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RESUMO 

 

Este estudo tem como temática as contribuições críticas e pedagógicas da SI-
Sociologia da Infância para a formação e a prática docente na EI-Educação Infantil, 
especialmente na relação entre socialização infantil e aprendizagem escolar, na 
formação do curso de pedagogia. Com a perspectiva da SI, se investigou como a 
socialização da criança na EI é vista durante a formação em pedagogia, incluindo 
uma reflexão crítica dos seus fundamentos e as experiências dos estágios nessas 
instituições de ensino. Com uma abordagem qualitativa e compreensiva, se focou 
como locus de pesquisa o campo de formação no curso de Pedagogia da UFRN-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus central, tendo como sujeitos 
os estudantes com experiência no estágio curricular da EI. Como objetivo geral, 
buscou-se contribuir na formação dos professores que poderão trabalhar com 
crianças, analisando as concepções e as práticas educativas relacionas às formas 
de socialização escolar da infância. Como objetivos específicos, se examinou as 
mudanças, da Idade Média até os tempos contemporâneos, na configuração das 
imagens de criança, infância e educação; também se revisou as teorias para a 
socialização infantil de orientação adultocêntrica e as críticas que lhe são feitas 
pelas orientações interacionistas. A partir das falas dos estagiários, percebeu-se 
algumas de suas percepções sobre a socialização das crianças na EI: compreende-
se que se deve respeitar as expressões da individualidade e da auto-organização 
das crianças, mas se dá menos importância a suas formas de socialização nas 
atividades controladas pelas professoras; a mediação das aprendizagens não visa 
desenvolver a autonomia das crianças, pois o que se busca é a conformidade das 
experiências infantis aos objetivos pedagógicos das professoras; a maioria dos 
estagiários considerava que o papel mais importante das ações de professoras é o 
controle social do grupo, porém, reconheceram que paralelamente o que mais se 
destacava na socialização escolar era a interação entre as próprias crianças. 
Concluindo, se poderia deduzir que para os futuros pedagogos, pela insuficiência 
dos seus conhecimentos sociológicos de formação, seria difícil que eles 
integrassem nas suas práticas pedagógicas a perspectiva das crianças sobre a 
própria socialização escolar. Então, desde que não se tornasse mais um campo 
disciplinar teoricista e burocrático, a Sociologia da Infância traria muitas 
contribuições na formação e para a ação pedagógica dos professores da Educação 
Infantil. 

 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Sociologia da Infância. Curso de Pedagogia. 
Imagem de infância, criança e educação. Socialização Escolar Infantil. 

 

  



 
 

 

RESUME 

 

Cette étude a comme thématique les contributions critiques et pédagogiques de la 
Sociologie de l’Enfance (SE) pour la formation et la pratique de l’enseignant en 
l’Éducation Infantile (EI), spécialement dans ler rapport entre socialisation infantile 
et apprentissage scolaire dans la formation de pédagogie. Sous la perspective de 
la SE on a investigué comment la socialisation de l’enfant dans l’EI est vue pendant 
la formation en pédagogie, y compris une réflexion critique de leurs fondements et 
les expériences des stages dans cettes institutions d’enseignement. Avec un 
approche qualitative et compréhensif on a focalisé comme locus de recherche le 
champ de formation de pédagogie à l’UFRN-Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, campus central, ayant comme sujets les étudiants avec expérience dans 
le stage curriculaire de l’EI. Comme objectif général on a cherché a contribuer sur 
la formation des enseignants qui pourront travailler avec des enfants, analysant les 
conceptions et les pratiques éducatives associées aux formes de socialisation 
scolaire de l’enfance. Comme objectifs spécifiques on a examiné les changements, 
du Moyen Age aux temps contemporains, de la configuration des images de 
l’enfant, enfance et éducation; également on a révisé les théories pour la 
socialization infantile d’orientation adultocentrique et les critiques que lui sont 
posées par les orientations interactionistes. A partir des paroles des stagiaires on a 
perçu certaines de leurs perceptions sur la socialisation des enfants à l’EI: on 
comprend qu’on doit respecter les expressions de l’individualité et de l’auto-
organisation des enfants, pourtant on donne moins d’importance à leurs formes de 
socialisation dans les activités controlées par les enseignantes; la médiation des 
apprentissages ne vise pas le développement de l’autonomie des enfants, parce 
que ce qu’est cherché est la conformité des expériences infantiles aux objectifs 
pédagogiques des enseignantes; la majorité des stagiaires considère que le rôle le 
plus important des actions des enseignantes est le contrôle social du groupe, 
cependant ils ont reconnu que parallèlement ce qui plus se dégageait dans la 
socialisation scolaire était l’interaction entre les enfants eux-mêmes. En conclusion, 
on peut déduire que pour les futurs pédagogues, par l’insuffisance de leurs 
connaissances sociologiques de formation, serait difficile qu’ils intégrassent dans 
leurs pratiques pédagogiques la perspective des enfants sur leur propre 
socialisation scolaire. Alors, sous la condition de ne pas devenir davantage une 
autre champ disciplinaire théoriciste et bureaucratique, la Sociologie de l’Enfance 
apporterait beaucoup de contributions à la formation et à l’action pédagogique des 
enseignants de l’Éducation Infantile. 

 

Mots-clés: Éducation Infantile. Sociologie de l’Enfance. Pédagogie. Image de 
l’enfance, enfant et éducation. Socialisation scolaire infantile.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo teve como temática as contribuições críticas e pedagógicas dos 

conhecimentos da Sociologia da Infância para a formação e para a atuação docente 

no âmbito da Educação Infantil, especialmente na relação entre socialização infantil 

e aprendizagem escolar, no período da formação do curso de pedagogia. O tema 

escolhido para a investigação foi construído durante as pesquisas realizadas no 

grupo de iniciação científica através do projeto: “Um olhar da sociologia da 

educação sobre as estratégias de aprendizagem, socialização e modos de 

interação acadêmica dos estudantes na UFRN”. Assim, diante da nova perspectiva 

da Sociologia da Infância, investiguei como a socialização da criança na Educação 

Infantil é vista no momento da formação docente no curso de Pedagogia, incluindo 

tanto uma reflexão crítica dos seus fundamentos teóricos, assim como as 

experiências dos estágios de formação de professores nos estabelecimentos desse 

nível de ensino. Busquei também, no sentido geral, compreender como acontece a 

relação entre a cultura acadêmica de formação e as concepções com as quais os 

estudantes ingressam na cultura profissional, especialmente tendo como referência 

as aprendizagens curriculares e o papel socializador da escola na Educação 

Infantil. Como locus de construção simbólica, esse projeto se focou sobre as 

concepções de socialização, infância e criança, associadas ao período de formação 

acadêmica e profissional no curso de Pedagogia da UFRN, Campus central. Contou 

com a participação de estudantes das disciplinas e atividades envolvidas com o 

estágio curricular na Educação Infantil. 

Meu interesse surgiu a partir de algumas produções escritas, discussões e 

leituras teóricas envolvidas na pesquisa com o grupo, em que busquei estabelecer 

relações dos aprendizados adquiridos nesses momentos de estudo, com a minha 

prática docente já vivenciada enquanto professora de crianças na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, percebi a necessidade 

de refletir sobre as concepções de infância e de criança, dentro de um dos aspectos 

da experiência social e educacional do mundo infantil: a socialização escolar. 

https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/projetoPesquisa/buscarProjetos.do?dispatch=view&id=97873956
https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/projetoPesquisa/buscarProjetos.do?dispatch=view&id=97873956
https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/projetoPesquisa/buscarProjetos.do?dispatch=view&id=97873956
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Igualmente, não há como desvincular, no convívio social na escola, a experiência 

das crianças nas concepções e nas práticas pedagógicas dos professores. E, antes 

disso, os sentidos e os valores dos conhecimentos pedagógicos que orientam a 

formação dos professores de Educação Infantil nos cursos de pedagogia, que 

constituem a imensa maioria dos educadores profissionais que atuam nas 

instituições escolares. 

Para iniciar a pesquisa e os registros escritos de minhas possíveis 

compreensões, realizei a revisão teórica em dois momentos. Um relacionado às 

concepções da imagem da criança e da infância, no qual recorri às contribuições 

de estudos históricos, filosóficos e psicológicos, para assim, desenvolver a primeira 

parte da pesquisa, o que resultou no primeiro capítulo. No outro momento da 

revisão teórica, foram definidas as fontes utilizadas para a escrita do capítulo dois, 

com as quais explorei sinteticamente alguns dos sociólogos clássicos e a alguns 

dos sociólogos da infância mais recentes. Tive como objetivo estabelecer um 

paralelo de mudança de concepções entre as duas linhas sociológicas, clássica e 

contemporânea, assim como também busquei configurar como se deu o surgimento 

e ressurgimento da Sociologia da Infância. Em relação aos estudos educacionais, 

o sentido foi o de estabelecer as relações entre as proposições dessa nova área do 

conhecimento sociológico e a pedagogia, tentando destacar no que ela pode 

contribuir para a educação com crianças na Educação Infantil.  

Para aplicar alguns dos conhecimentos que consegui assimilar nos dois 

momentos da revisão teórica, me propus a realizar uma série de entrevistas 

presenciais, dentro de uma abordagem compreensiva e qualitativa, com os 

estudantes concluintes do curso de pedagogia que aceitaram voluntariamente a 

participar da pesquisa. Com uma motivação fenomenológica para a abordagem dos 

entrevistados, ou seja, registrei e compilei os relatos de experiências de estágio, as 

imagens e as concepções dos sujeitos nos seus discursos comuns e interpretações 

espontâneas das práticas cotidianas concretas. Assim, busquei encontrar os 

indícios dos componentes cognitivos e práticos dos discentes sobre a socialização 

das crianças na Educação Infantil e as práticas pedagógicas. Com isso, se 

desenvolveu o terceiro capítulo, que abrangeu a seleção de trechos ou fragmentos 

significativos para a caracterização de categorias, com as quais analisamos e 
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interpretamos os sentidos e as representações dos estudantes sobre o recorte 

escolhido para ser pesquisado, “Socialização na Educação Infantil”.  

Ao finalizar essas três etapas, se configurou sumariamente o que considerei 

como contribuições importantes que a Sociologia da Infância poderia trazer para o 

processo de formação dos professores que irão atuar na Educação Infantil. Enfim, 

tentei exprimir nas considerações finais dessa pesquisa, algumas das proposições 

que despertam muitas reflexões para essa profissionalização, que tem como um 

dos seus principais campos de atuação o de promover as melhores condições de 

aprendizagem e convívio em um dos primeiros ambientes extrafamiliares de 

socialização das crianças.  

E por isso, é preciso reconhecer a infância como categoria geracional 

complexa que faz parte da estrutura social, que é diferente das demais por ter suas 

próprias culturas, interpretações e atuações no mundo. Contudo, concretamente as 

crianças não têm apenas o papel de receber a influência do mundo adulto, mas 

também tem o papel ativo de influenciar nas transformações sociais, mais 

especificamente, nas mudanças de paradigmas escolares voltados ao 

entendimento delas próprias, criança e infância, nas políticas educacionais, nas 

propostas das instituições, no planejamento e nos objetivos curriculares dos 

educadores. 

 

Sobre a temática 

No contexto contemporâneo do Brasil com a afirmação de garantias sociais 

e democráticas, há um crescente destaque dado pela sociedade e pelas políticas 

públicas ao sujeito de direitos e ao sujeito da educação. Com isso, incluíram-se 

garantias para os diferentes grupos sociais tradicionalmente discriminados, mas 

quase sempre foram garantias voltadas para as populações de jovens e adultos. 

Contudo, assumimos que ainda é preciso que se estenda as análises de educação 

sobre a vida social desde o seu nascedouro geracional, isto é, sobre o mundo das 

crianças. Isso por se considerar que a infância é um período crítico para que as 

práticas sociais sejam reinventadas e atualizadas, com novos conceitos sobre o 

indivíduo e a sociedade, tornando essas noções objetos de reflexão, investigação 

e ação educativa no mundo de hoje.  
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Em meio a todas essas questões, avalio ser crucial entender por que na 

realidade do mundo atual a condição da criança ainda permanece como uma 

questão social oculta, tanto como objeto quanto como sujeito social, apesar de 

sobre a infância serem colocadas tantas expectativas e direitos no mundo 

contemporâneo. Sendo a infância, como o espaço da vida social das crianças, 

constituída como uma identidade histórica e política singular, necessita-se da 

intervenção dos poderes públicos atuando em um ambiente democrático, 

entendendo-se a democracia como a base política para ações compensatórias de 

governos e do Estado diante das desigualdades sociais, culturais e econômicas. 

Assim, justifica-se a defesa dos direitos da criança como preocupação universal 

além das diferenças culturais e sociais, buscando-se desenvolver ações simbólicas 

e educacionais mais amplas (com uma nova imagem da infância e com recurso 

materiais e humanos para a sua educação) e garantias institucionais mais efetivas 

para as crianças (com ampliação da proteção legal e física). Mas, como se chegou 

até esse quadro paradoxal de hoje, no qual o incentivo à educação e à proteção da 

infância aparece no discurso de muitas organizações internacionais e dos 

diferentes poderes públicos nacionais e locais, porém sem trazer a voz das próprias 

crianças? 

 Por se tratar de crianças (sujeitos específicos) e infância (categoria ou grupo 

social), como transição intergeracional dos projetos para o futuro da sociedade, 

esse é um campo de muitas controvérsias, onde há uma intensa e conflitiva 

concorrência entre todos os protagonismos institucionais envolvidos, com a 

inevitável presença de interesses políticos, familiares, religiosos, escolares, 

comunitários, midiáticos, mercadológicos, entre outros. Porém, nesses movimentos 

de mudança continuam predominando as lógicas que se orientam para a formação 

e preparação da criança como um futuro adulto, dentro da perspectiva de que as 

novas gerações devam se ajustar aos moldes morais e culturais (p. ex., através de 

conteúdos escolares e científicos) que correspondem aos anseios estruturais já 

existentes na sociedade. Moldes sociais que, por sua vez, se concretizaram 

essencialmente a partir dos interesses dos adultos, sem levar em consideração a 

participação e a perspectiva da criança na elaboração e na implementação de 

práticas e políticas sociais voltadas para a infância. Em outras palavras, as crianças 

como sujeitos históricos da categoria infância, ainda são vistas como indivíduos 
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incompletos e passivos e não como atores e autores que também tenham espaço 

e competência para participação social. 

 Comparando-se a outros períodos históricos, as maiores mudanças sobre a 

realidade da infância e das crianças no mundo contemporâneo corresponderam a 

uma profunda reconfiguração de sua imagem social. De diversas maneiras, desde 

o século XIX até à atualidade, a representação infantil passou da imagem religiosa 

e moralista, predominando as visões da inocência sem pecado ou da pureza do 

estado natural, para se chegar à imagem biológica e científica do mundo 

contemporâneo, com a importância dada à saúde física e ao bom desenvolvimento 

psicológico da criança, assim como se destaca hoje as teorias e os métodos 

científicos para a educação infantil nas escolas. Philippe Ariès, o grande 

pesquisador da história da criança e da família, ainda que se dedicando 

especialmente à Idade Média e à Idade Moderna, reconhece que, na representação 

das sociedades, a cada época há uma idade privilegiada na vida humana: a 

“juventude” é a idade privilegiada no século XVII, a “infância”, do século XIX, e a 

“adolescência”, do século XX (2012, p. 16).  

Foi também nesse contexto que ocorreu o surgimento da categoria 

profissional de professor como educador de crianças, assim como foi a época que 

apareceram vários estudos sobre o processo de aprendizagem do aluno, 

principalmente voltados para a aquisição da leitura e a escrita como um aspecto 

supervalorizado, como o é ainda hoje, com a maior parte do planejamento escolar 

sendo dedicada à essa exigência cognitiva sobre os alunos. Claro que não se pode 

negar a importância desses estudos, contudo, como meio e fim cultural, se 

questiona que o domínio da leitura e escrita não seriam os únicos objetivos da 

educação formal, e nem mesmo o principal sentido da escolarização das crianças.  

Tanto no período da formação como na atuação dos professores a Sociologia 

é vista como uma teoria de difícil compreensão e por isso, é praticamente 

impossível de ser aplicada em sala de aula. Esse aspecto é constatado nos relatos 

dos alunos em formação e dos professores em atuação, até mesmo quando tiveram 

acesso a essa disciplina na graduação de forma mais próxima das situações vividas 

em sala de aula, como é o caso da ementa da disciplina de Sociologia da Educação 

do curso de Pedagogia da UFRN, em que o professor Dr. Adir Luiz Ferreira, traz 

uma metodologia que tenta transportar os alunos para a realidade do cotidiano 
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escolar, explorando a socialização como mais um aspecto do desenvolvimento das 

concepções educativas, tentando distanciar o aluno da negação da realidade, 

tentando retirar dos seus alunos essa compreensão sobre a Sociologia. O autor 

propõe que não se explore diretamente as teorias dos autores da Sociologia 

Clássica, mas sim que se tente aproximar a realidade através dos aspectos sociais 

que fazem parte do cotidiano escolar, o que já facilitaria na quebra de resistência 

dos discentes sobre a teoria sociológica e a prática dos professores, através da 

sociologia e educação. Como ele coloca: 

Enquanto disciplina, a Sociologia da Educação deve contribuir, 
antes de tudo, para fundamentar, com teorias e práticas a formação 
e a prática de pedagogos e de docentes. Isso inclui a capacidade 
da sociologia em aguçar a sensibilidade crítica, mas isso deveria 
ser visto como um instrumento permanente para a ação educativa 
e não como um fim momentâneo da formação. (FERREIRA, 2004, 
p. 20). 

 

 Fica notória uma abordagem mais crítica e reflexiva dessa área de 

conhecimento que é um complemento indispensável para o que a pedagogia 

prioriza e esquece dos demais aspectos educacionais, que é a transposição de 

conteúdo. É nesse foco que os alunos seguem o seu percurso de formação, 

privilegiando os aspectos cognitivos e esquecendo dos aspectos sócio-afetivos 

deixando de lado um dos princípios ontológicos da educação que “é justamente o 

envolvimento, o comprometimento, a convivência íntima e cotidiana com as 

contradições da vida real de homens e instituições, dentro e fora das escolas” 

(FERREIRA, 2004, p. 21). Mesmo com todo esse cuidado no planejamento da 

disciplina, os alunos da UFRN, não conseguem valorizar esse aspecto no período 

de sua formação e nem muito menos na sua atuação profissional. Talvez por ser 

uma única cadeira no curso, que tem predominantemente as disciplinas voltadas 

para ensino aprendizagem, currículo, políticas entre outras, fundamentas nas 

teorias de desenvolvimento cognitivos, filosóficos, psicológicos e didáticos 

deixando a sociologia em um ponto periférico na formação. Sendo assim, o que 

esperar dos futuros professores que irão atuar com as crianças na Educação 

Infantil? Serão eles capazes de compreender a cultura das crianças? Sentirão eles, 

a necessidade de beber na fonte da Sociologia da Infância? 

Em leituras recentes de autores da área da sociologia contemporânea como: 

Sarmento, Qvortup, Prout, Corsaro, entre outros, encontra-se as fundamentações 
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teóricas sobre uma nova perspectiva deste campo de estudo: a Sociologia da 

Infância. Esse novo campo de investigação pedagógica e sociológica no meio 

escolar despertou-me o interesse de um aprofundamento teórico e aplicado, o qual 

exige uma maior compreensão sobre o assunto que tem despertado crescente 

interesse e relevância na área da sociologia da educação, da educação infantil e 

da formação docente correspondente. Todas essas áreas se interessariam por 

estudos aprofundados com referências empíricas adequadas, como mais uma 

alternativa educacional com suporte de conhecimentos científicos e técnico-

profissionais.  

Como, por exemplo, a reconstrução conceitual sobre a criança como parte 

integrante das instituições escola, família e justiça, que passa a considera-la 

especificamente além da condição biológica como um ser social, sujeito histórico e 

de direito, sendo essa criança reconfigurada a base construtora da infância e da 

sociedade (QVORTRUP, 2010); vendo-se também a infância e a criança como 

autor social pleno. De fato, a experiência da socialização escolar na infância, 

especialmente na educação infantil, é um assunto que atualmente vem sendo 

bastante discutido em decorrência dos novos aspectos em que passa a ser 

considerada a infância e a criança na sociedade contemporânea. 

 

Justificativa 

 A Sociologia da Infância vem se desenvolvendo como campo de novos 

estudos e esses progressos podem ser verificados em várias partes do mundo. 

Pode-se situar historicamente que o responsável pelo surgimento da Sociologia da 

Infância no seio das Ciências Sociais foi Marcel Mauss, sociólogo e antropólogo 

francês, em 1930. Porém, nas décadas seguintes estudos específicos dessa 

temática foram abandonados pelos pesquisadores acadêmicos. Na década de 80, 

com as mudanças que aconteceram no campo infantil, estudiosos do continente 

europeu e norte americano voltaram seus interesses para a infância, percebendo-

a enquanto período fundamental da existência, e como um fator essencial na 

construção social. Essa ideia gradativamente vem se consolidando como proposta 

de estudos entre os sociólogos, a partir da mudança da mentalidade em relação à 

forma de pensar e entender das crianças. Com efeito, as crianças, particularmente 

as de menor idade (até 5-6 anos) são consideradas desde então como meros seres 
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biológicos e psíquicos em formação, simples peões nas jogadas afetivas, sociais e 

educativas do mundo dos adultos (pais, professores, familiares, psicólogos, 

gestores, médicos, etc.). 

Com o ressurgimento e a reconstrução teórica e prática na pesquisa sobre 

a área da Sociologia da Infância, novos estudos científicos estão trazendo 

reformulações e afirmações alternativas sobre a criança e a infância, assim como 

sobre as relações que existem entre sociedade, infância e escola. Emerge, assim, 

uma abordagem que era inovadora para o entendimento da criança como sujeito 

histórico e de direitos, privilegiando-a como fenômeno sociológico, ao lado dos 

tradicionais olhares da psicologia, da biologia e da própria pedagogia. Essas 

concepções críticas nos levam a entender a infância como uma estrutura social e 

temporal própria da nossa sociedade contemporânea, na qual as crianças são os 

agentes que entram e saem dessa fase. Nesse processo permanece a categoria 

infância, como forma estrutural, mesmo que variando historicamente, as crianças 

estão expostas às mesmas forças econômicas e institucionais que os adultos, 

embora dentro de suas especificidades categoriais, isto é, simbólicas e materiais.  

Essa perspectiva me fez refletir justamente, sobre as minhas vivências e 

experiências profissionais, como também sobre os aprendizados adquiridos em 

minha formação no curso de Pedagogia. Realizando reflexões que me fizeram 

perceber que o que vem sendo realizado com as crianças, na maioria das vezes, é 

a valorização dos aspectos de desenvolvimento relacionados à disciplina e à 

difusão da cultura já existente na sociedade, sem muitas vezes levar em 

consideração o comportamento infantil integrando a sua subjetividade lúdica e 

cognitiva, destinada à alegria, ao prazer, à criatividade e ao aprendizado. Ou seja, 

critico a visão pedagógica hegemônica de ver as crianças predominantemente no 

sentido do desenvolvimento orgânico e cognitivo, sobretudo na perspectiva 

cartesiana e fragmentada de seres biológicos, psicológicos e sociais.  

O entendimento escolar cotidiano assume com isso uma formação e prática 

docente em conformidade com esse reducionismo, o que minimiza as dimensões 

sociológicas da experiência escolar da infância, destacando as dimensões do 

cuidado pessoal e da custódia social, porém controlador. Prevalece na maior parte 

dos estabelecimentos a rígida disciplina como o objetivo de transformar as crianças 

“miniaturas” de adultos socialmente aceitos. Para chegar a esse fim, validou-se 
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ainda em épocas recentes até as utilizações de castigos corporais como forma de 

controlar os movimentos do corpo da criança e da fiscalização rigorosa e autoritária 

dos educadores adultos sobre a criança, configurando-se o que Michel Foucault 

(1993) chamou de biopoder, isto é, a busca da instituição escolar do controle 

cercador e disciplinador de mentes e corpos. 

Com as transformações da sociedade moderna, o conceito de infância 

começa a ser modificado gradativamente juntamente com o surgimento da 

institucionalização da escola e da pedagogia para as crianças. Na atualidade 

passou a ser uma exigência da nossa cultura contemporânea, urbana e ocidental, 

que as crianças fossem escolarizadas logo cedo. Esse direcionamento escolar 

desde os primeiros anos de vida não ocorria nas sociedades passadas de modelo 

agropastoril, onde as crianças participavam e realizavam as atividades dos 

trabalhos manuais, mas com objetivos diferentes da escolarização. Atualmente, na 

sociedade do conhecimento e da informação, continua-se exigindo das crianças 

produção de trabalho, sendo que agora o que é exigido na instituição escolar é o 

trabalho simbólico (aprendizado) e material (tarefas, exercícios, provas, etc.), que 

deve ultrapassar sucessivas fases intelectuais e emocionais. Analisar essas 

situações nos faz reconhecer que romper com essa concepção de infância, que 

considera a criança como um simples objeto passivo da socialização adulta é um 

desafio para os estudiosos da Sociologia da Infância e ainda depois, o que talvez 

seja um processo mais árduo, fazer com que as pessoas aceitem essa perspectiva 

de entender a criança como contribuição relevante no meio social e que essa ideia 

deve ser disseminada, entre os educadores que atuam nas redes escolares da 

Educação Infantil e também para os que estão em formação acadêmica. 

Diante dessas reflexões, questionamentos vão surgindo como suporte 

direcionador para uma síntese esclarecedora nesse sentido. Mas o que vem a ser 

a Sociologia da Infância? Como ela pode ser disseminada como perspectiva de 

socialização infantil na formação e na prática dos educadores? O que a diferencia 

da socialização tradicional nas abordagens da Sociologia Clássica? E qual é 

realmente a importância desses estudos e conhecimentos sobre a socialização que 

acompanha outras aprendizagens dos alunos? São essas entre outras questões 

que quero discutir, para ter a clareza desse tema e adquirir argumentos bem 

fundamentados nas teorias existentes sobre essa área de estudo. Como também, 
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espero que nesse processo de aprendizado e consolidação desses conhecimentos 

continue o sentimento de atração e envolvimento com tema, para poder utilizá-los 

na prática como educadora e quem sabe até, influenciar no despertar de outros 

educadores, para esse novo olhar sobre a socialização e sua importância para a 

educação integral da criança.  

Realizar a pesquisa, buscar as respostas das questões aqui levantadas e 

adquirir entendimento aprofundado sobre o tema são pontos que fazeram parte do 

meu interesse pessoal em torno do conhecer a nova abordagem sociológica para 

a infância. Por ter esses objetivos traçados, pretendo estabelecer análises 

reflexivas sobre a minha prática na educação infantil, para assim tentar incluir novas 

intervenções e interpretações em minha maneira de ser educadora. Com essa 

intenção quero ampliar meus conhecimentos sobre as possibilidades de 

desenvolvimento sociológico do aluno no ambiente escolar, de forma que 

simultaneamente, esse processo venha a contribuir também para o 

desenvolvimento dos demais aspectos de sua vida escolar e existencial. Sem 

perder de vista que esse movimento traz a reversibilidade dos papéis e dos efeitos, 

ou seja, aprender e ensinar ações minhas e dos meus alunos. Conduzindo esse 

fazer pedagógico da forma a mais problematizadora possível, como reconstrução 

libertadora de limites e preconceitos culturais, seguindo um dos legados de Paulo 

Freire, no qual tento me apropriar e utilizar no ato educativo na sala de aula. 

Tenho como parâmetro e ao mesmo tempo como a força motriz na busca 

desse novo aprendizado, a minha experiência profissional docente, na qual tive a 

oportunidade de viver dois momentos distintos. Primeiramente, em uma escola de 

linha sócio interacionista que considera importante e decisivo uma metodologia 

didática explícita e sistemática voltada para os objetivos de socialização e 

cooperação entre pares, professores e demais pessoas que fazem parte no 

ambiente da escola. Através de convívios, diálogos, acordos e resolução de 

situação problema; de se ver e ver o outro nas situações seja de alegria ou de 

tristeza; de conflito ou de solidariedade. Ao contrário de outra experiência docente 

vivida em uma escola de orientação tradicional, em que a prioridade era dada ao 

ensino de conteúdos curriculares, cumprimentos de tarefas, “bater” o livro didático 

de capa a capa, utilizavam as avaliações e as notas como instrumentos 

reguladores, ou melhor, dizendo, controle repressivo do comportamento pautado 
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em princípios morais, totalmente distante das práticas intencionais e organizado 

voltado para a socialização visando à autonomia. 

No percurso da minha formação no curso de Pedagogia, percebi que nos 

componentes curriculares do curso as prioridades das disciplinas também estão 

mais voltadas para os aspectos filosóficos, históricos, psicológicos e didáticos. 

Deixando apenas um tempo reduzido para ser abordada a Sociologia da Educação. 

O que me leva a concluir que não é de causar estranhamento a forma como nós 

passamos, alunos em formação, a entender de maneira restrita a relação entre 

socialização e educação e que por isso, reproduzimos essa realidade em nossa 

prática docente. Pois se tivermos uma formação conteudista, consequentemente 

teremos uma prática no mesmo alinhamento. Portanto, acredito ser importante 

afirmar que a reformulação para uma compreensão ampliada do papel educativo 

essencial da socialização escolar, especialmente na educação infantil, deve 

acontecer de forma aprofundada já a partir da formação acadêmica dos 

professores.  

Portanto, pretendo com esse trabalho investigativo contribuir de alguma 

maneira para o crescimento desses estudos tanto no aspecto de acesso ao tema, 

como na elaboração ou esclarecimentos sobre a nova perspectiva da sociologia da 

infância. Com a questão de pesquisa e objeto de estudo definidos, elaboramos os 

objetivos elencados abaixo como norteadores da dissertação. 

 

Objetivo geral: 

 Contribuir, na perspectiva da sociologia da infância, com a formação dos 

professores de pedagogia que irão atuar com as crianças da Educação 

Infantil, sobre a importância e os significados educativos atribuídos à 

socialização escolar. 

Objetivos específicos: 

 Conhecer alguns dos aspectos históricos da tradição europeia, 

especialmente sociais e educacionais, das mudanças que ocorreram nas 

imagens de criança e de infância, que se refletem na educação infantil 

contemporânea, em geral e escolar.  

 Examinar as teorias de orientação tradicional para a socialização infantil 

(adultocêntricas) e as de orientação interacionistas (sujeito criança) para 

assim, estabelecer uma reflexão crítica sobre as duas teorias e encontrar 

pontos de sínteses e contradições.  
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 Analisar, a partir dos relatos das experiências de estágio dos estudantes de 

pedagogia, a imagem de criança e infância, as percepções sobre a 

socialização na Educação Infantil e práticas pedagógicas das professoras 

com as crianças. 

 Compreender a importância da perspectiva sociológica da infância na 

formação de professores no curso de Pedagogia, que atuarão com as 

crianças da Educação Infantil. 

Na perspectiva da Sociologia da Infância, considera-se criticamente o 

aspecto da falta e do pouco reconhecimento da Sociologia na formação dos alunos 

de Pedagogia. Também proponho que se compreenda a Sociologia da Infância 

como um estudo que traz contribuições fundamentais para a formação/atuação dos 

professores. Assim, pensei desenvolver essa pesquisa em três momentos: 

1- Resgate da compreensão histórica sobre a criança e a infância; 

2- Revisão bibliográfica dos pesquisadores da Sociologia da Infância; 

3- Análise da visão dos alunos do curso de Pedagogia sobre a importância da 

socialização na educação infantil.  

A partir desses argumentos pretendo com esse estudo estabelecer as bases 

teóricas e pedagógicas para inserir as variadas e ricas contribuições da Sociologia 

da Infância na Educação Infantil, associando-as, de forma clara e não subalterna, 

aos outros conhecimentos constitutivos da educação, como as ciências do homem 

e da natureza, as linguagens, as artes, a história, a filosofia, a psicologia e a própria 

pedagogia. No seu conjunto, essas contribuições se dividiriam em atender a dois 

objetivos: compreender o cotidiano da socialização e da cultura das crianças no 

ambiente escolar da Educação Infantil; e, imaginar as possibilidades de incorporar 

a Sociologia da Infância na formação e nas práticas dos professores na educação 

de crianças. 
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CAPÍTULO 1 

 

A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS IDEIAS E IMAGENS DE 

CRIANÇA E DE INFÂNCIA 

 

 

A criança de uma época... 
 Não falante, invisível, incompleta, sem vontade, sob o julgo do adulto. 

 Trabalhadora no campo, outra treinada para assumir poderes familiares.  
 Infância de pequeno adulto em preparação. 

 Onde ficou a criança dessa infância? 

 

 Antes de direcionar os meus escritos especificamente sobre a sociologia da 

infância, senti a necessidade de explorar outras leituras mais abrangentes 

relacionadas à essa temática de uma forma interdisciplinar no campo das ciências 

humanas, que me ajudassem a ter uma melhor compreensão sobre o contexto 

histórico no qual surgiu esse novo campo de estudo sociológico, incluindo as suas 

repercussões sobre os estudos educacionais e seu sentido pedagógico. Nesse 

sentido, pode-se propor alguns questionamentos que contribuiriam para analisar a 

categoria de infância e de criança, do momento histórico do seu surgimento, às 

motivações científicas e aos efeitos de suas concepções sobre a educação escolar 

para as crianças.  

Esses questionamentos podem ser assim resumidos:  

1- Como surge a noção de infância, enquanto particularidade social de estudo, 

considerando-se nela as crianças como atores sociais, especialmente em relação 

ao contexto histórico da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e 

ulteriormente com o despontar da sociedade burguesa e do capitalismo? 

2- A partir de quais indagações sociais, políticas, econômicas e educacionais a 

infância e a criança passaram a se configurar como um campo científico próprio, 

relacionando-se com as contribuições de outros conhecimentos sobre a infância, 

como a pedagogia e a psicologia?  
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3- Quais as repercussões da reconfiguração social da infância e da criança, desde 

o século XIX até os tempos contemporâneos, sobre o campo da educação escolar 

e das políticas educacionais, particularmente na definição de direitos e de práticas 

sociais? 

 

O aumento desde o século XIX da população de crianças nas cidades e nas 

escolas acarretou mudanças profundas na percepção e no tratamento social da 

infância. Todavia, é bom que se veja essas distinções no tratamento aparente das 

“idades da vida” como associadas às condições demográficas advindas da 

urbanização, industrialização e melhoria nas condições de sobrevivência da 

população em geral. Inclusive, é a partir dessa reconfiguração de infância que se 

modificou o entendimento de adolescência, considerada desde então como o 

prolongamento “natural” da infância e não propriamente como uma fase na vida 

humana sem relação com os anos anteriores. 

Ao refletir sobre esses pontos, que particularmente me inquietam como 

pesquisadora e educadora, surgiu a necessidade de realizar uma seleção de textos 

e autores para elaborar uma revisão da literatura, para nela buscar esclarecimentos 

sobre esse aspecto da pesquisa, como também extrair elementos relevantes que 

tragam possibilidades de ligações entre educação escolar e a temática da 

sociologia da infância. Nesse sentido, comecei a procura de referenciais sobre a 

história da criança e da infância, assim como aqueles que também abrangessem a 

abordagem pedagógica voltada para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. 

Igualmente, vislumbra-se os seus efeitos sobre as políticas públicas de educação 

criadas para o atendimento da infância como fase geracional específica da 

sociedade atual. Dessa forma, estimo que esse conjunto de aspectos propiciaria 

uma melhor compreensão das bases conceituais desse processo de construção 

sobre a criança e a infância na contemporaneidade, incluindo-se a desconstrução 

de perspectivas de épocas passadas, mesmo que em muitos aspectos e estruturas 

se possam encontrar traços que ainda permanecem associados às referências 

tradicionais de outras épocas. 
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1.1. SOBRE A HISTÓRIA DA INFÂNCIA E A CULTURA DAS CRIANÇAS 

Sobre a história da infância, o trabalho pioneiro realizado por Philippe Ariès 

L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, publicado em 1960 (traduzido no 

Brasil, em 1975, como ”História social da criança e da família”), buscou mostrar as 

formas da compreensão adulta sobre a infância na sociedade europeia medieval e 

dos tempos modernos. Ele utilizou principalmente os documentos iconográficos e 

a literatura como fonte de pesquisa e base para a análise das representações da 

época. As imagens selecionadas para o início de suas observações interpretativas 

foram aquelas do final do séc. XII até o século XIX, como ponto de chegada. Em 

sua tese, consolida a suposição de que, desde o fim do período medieval até a 

época moderna, mesmo que progressivamente, ocorreram claras modificações na 

concepção de criança.  

No sentido geral, a criança era definida como ser incompleto sem 

características próprias, por oposição e diferenciação do ser adulto, aos poucos a 

criança passou a ser reconhecida como um ser específico caracterizado por ter 

especificidades estruturais. Esses novos aspectos trouxeram também 

transformações na constituição familiar, que deixa de ser o numeroso agrupamento 

medieval da família camponesa, começando a aparecer o novo modelo nuclear da 

família urbana, baseado na relação entre pais e filhos. Nessa transição, ocorre uma 

inflexão no tratamento familiar idealmente esperado diante das crianças. Valoriza-

se que elas sejam paparicadas e mimadas, como efeito social da imagem do amor 

romântico. Essa visão romântica das crianças destacava a abnegação parental 

expressa por sentimentos de um aparente amor desinteressado, sem vínculos com 

as condições econômicas das famílias. Sob esse processo de valorização da 

proximidade parental, começou a surgir a negação dos espaços comunitários 

extrafamiliares de convivência, como a vizinhança, e até mesmo o fim das relações 

com familiares mais próximos, ou seja, com os outros adultos mais velhos que 

antes participavam na formação dos “pequeninos”. Eles são transformados em 

motivo de diversão e alegria na vida familiar cotidiana, na qual se passa a exacerbar 

as formas de relação carinhosa com os seus filhos pequenos, como gestos, roupas, 

brinquedos e presentes, mas igualmente se transformaram em formas de distinção 

social das famílias burguesas.  
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O outro sentimento de infância que surge na Idade Moderna é caracterizado 

pela moral e pela educação, tendo sua origem em estruturas sociais externas ao 

ambiente familiar, como é o caso das igrejas, dos legisladores, dos filósofos e dos 

educadores. Essa preocupação com a formação moral e com a racionalidade, legal 

e educacional, mesmo tendo surgido fora do âmbito familiar, acaba por influenciar 

a forma que as famílias educam os seus filhos. Nesse quadro de mudanças, a 

instituição escolar se torna o novo lugar para exercer a função educativa, 

complementando a da família: “a família se estendeu à medida que a sociabilidade 

se retraiu”. Configurando-se a ideia de que “a família moderna tivesse substituído 

as antigas relações sociais desaparecidas para permitir ao homem escapar a uma 

insustentável solidão moral” (ARIÈS, 1981, p. 124). 

Já no tocante à educação de tipo escolar, destaca-se que na maioria dos 

estabelecimentos, ou outros locais de ensino, desde a Idade Média até o século 

XVIII, não havia um espaço específico destinado somente às crianças, aliás, a 

mistura de idades era a situação comum nesse período, dentro ou fora da escola. 

Somente mais tarde, o sentido de vigilância e disciplina autoritária da organização 

escolar sobre às crianças iria se implantar, em especial sob a influência dos 

colégios religiosos. Contudo, mesmo sendo a mistura de idade o mais comum, 

ainda no século XVII separava-se a primeira infância, que durava até 9-10 anos, 

mantendo-a longe da escola. De acordo com Ariès, o “sentimento mais comumente 

expresso para justificar a necessidade de retardar a entrada para o colégio era a 

fraqueza, a ‘imbecilidade’, ou a incapacidade dos pequeninos” (2012, p. 114). 

Já Robert Darnton, historiador norte-americano, se utilizou de contos, 

canções e cantigas francesas como fonte de estudos, considerando que esse 

material trazia valiosos vestígios históricos, a partir dos quais se poderia fazer 

inferências como indícios culturais de traços cotidianos da vida social. Essas fontes 

que se situam em um tempo e um espaço, o fim da época medieval e início dos 

tempos Modernos na Europa, dão uma ideia de como os camponeses viviam suas 

relações familiares e sociais, e o que eles faziam para sobreviver. É através dos 

contos, canções e cantigas expressões literárias e artísticas que Darnton 

interpretou as formas de viver e pensar dos homens, mulheres e crianças, 

retratando o dia a dia das classes populares da sociedade do período medieval. 
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Os contos medievais, especificamente, mostravam situações literais ou 

metafóricas de fome e penúria, sendo esta a principal razão pela qual os pais 

abandonavam, vendiam ou trocavam seus filhos, como meio comum de obter 

alimentação para os adultos da casa. Para ilustrar, temos a história de Joãozinho 

e Margarida (Hansel e Gretel, ou João e Maria, na versão brasileira), que por várias 

tentativas seus pais os abandonavam nas florestas sem mostrar sentimento de 

remorso e arrependimento, assumindo-se que os pais escolhiam pelas suas 

próprias vidas sem se preocupar com a dos filhos. O que retrata a ausência do 

amor paternal ou maternal entre os pais e seus filhos: um sentimento romântico, 

como uma construção simbólica que surgiria nos tempos modernos.  

O sentimento dos pais, nessa história de Joãozinho e Margarida, como 

adultos pobres afligidos pela fome que assolava comumente a Europa medieval, é 

orientado por motivos que seriam considerados cruéis e egoístas pelo romantismo 

do amor entre pais e filhos da época moderna. Se tratava, nessa época, 

especialmente de desobrigarem-se da manutenção de crianças que, mesmo com 

o cuidado dos pais, mal conseguiam sobreviver ao período de suas infâncias. É o 

que se pode depreender do seguinte trecho da história, reproduzido por Darnton, 

no qual a mulher à noite na cama, sem conseguir dormir, se queixa ao marido: 

─ Que será de nós? Como alimentaremos nossos filhinhos, se nada 
temos nem para nós? 

─ Escuta aqui, meu caro marido! Amanhã cedo, levaremos as 
crianças para o mais cerrado da floresta, aí lhes acenderemos uma 
fogueira e lhes daremos um pedaço de pão para que se alimentem. 
Depois iremos para o nosso trabalho e os deixaremos lá sozinhos; 
eles não conseguirão encontrar o caminho de casa e assim 
ficaremos livres deles. 

─ Não, mulher, isso não posso fazer! Se abandonar meus filhos 
sozinhos na floresta, não tardarão as feras a devorá-los, como 
poderei viver depois? 

─ És um tolo, isso sim! Teremos de morrer os quatro de fome e não 
te resta se não aplainar as tábuas para os nossos caixões. 

Contudo, não deu sossego ao pobre marido até ele concordar. 

Fonte: http://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/joao_e_maria 

 

Essas situações fazem transparecer um pouco do cotidiano das crianças 

dessa época, sobre quem recaiam as piores condições, levantando 

questionamentos sobre a forma de viver das crianças em geral. Desde a concepção 

até a morte, não havia o sentimento de inocência geralmente atribuído às crianças 
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no decorrer das suas existências, em virtude de uma vida de dificuldades diante 

das necessidades básicas de subsistência no período medieval, como era o caso 

dos camponeses europeus que viviam nessa época. Assim Darnton se coloca: 

(...) Ninguém pensava nelas como criaturas inocentes, nem na 
própria infância como uma fase da vida, claramente distinta da 
adolescência, da juventude e da fase adulta por estilos especiais 
de vestir ou se comportar. As crianças trabalhavam junto com os 
pais quase imediatamente após começarem a caminhar, e 
ingressavam na força de trabalho adulta como lavradores, criados 
e aprendizes, logo que chegavam à adolescência (1986, p.47). 

 

 Dessa forma, conclui-se que tanto Ariès como Darnton, autores que tratam 

em suas análises históricas do período medieval, tendo o primeiro utilizado fontes 

iconográficas e literaturas e o segundo documentos de gêneros linguísticos 

populares, compartilham da mesma ideia, ao afirmarem que ainda no final da Idade 

Média e no início dos tempos Modernos não se falava em sentimentos de infância, 

mas apenas havia uma preocupação com os primeiros anos de vida biológica, 

quando a criança era totalmente dependente dos adultos. Em sua análise Ariès 

argumenta:  

A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, 
enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a 
criança então, mal adquiria um desembaraço físico, era logo 
misturado aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. De 
criancinha pequena ela se transformava imediatamente em homem 
jovem, sem passar pela etapa da juventude (...) (1981, p. 10).  

 

Nesse contexto histórico até aqui analisado, a ideia e a imagem de infância 

ainda não existiam devido às demandas sociais, econômicas e culturais não 

mostrarem a necessidade de percebê-la como uma fase da existência humana, 

com características específicas que a diferenciava dos adultos. A ideia e a imagem 

de criança eram de um adulto em miniatura, pois logo que atingia algumas 

autonomias físicas era inserido no meio dos adultos praticando todos os costumes 

dos mesmos como jogo, trabalhos entre outros hábitos. Assim, de uma maneira 

informal e sem distinção das rotinas sociais dos adultos, acontecia a educação das 

crianças. Igualmente, destaca-se na coletânea de autores brasileiros e 

estrangeiros, na qual aborda-se a infância como objeto social, Os intelectuais na 

história da infância (FREITAS; KUHLMANN Jr., 2002), que tem-se como objetivo 

recuperar momentos decisivos sobre a visão da infância na história ocidental dos 

últimos séculos. Já na apresentação da obra, os organizadores destacam que: a 
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infância tem sobre si a sombra das escolas de pensamento que se formaram às 

custas do empenho em definir, quantificar, descrever, prescrever e orientar (Id., 

ibid., p. 8). 

De fato, ao se tentar compreender, educar, diferenciar e explicar a criança, 

percebe-se que ainda hoje a infância tem sobre si o peso moral das tradicionais 

organizações escolares modeladoras dos futuros adultos, através das quais 

geração após geração as crianças vêm sendo formadas dentro dessa preocupação 

reducionista. Isso também limita e direciona o sentido pedagógico do saber cuidar 

e do saber fazer ao se educar a criança, mas sem saber compreendê-la 

preliminarmente como ser e sujeito social em si. Entretanto, pode-se perceber que 

há muito tempo a criança é a causa teórica ou empírica de muitos estudiosos da 

área, os quais por vezes estudam a educação escolar, mas sem incorporar a 

peculiaridade do ser criança, passando a ter esse sentido controverso e paradoxal 

de educar a criança sem precisar compreendê-la. Dessa forma, a criança assumiu 

na pedagogia escolar uma posição ambígua de objeto para um saber e de sujeito 

que conhece sem precisar ser conhecido. É esse aspecto, que desconsidera a 

abrangência da vida social na infância (p.ex. jogos na rua e relação de pares), que 

não tem sido devidamente valorizado durante o processo da socialização na família 

e na escola, visto que esses são os locais destinados institucionalmente aos 

cuidados, à educação e ao ensino das crianças, como funções sociais legítimas.  

Dentre outros estudos posteriores aos de Ariès e Darnton, podemos destacar 

a obra de Neil Postman, um crítico social norte-americano, que em seu livro O 

desaparecimento da infância (2012) discute sobre o surgimento e o 

desenvolvimento do conceito de infância no decorrer dos tempos. Este autor 

delimita sua abrangência de estudo desde o fim da Idade Média, investigando o 

porquê do rápido e do contínuo “desaparecimento” da infância na 

contemporaneidade. Na tentativa de refletir sobre a compreensão e os conceitos 

que a infância e a criança têm passado nos diferentes momentos de sua construção 

social, e por achar importante ressaltar que, em diferentes períodos históricos, as 

imagens de infância e de criança corresponderiam às ideias relacionadas às formas 

sociais dos contextos que estão inseridas. Então, se buscará fazer essa explanação 

de fundo histórico a partir de alguns pensadores e pesquisadores que relacionam 

os seus estudos aos temas contemporâneos às diferentes épocas históricas, 
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especialmente as experiências europeias que acabaram tendo grande influência na 

sociedade brasileira. 

Neil Postman, ao analisar os fatos ocorridos no período moderno, fez 

interpretações dos deslocamentos da imagem da infância. Para ele, a infância 

como estrutura social e como condição psicológica surgiu por volta do século XVI 

e desenvolveu-se intensamente durante os três séculos e meio seguintes, até 

chegar ao que conhecemos em nossos dias. A ideia de infância não surgiu 

plenamente desenvolvida, e vale salientar que cada nação tentou entendê-la e 

integrá-la em sua cultura. Nesse sentido, a infância assumiu aspecto singular, 

conforme o cenário econômico, religioso e intelectual em que apareceu. Assim, no 

mundo Medieval, não havia qualquer concepção de desenvolvimento infantil e de 

pré-requisitos de aprendizagem sequencial, nem de escolarização como 

preparação para o mundo adulto e nem muito menos o conceito de vergonha, moral 

tal como é entendida no mundo moderno. Em outras palavras a falta de 

alfabetização, do conceito de educação escolar e do conceito de vergonha teriam 

sido os principais argumentos para se pensar por qual razão o conceito de infância 

não existiu no mundo medieval. 

A infância foi sendo construída, sob a influência das transformações dos 

sentimentos, dos valores culturais, da consciência e também das tecnologias de 

comunicação. Todos esses fatores contribuem para uma mutação de sentido que 

resulta numa construção social da infância, que vai se estabelecendo de acordo 

com o contexto histórico, que nele se apresenta com mudanças de costumes e 

posicionamentos, com o surgimento ou a modificação das instituições que fazem 

parte da configuração do cotidiano das pessoas. Sendo assim, a infância com suas 

distinções face a vida adulta é um produto cultural, histórico e passível de 

transformações. 

Mas o que Postman traz, como ponto de desafio para a educação 

contemporânea, é a afirmativa de que o sentimento de infância que acompanha a 

modernidade estaria desaparecendo no mundo contemporâneo. Evidentemente, o 

fim da infância anunciado não significaria o desaparecimento das crianças como 

grupo social, mas sim a desqualificação de sua condição cultural e simbólica, como 

como categoria distinta dos interesses e meios do mundo dos adultos. Seria como 

uma tendência cultural de “adultização” das crianças e dos jovens, reforçada pelos 



32 
 

meios de comunicação dominados pelos temas adultos de consumo e leitura, mas 

que orienta igualmente pelo letramento escolar a formação das novas gerações.  

No próprio título do seu estudo clássico, “O desaparecimento da infância”, há 

uma provocação para esse questionamento, porém o autor fundamenta seus 

argumentos a partir de três fatores: 

 A ideia de superação da imagem de inocência infantil, que seria 

acompanhada por um sentimento de vergonha, de pudor do adulto perante 

a criança. 

 Diferente do período medieval, o mundo moderno se destaca pela 

preocupação dos adultos com as crianças, resultando na criação de 

concepções analíticas, de teorias sobre o desenvolvimento infantil, que 

deveriam ser aplicadas nas escolas, o lugar social que presencia o início e 

o fortalecimento de instituições específicas para a formação infantil. 

 O crescente movimento das letras, com a progressiva ampliação do 

universo dos leitores, provocando uma distância ainda maior entre o adulto 

leitor e a criança não leitora, atribuindo-se a escola a educação para a 

leitura, condição da criança passar para o mundo da leitura, antes de ser 

adulto. 

Assim, Postman afirma que o mundo da cultura do material impresso traz um 

imenso reforço ideológico à versão da idade do adulto leitor contraposta à infância 

de crianças analfabetas. Tornando-se, assim, necessário encontrar outro mundo 

simbólico, diferente do universo letrado que se seguiu ao modo do oralismo 

medieval, onde as crianças estivessem preparadas para habitar este outro mundo 

da cultura escrita. Essa nova faixa etária dedicada à preparação do futuro adulto 

letrado veio a ser conhecido como a infância escolarizada. É essa uma das 

consequências sociais para a educação das crianças visando a expansão da 

leitura, estimulada pelo surgimento e pela vulgarização da imprensa: 

O que aconteceu foi que o homem letrado havia sido criado. E, ao 
chegar, deixou para trás as crianças. (...) A partir daí a idade adulta 
tinha que ser conquistada. Tornou-se uma realização simbólica e 
não biológica. Depois da prensa tipográfica, os jovens teriam que 
se tornar adultos e, para isso, teriam de aprender a ler, entrar no 
mundo da tipografia. E para realizar isso precisariam de educação. 
Portanto a civilização europeia reinventou as escolas. E, ao fazê-
lo, transformou a infância numa necessidade (POSTMAN, 1999, p. 
50).  
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 Aparece então uma nova imagem de criança nesse mundo da escrita e 

imagem, porém, é uma construção definida pelo adulto leitor e não pelas formas de 

linguagem das próprias crianças. A partir dessa nova realidade cultural, simbólica 

e material, passou-se a exigir da criança que ela tivesse a capacidade da leitura 

para que pudesse alcançar e adquirir a idade adulta, ou seja, se preparar para 

tornar-se plenamente um adulto leitor. Fortalece-se, com esse objetivo cultural, a 

existência e a permanência da escola como o lugar da educação formal e como 

instituição onde se aprende a ler com os adultos e como eles. É nessa ambientação 

escolar onde acontece também o prolongamento da infância, pois nesse lugar a 

criança fica separada do mundo adulto e passa a ser preparada durante mais de 

uma década para se tornar um adulto letrado, isto é, um indivíduo conformado aos 

meios culturais da comunicação escrita do mundo adulto. Nesse sentido, os pais 

passam a apoiar e sustentar financeiramente seus filhos por longos anos nessa 

extensa e dispendiosa educação escolar.  

Por isso, para justificar e manter essa instituição em funcionamento, foi 

imprescindível que se construísse o conceito de infância como uma fase de seres 

sociais incompletos e em formação. Em consequência, as crianças no meio escolar 

são vistas sobretudo na perspectiva do futuro adulto e dificilmente são 

compreendidas na perspectiva fenomenológica do seu presente existencial, como 

seres autodeterminados e referenciados como criança em si e para si, ou seja, 

autores e atores de suas vidas.  

A infância foi sendo construída, sob a influência das transformações dos 

sentimentos, dos valores culturais, da consciência e também das tecnologias de 

comunicação. Todos esses fatores contribuíram para uma mutação de sentido que 

resultou numa construção social da infância, que vai se estabelecendo de acordo 

com o contexto histórico, que nele se apresenta com mudanças de costumes e 

posicionamentos, com o surgimento ou a modificação das instituições que fazem 

parte da configuração do cotidiano das pessoas. Sendo assim, a infância com suas 

distinções face a vida adulta é um produto cultural, histórico e passível de 

transformações, sociais e simbólicas, em relação simultaneamente aos seus 

próprios sujeitos, as crianças e a cultura infantil, assim como em relação ao mundo 

adulto dominante. 
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 Ao falar na argumentação de Postman sobre a base material para o 

surgimento da infância e também para o seu declínio, o que está justamente 

articulado às mudanças nas tecnologias de comunicação, uma vez, que esses 

meios tecnológicos disponíveis passam a modificar as estruturas e interesses 

simbólicos das pessoas. A medida que a sociedade passou a consumir mais livros, 

jornais, rádio e televisão consequentemente, aconteceu uma adequação às 

possibilidades que a comunicação apresenta e que consequentemente causa 

transformações na consciência das pessoas. Assim, com o surgimento da prensa 

tipográfica, com a invenção do telégrafo, das redes de rádio e de televisão, 

chegando ao atual desenvolvimento da mídia eletrônica, a concepção de infância 

foi transformada, enquanto estrutura social. Essas modificações de características, 

com a supervalorização midiática da cultura adulta, mostram as formas culturais 

específicas da infância como algo insustentável e sem propósito, logo, suscetível a 

um término histórico. Os meios de comunicação afetam diretamente o processo de 

socialização: a prensa tipográfica criou e difundiu uma imagem romântica da 

infância, porém, no sentido contrário, a mídia eletrônica a tem feito desaparecer. 

Para fechar, a televisão tornou desnecessária a distinção entre adultos e 

crianças, pois sua natureza visa homogeneizar as mentalidades. Evidencia-se o 

“desaparecimento da infância” através de dados tais como a fusão dos gostos de 

crianças e adultos. Se olharmos de perto o conteúdo da TV, podemos encontrar 

com precisão não só a ascensão da criança “adultizada” como também do adulto 

infantilizado. Os pressupostos tradicionais sobre a singularidade das crianças 

estariam desaparecendo nestes tempos de mídia eletrônica. A infância 

desapareceu, por ser vista como um artefato social manipulável pelo mundo adulto, 

e não como uma obrigação social guiada por uma necessidade biológica de 

reprodução. Através do redesenho do modo como nos comunicamos e do que 

precisamos para nos comunicar, chegamos a ponto de não precisarmos das 

contribuições culturais específicas de crianças ou de velhos. É possível ver uma 

boa fundamentação nos argumentos de Postman para a ideia do fim cultural da 

infância no mundo contemporâneo. Ainda assim, se encontram muito mais razões 

para se mostrar um sentido totalmente oposto à essa ideia: o destaque 

contemporâneo dado à infância, como construção social desenvolvida da 

modernidade aos dias atuais. 
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1.2. EDUCAÇÃO, INFÂNCIA E CUIDADO COM A CRIANÇA: DO 

RENASCIMENTO À MODERNIDADE (MONTAIGNE, ERASMO, ROUSSEAU E 

HERBART) 

Foi no período do Renascimento que o tema da pedagogia, como educação 

na infância e cuidado com a criança, surgiu como temática de reflexão relevante na 

Europa, no início como arte de ensinar antes do que como ciência da educação, no 

sentido moderno do termo. Pois, como já vimos anteriormente, com o surgimento 

da escola passou a ser necessário entender como se aprende na infância e quais 

os métodos que podem ser utilizados pelos mestres de crianças. Porém, mesmo 

na abordagem de uma didática como prática artística, essa preocupação continuou 

sendo pautada pela formação religiosa e clássica, segundo os valores do 

cristianismo europeu e a distinção aristotélica entre substância divina e natureza 

humana. Levaria ainda muito tempo antes que, no que os alunos deveriam 

aprender no currículo escolar, prevalecesse a educação moral laica, como ética 

social dos indivíduos, e o ensino de conhecimentos gerais e científicos.  

Assim, seria preciso incorporar que as novas classes dos alunos pequenos, 

que desde o século XVII começaram a ser divididas por idade, fossem compostas 

por crianças que não tinham o hábito da clausura e dos rigores da disciplina escolar, 

em consequência traziam para a escola a experiência social de sujeitos de 

aprendizagens lúdicas, mundanas e de inventividades próprias. O próprio 

Montaigne, filósofo representativo desse período, confessa ter sofrido com o 

modelo pedagógico centrado em um saber doutoral distante da vida prática, algo 

completamente distante do espírito infantil que recebeu em sua infância. Ele 

comentava sobre isso: “antes se deveria formar cabeças bem-feitas do que 

cabeças cheias” (Apud in BOTO, 2002, p. 14). Pois a preocupação das escolas era 

(e continua sendo), no fundo, com o conhecimento acumulativo como uma técnica 

de alcance de habilidades de ler em línguas diferentes ou escrever em estilos 

diversos. Por isso, os filósofos que pertenciam ao pensamento humanista 

rejeitavam enfaticamente a alternativa do formato pedagógico da educação escolar.    

Efetivamente, os cuidados e despesas de nossos pais não visam 
senão encher a cabeça de ciência; a respeito de entendimento e 
virtude, nada. Indagamos de bom grado: sabe grego ou latim? 
Escreve em verso ou em prosa? Mas o principal fica para trás. 
Caberia indagar quem sabe melhor e não quem sabe mais 
(MONTAIGNE, 1987).  
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Montaigne mostrava claramente sua indignação com os métodos de ensino 

utilizados pelos professores, sendo que esses, ele os classificava por pedantes e 

carrascos que sempre apelavam para a “aprendizagem” através da memorização 

e nunca para a inteligência (capacidade cognitiva). Como também não tinham a 

preocupação de colocar os ensinamentos ao alcance das crianças, ou seja, de 

forma significativa de acordo com seus interesses e curiosidade própria da infância. 

E dizia que o primeiro dever de um preceptor, seria abandonar as lições magistrais 

em que se tem o objetivo de exibir seu saber sem proveito algum para o aluno, 

tirando desse a oportunidade de interrogar e de ser interrogado, de ser escutado 

pelo professor e sim, apenas ouvi-lo. Com isso, não estimulavam e nem atraiam 

seus alunos a participar e a gostar das aulas, de despertar a vontade de conhecer 

e discernir por si mesmo novas aprendizagens, ora mostrando-lhe o caminho, ora 

deixando-o descobri-lo. Mas sim, de forma pedante e exibicionista, ministravam 

suas aulas da seguinte forma: 

Não param de gritar-nos aos ouvidos como quem despeja por um 
funil, e nosso trabalho é repetir o que nos disseram... É sinal de azia 
e má digestão vomitar os alimentos tal qual se engoliram. O 
estômago não fez seu trabalho se não tiver mudado o aspecto e a 
forma daquilo que lhe deram para digerir” (MONTAIGNE, 1987). 

 

Pode-se observar que a voz que permeia os estudos e os registros escritos 

sobre a educação, entre a Renascença e o Século das luzes, tem o desejo de obter 

no mínimo um denominador comum sobre a infância: o que está relacionado às 

características básicas presentes em todas as crianças, qualquer que seja a classe, 

a nacionalidade, o nível de inteligência, o comportamento, entre outros. Porém, no 

período do Iluminismo o que na verdade se encontra nas práticas sociais é um 

sentido silencioso de separação geracional, de isolamento físico e cultural, de 

moralização pela ciência enciclopédica e de aumento no número de educadores e 

instituições extrafamiliares de educação das novas gerações (mestres escola, 

preceptores, padres). Esses movimentos de separação e educação dos pequenos, 

configuraram, nessa forma isolacionista, a invisibilidade social da criança, 

enclausurada nas escolas e instituições de ensino. Essa invisibilidade se justifica 

igualmente pelo reforço do controle moral da infância, operado pela pedagogia 

surgida com o racionalismo moderno. Logo se identifica a criança como alguém 

sem voz, que na sua individualidade como ser em formação não passa de um 

espectador mudo, que é calado pela voz de autoridade do adulto leitor, o modelo 
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inconteste a ser seguido, ou seja, dentro dos parâmetros do entendimento 

moderno, a criança não saberá falar por si mesma.  

Esse silenciamento da criança significa inclusive a sua desqualificação para 

a educação escolar, prevista no início apenas para etapas mais avançadas da 

infância. De acordo com o que está na Didática Magna de Comenius: “a criança, 

enquanto está na primeira infância, não pode ser instruída, porque a raiz da 

inteligência está ainda profundamente apegada ao chão” (2006, p. 209). De acordo 

com a referência bíblica de que as crianças nos seus primeiros anos de vida são 

seres puros e inocentes do pecado original, e esse estado germinal as impediria 

igualmente de aprenderem os ensinamentos do homem. Mesmo assim, a maneira 

como a infância passa a ser vista pela razão moderna foi também de progressivo 

desencantamento diante das tradições medievais, com a diminuição das 

referências religiosas, contribuindo, dessa forma, para a secularização do Estado, 

para o reconhecimento do papel da ciência, inclusive na forma de educar, para a 

institucionalização da escola e para o desenvolvimento do direito moderno da 

criança. 

Para se entender o pensamento de que as crianças pequenas deveriam 

esperar alguns anos antes de serem instruídas pelas instituições escolares, é 

preciso compreender o entorno social, político e econômico que se reflete 

diretamente no cotidiano das pessoas e influencia nas definições e interpretações 

da época, especialmente sobre a infância e sobre a criança. Rousseau, por 

exemplo, em sua obra Emílio, defende a ideia de que inicialmente as crianças 

precisariam ser criadas pelos pais e não por preceptores, porém não de forma 

delicada, ao contrário, deveriam aceitar que seus filhos passassem pelas 

provações da “natureza”, de forma a enrijecer o corpo e o espírito, que era outra 

forma de descrever as condições de vida de sua época:  

Observai a natureza e segui o caminho que ela vos indica. Ela 
exercita continuamente as crianças; ela enrijece seu temperamento 
mediante experiências de toda espécie; ela ensina-lhes desde cedo 
o que é pena e dor. (...) Quase toda a primeira infância é doença e 
perigo: metade das crianças que nascem morre antes dos oito 
anos. Passando pelas provações, a criança adquiriu forças; e 
desde logo que pode usar a vida, mas seguro se torna o princípio 
dela. (1992, p. 22) 
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Emílio, apresentado como o personagem do aprendiz ideal na visão 

rousseauniana de infância, somente aos doze ou treze anos chegaria ao tempo dos 

trabalhos, das instruções e do estudo. Antes dessa idade, a educação de Emílio 

seria a do aprendizado das sensações e da descoberta do mundo da natureza, sem 

submete-lo ao ensino considerado inadequado para as crianças, por elas não terem 

capacidade de julgamento ou de memória verdadeira. Em estrito respeito às leis da 

natureza, nessa última fase da infância lentamente ocorreria o surgimento da 

relação entre inteligência e raciocínio na criança. Até que, no início da adolescência 

chegasse o que Rousseau chama de “segundo nascimento”, a vida em sociedade: 

“agora é que o homem nasce verdadeiramente para a vida e que nada de humano 

lhe é estranho” (1992, p. 234).  

Assim, ele de fato faz um estudo sobre a condição humana, 

simultaneamente tributária das forças da natureza e da aquisição social. Apontava 

que a educação da infância seria aquela do homem simplesmente exposto à 

irracionalidade de todos os acidentes da vida selvagem, caso não fosse orientado 

pela ciência que conciliasse os caminhos da inteligência natural com o aprendizado 

das virtudes sociais. Ressaltava a importância da infância exaltando o aprendizado 

pela experiência nessa fase da vida, assim como a educação dos sentimentos e 

das paixões. Mostrava uma criança aparentemente livre, mas como um protótipo 

de uma criança guiada pela nascente cultura burguesa, educada e disciplinada pela 

força da razão e da experiência, ao invés de persistir nas superstições da educação 

tradicional. Proclamava valores como a natureza, a bondade e a inocência inicial, 

considerando o homem e a criança nas suas relações sociais.  

Rousseau criticava os fatos que, segundo ele, levavam à decadência moral 

e social da civilização europeia de seu tempo, que ainda orientada pelos valores 

aristocráticos da ostentação social, que não se orientava nem pelo respeito da 

natureza humana original, nem pela necessidade da educação das verdadeiras 

virtudes. Por isso, dizia que “as boas instituições sociais são as que melhor sabem 

desnaturalizar o homem”. Rousseau não propunha um modelo escolar, ou definia 

um método pedagógico estrito, porém buscou destacar a necessidade 

imprescindível de uma nova educação racional que compreendesse a natureza 

universal da condição humana, aliada ao ensino progressivo e prático dos 

conhecimentos da ciência e do funcionamento das instituições sociais, em 
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conformidade aos estágios de desenvolvimento da mente e do corpo. Em sua 

essência, o objetivo dessa educação seria o que pudesse levar ao melhor 

entendimento de instituições antiaristocratas, livres e racionais, que criassem 

modelos que correspondessem aos interesses e expectativas das novas formas 

social que surgiriam com as revoluções burguesas, que enterrariam o 

irracionalismo das superstições e o fatalismo da ordem feudal. Esse entendimento 

fortalece a necessidade da contextualização para se compreender da 

complementariedade das situações do momento histórico e social.  

E essa nova concepção de um psiquismo “social” traz também a ideia de 

uma mudança cultural sobre a passagem da fase infantil para a fase adulta, saindo 

do mundo natural para o mundo social. Na expressão do próprio Rousseau. 

“Nascemos, por assim dizer, duas vezes: uma para existir, outra para viver... Mas 

o homem, em geral, não foi feito para permanecer sempre na infância. Dela sai no 

tempo indicado pela natureza... (1992, p. 271) ”. Esse pensamento ocorre na época 

do surgimento da imprensa e expansão do mercado de livros, mas também da 

burocratização dos estados nacionais. O que cria paralelamente uma demanda 

crescente de escolarização, para que a criança aprendesse a ler, sendo esse o 

passaporte para a vida adulta. 

O homem, segundo Rousseau, em seu estado natural, deve ser educado 

especialmente pela experiência do aprendizado prático e moral através da vida 

comunitária, baseada no respeito aos progressos da razão individual e às virtudes 

sociais, guiadas ambas pela ciência experimental sobre a natureza e sobre a 

formação das sociedades, com os conhecimentos surgidos com o Iluminismo. 

Logo, mudar a natureza seria uma tarefa civilizadora, a partir da qual educar 

também seria “desnaturalizar” a “pureza” inicial do homem biológico e formá-lo 

racionalmente para contribuir com o interesse comum da sociedade. Também pode 

se tornar útil a experiência individual para o benefício da coletividade. Esses 

pensamentos mostram a inquietação de um tempo em que já havia uma 

preocupação em entender a educação, no seu sentido social mais abrangente. O 

estado natural do homem, deixado na ignorância da razão ou submetido ao mero 

controle da religião e dos costumes, já não acompanhava as exigências das 

condições de poder do novo mundo racionalista e científico da burguesia. 
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Já Erasmo de Roterdam, nas obras “De pueris” (Os meninos) e “A civilidade 

pueril”, expõe um conjunto de regras de conduta que deveriam ser ensinadas às 

crianças. Nesse empreendimento, Erasmo escreve o que entende por educação e 

infância, buscando construir um discurso que concebia politicamente a questão da 

educação como procedimento indispensável aos processos de integração social 

desde a infância. Faz parte do nosso conhecimento atual a ideia, já bastante 

comentada e difundida, que ao longo do séc. XV até o séc. XVIII, foi se configurando 

na história da civilização ocidental, uma concepção de sujeito racional, articulada a 

uma inédita noção de consciência de si e dos outros.  

O racionalismo renascentista (Erasmo), o racionalismo das luzes 

(Rousseau) e o racionalismo da educação (Comenius) tinham em comum o mesmo 

objetivo pedagógico: implantar um sistema escolar que colonizasse a formação 

social das crianças, no quadro da infância reconfigurada desde a Idade Moderna 

até à transição para o período contemporâneo. Preparava-se, assim, desde a 

infância, através da racionalização da educação escolar, paralela à urbanização e 

à reorganização da estrutura familiar, o futuro homem adulto dos novos tempos, 

seja proletário ou burguês, privilegiando-se a crescente população de crianças, 

consideradas agora como dupla garantia geracional de reprodução ideológica e de 

reserva de trabalho da sociedade burguesa e do capitalismo. A infância como 

categoria social passa, então, da invisibilidade ou da indiferença social da Idade 

Média e da “paparicação” familiar da Idade Moderna, para ser, a partir do século 

XIX, campo estratégico para o controle social do Estado e da escola.   

 Nesse sentido do controle social exercido pela escola, especialmente no 

campo da infância e da educação da criança, pode-se resgatar a contribuição de 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) para o pensamento pedagógico 

contemporâneo. Herdeiro direto do racionalismo e iluminismo, concordava com a 

ideia de Rousseau, que via a necessidade de uma metódica orientação prática e 

moral da educação na infância, para que se fizesse a passagem entre a natureza 

humana e o homem em sociedade, porém criticava a inspiração moral e naturalista 

do filósofo iluminista. Em sua longa obra, com estudos sobre a pedagogia, mas 

também sobre a psicologia e a filosofia, Herbart propunha igualmente uma 

condução firme na formação do caráter das crianças, mas que ela não fosse 

baseada na educação do “selvagem” natural e sim nos princípios de uma nascente 
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psicologia científica, tomada como base para uma pedagogia como ciência realista 

e aplicada, assentada na multiplicidade do interesse do aluno, na formação racional 

do caráter e no ensino da experiência e do convívio. Contudo, segundo ele, no 

tocante à concepção de infância e de educação das crianças, se deveria aceitar 

como imprescindível o controle social como governo sobre elas, no sentido de fazer 

com que na educação escolar a disciplina moral combinasse com o ensino 

analítico.  

Na sua obra “Pedagogia Geral”, que aparece em 1806, esboça esse princípio 

do governo das crianças, isto é, um controle social do educador sobre as crianças, 

para que se cumprisse a finalidade da educação: 

(...) Um governo que se satisfaça sem educar, destrói a alma, e uma 
educação que não se ocupe da desordem das crianças, não 
conheceria as próprias crianças. De resto, não se pode dar uma 
única aula em que se possa abdicar de tomar as rédeas do governo, 
quer seja em mãos firmes ou brandas. (HERBART, 2010, p. 30) 

 
Se pode ver nessa ideia de controle uma intenção de aprendizado social, 

pois quando o jovem e o adulto chegam ao que se chama de “idade da razão” se 

espera que eles sejam capazes de governarem-se a si próprios. Daí a importância 

de que a educação escolar seja orientada inicialmente pelo governo das crianças, 

como formação do futuro caráter de sociabilidade que seja justo e verdadeiro. 

Então, o objetivo da educação é de que se supere esse governo das crianças, 

fazendo com que pouco a pouco se manifeste nos alunos a vontade própria, desde 

que se oriente pelo sentido social da relação de autoridade justificada. Segundo 

Herbart, a educação, considerada por ele como a “arte de perturbar a paz de um 

espírito infantil corresponderia à pior e à mais odiosa das artes” (2010, p. 42), o que 

significa que o controle das crianças é somente um meio e não o fim da verdadeira 

educação para a vida em sociedade, mesmo que seja isso o que apareça de mais 

importante para muitos educadores de crianças. Se for assim, seria melhor até não 

educar demais, como ele coloca: 

(...) Nem todas as boas intenções são reconhecidas e fica numa má 
posição a pessoa que, com um deturpado zelo, atribui benefícios a 
situações em que o outro só sente maldade! – Daí o aviso: não 
educar demais – é preciso evitar o emprego desnecessário do 
poder, através do qual se dobra e redobra, se domina o ânimo e se 
perturba a alegria. Perturbam-se igualmente as futuras recordações 
alegres da infância e a alegre gratidão, que a única forma autêntica 
de gratidão. (2010, p. 43)   
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Fica claro no pensamento pedagógico de Herbart que, mesmo que 

necessário para a educação escolar na infância, o fim racional da escola não é o 

aprendizado da disciplina e da obediência, mas sim a formação subjetiva e objetiva 

do caráter, como orientação do juízo moral e ensino analítico dos estudos. 

Certamente é uma concepção elitista da educação, pois, para ele, nem todas as 

pessoas seriam capazes de chegar ao ponto da idade da razão, sendo a maioria 

dominada por impulsos de humor e de desejos. O que a sociedade precisaria com 

urgência seria de homens que possuíssem em sua individualidade um caráter 

analítico e consciente como modo de decisão pela virtude, ao contrário das 

individualidades fracas e egoístas que sem compreender os benefícios da 

educação tampouco será capaz de cumprir com inteligência o exercício da 

liberdade e do autodomínio.       

Logo, no sentido literal ou metafórico, a inédita preocupação educacional que 

os iluministas e seus herdeiros têm com as crianças, significava a expressão do 

destaque que o racionalismo dava à educação na infância do homem novo que 

surgia com a época moderna, liberal na economia e na política e individualista na 

vida social e privada. Nesse contexto cultural e ideológico, as crianças passaram a 

ser vistas tanto como a infância da geração adulta que viveria os novos tempos, 

quanto a corporificação do prenúncio social de instituições que ainda se 

encontravam em seu estado pueril. A infância escolar das crianças da modernidade 

era simbolizada como a infância do Estado liberal e da família burguesa, nas suas 

liberdades econômicas, religiosas e científicas, assim como no seu conceito moral 

de vida privada e de cuidado racional com a formação das novas gerações. Antes 

mesmo da implantação e universalização dos grandes sistemas públicos de ensino 

na Europa, entre fins do séc. XIX e início do séc. XX, destinados inicialmente à 

educação fundamental das crianças, já estava consolidada a ideia amplamente 

aceita que o cuidado da infância continuaria sendo uma preocupação das famílias, 

mas que deveria ter uma grande participação das agências sociais do Estado, 

especialmente através das instituições de ensino. 

 Contudo, o homem novo para a próxima geração de adultos que viveriam 

sob estados nacionais, com ampliação dos aparelhos burocráticos e das agências 

sociais (educação, saúde, justiça), precisava da educação das crianças orientada 

para esse futuro baseado na iniciativa privada e no individualismo da ordem 
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burguesa. Durante a Revolução Francesa o marquês de Condorcet já havia 

proposto a generalização da instrução pública para o povo, através da escola única, 

laica e universal, como efeito da difusão das ideias científicas e filosóficas do 

Iluminismo. Porém, no cenário europeu e com a consequente influência no 

continente americano, a implantação efetiva de um sistema de ensino, público e 

universal só ocorreria no séc. XIX, com Jules Ferry, na França, e Bismarck, na 

Alemanha. Em vista dos extensos e disseminados processos de urbanização e 

industrialização dos Estados-Nação europeus, visava-se um ensino público 

destinado às crianças, em especial aos filhos das classes populares. 

 No período que compreende os séculos XVIII a XIX ocorreram profundas 

transformações, que produziram novas condições materiais de existência e novos 

modos de pensar, de agir e de viver que consequentemente deixaram pistas dessas 

mudanças para as gerações futuras. Dentre os muitos fatores que marcaram esses 

acontecimentos, se destacam os que estão relacionados ao caráter econômico, 

político e filosófico se articulando com as novas condições da industrialização 

crescente e do comércio em constante expansão. Onde agregado a sua essência 

aparecem os valores capitalistas da eficiência e da produtividade econômica, 

impondo a racionalização das condições de trabalho que em decorrência refletiram 

em outros aspectos da vida social, tanto no mundo adulto quanto no mundo da 

criança. 

Em meio a essa nova realidade, para as pessoas se sentirem inseridas 

nessas novas condições, tinham que atender as necessidades da produção 

industrial para poderem integrar-se ao trabalho assalariado, submetendo-se a 

lógica do capital e da burguesia. Nesse contexto, começou a existir um controle de 

produção e de consumo que acarretou na busca por ideias de liberdade e igualdade 

de direitos que foram iniciadas pela revolução burguesa. Outro ponto bastante 

relevante foi à queda dos sistemas metafísicos que passaram a ser questionados 

com o desenvolvimento da ciência e da racionalidade. Com esse panorama, surge 

a necessidade de se pensar mais profundamente sobre diversas formas da 

produção material e simbólica. E também sobre a crença nos poderes da ciência 

que passou a ser posta como uma forma superior e mais adequada de 

conhecimento. 
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Como não poderia deixar de acontecer, os pensadores também foram 

atingidos pelas transformações e levados a tentar entender e elaborar novas teorias 

a fim de explicar esses acontecimentos que se deram na modernidade. Nesse 

período a mente deixa de ser um objeto específico da filosofia e passa a ser 

também objeto de investigação das ciências naturais, alterando radicalmente a 

compreensão sobre a formação do ser humano como ser biológico e social. Para 

ilustrar essa afirmação é importante citar alguns desses pensadores que 

contribuíram com seus relatos científicos. Começando por Hegel que tem a 

concepção de sujeito, baseada nas ideias de autonomia e interioridade, que 

ressaltam as relações com o conhecimento (epistemologia) e a própria 

subjetividade (reflexividade). Suas formulações podem ser consideradas como 

ponto de virada no movimento filosófico, assimilando-se o pressuposto de que o 

pensamento humano é uma construção racional do próprio homem, como 

fenômeno, ou seja, expressão na realidade, de um espírito histórico e social. 

Charles Darwin foi outro pensador que revolucionou a cultura científica e a 

opinião pública da sua época, que ainda era dominado por concepções metafísicas, 

com a sua nova teoria do evolucionismo provocando um extremo interesse pelo 

desenvolvimento da mente do homem desde a infância até a idade adulta. Um de 

seus objetivos estava na análise das relações entre herança genética e a 

experiência adquirida, bem como a busca de identificação daquilo que exclui o 

homem na visão evolucionária do mundo natural. No que concerne aos aspectos 

econômicos e históricos, veio Marx com a argumentação da dialética e da história, 

enquanto afirmação da autoprodução material e social do homem.   

Assim, Hegel, Darwin e Marx, contribuíram de maneira contundente para o 

movimento de deslocamento do idealismo para formas de materialismo, 

estabelecendo novas bases conceituais e teóricas para as elaborações filosóficas 

e científicas. Essas bases conceituais são: o racionalismo, o evolucionismo e o 

materialismo histórico que entraram como as novas perspectivas do entendimento 

das ações sociais e individuais da humanidade, da força de trabalho e da produção 

com excedente, entre outras características que surgiram com a nova classe 

burguesa que se formou em contraposição ao sistema servil do feudalismo. Esse 

recorte histórico, com acontecimentos de efeitos transformadores de uma 

realidade, provocou a necessidade de realizar revisões nas antigas visões que 
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trouxeram contribuições fundamentais para a produção histórica e na construção 

de uma nova consciência nos indivíduos. Mudanças essas, que ao mudar do 

sistema feudal para o mundo do trabalho capitalista, também afetaram a vida das 

crianças e as condições para estabelecer-se a infância.   

Em suma, enquanto se formavam as bases científicas para que a psicologia 

e a pedagogia se dedicassem à educação infantil, mudanças na economia, na 

cultura e na ciência refletiram e trouxeram influência sobre as diferentes 

compreensões da infância e da criança. Também pode-se ressaltar que sob o olhar 

das concepções analíticas e das teorias sobre o desenvolvimento infantil, os 

estudos da criança devem vir, portanto, acompanhados de cuidadosas descrições 

do comportamento e de eventuais mensurações das mudanças que ocorrem na 

mente infantil. Essa nova abordagem experimental sobre as formas do 

conhecimento entre crianças “é visto como algo esclarecedor sobre as origens e os 

processos de desenvolvimento humano, contribuindo para a noção de que a 

criança explica o homem, a criança é o pai do homem. (SMOLKA, 2002, p. 114)”. 

É justamente essa mudança de paradigma nos estudos da criança o que está nas 

raízes das proposições de Piaget, Wallon e Vygotsky. 

 

1.3. BASES PSICOLÓGICAS DO SÉCULO XX PARA O ENTENDIMENTO DA 

INFÂNCIA E DA CRIANÇA: O LEGADO DE FREUD, PIAGET, WALLON E 

VYGOTSKY 

Foi a partir da metade do século XX, que novas teorias psicológicas surgiram 

e alcançaram uma grande repercussão e destaque na educação escolar. Embora 

os autores não fossem psicólogos em sua formação original, eles conseguiram 

contribuir de maneira especial para o campo da psicologia infantil, impactando 

profundamente as formas de produção do conhecimento na área e nas práticas 

educacionais. Os principais nomes que praticamente revolucionaram a relação 

entre psicologia e educação foram os de Jean Piaget (biólogo suíço), Sigmund 

Freud (neurologista austríaco), Henry Wallon (médico francês) e Lev Vygotsky 

(professor russo). Cada um a seu modo, vivendo a herança e a ambiência cultural 

da passagem do século XIX para o século XX e até os anos 1960, contribuíram de 

maneira especialmente importante para o entendimento de como acontece a 

produção do conhecimento, como experiência mental e como resultado da 
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interação com o meio. O ponto em comum entre eles é o fato de assumirem uma 

posição empírico-experimental, isto é, fundarem seus argumentos em evidências 

observáveis e incorporarem descobertas e proposições de diferentes ciências, 

como a biologia, a neurologia, a sociologia, a psicologia, e defenderem a 

perspectiva genética em interação com o meio social para explicar o 

desenvolvimento humano em todos os seus aspectos. 

Esses estudiosos, se contrapõem aos tradicionais pensamentos 

essencialista ou inatista que defendiam que a criança nascia como uma tábula rasa 

ou como predeterminação genética, desenvolvendo ou revelando suas 

capacidades às custas das influências dos estímulos que a rodeiam. Quando na 

verdade, para alguns deles, a criança vem ao mundo com uma base hereditária 

para o seu desenvolvimento filogenético, que está inscrito em seu organismo como 

condição aberta e não predeterminada, que se desenvolverá por intermédio dos 

diferentes estágios evolutivos submetidos à ação educativa. Que segue um plano 

de desenvolvimento em estágios cujas características fundamentais e a sequência 

evolutiva são consideradas universais por serem consideradas inerentes à espécie 

humana. Esse posicionamento teve a influência naturalista do pensamento de 

Rousseau, como também, de Darwin que tratou a ideia da evolução como uma 

série de mudanças que levam a um estado final, até chegar a expressão completa 

e definitiva das possibilidades de desenvolvimento. Essas teorias são consideradas 

organicistas, que veem o desenvolvimento consistente em uma sucessão ordenada 

e previsível de mudanças que começam na primeira infância e terminam com o final 

da adolescência, quando o ser humano alcança a maturidade. Os principais 

representantes dessa proposta são Freud e Piaget. 

Para Freud o aparato psíquico e seus componentes são aspectos centrais 

na concepção psicanalítica, como também destaca a sua teoria dos estágios do 

desenvolvimento psicossexual, que considera o aparecimento de novas zonas 

erógenas (áreas corporais cuja estimulação provoca prazer) a medida em que a 

criança cresce. As contribuições de Freud no terreno educacional, não descuida de 

suas construções relacionadas as psicologias individuais e coletivas, sem deixar 

passar os seguintes aspectos: sexualidade infantil, complexo de Édipo como 

fundador da civilização, a teoria das pulsões que constituem o indivíduo. Estes, 

resultam de uma educação definida que segue um processo de modificação 
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instintual, organicamente determinada num período posterior ao terceiro ou quarto 

anos de vida, que é referido a educação escolar. Esta educação que por um lado 

opera pela transferência de afeto dos pais para os professores, e de outro lado, a 

identificação dos alunos no Ideal do Ego em que nele se representa. Contudo, 

Freud, sempre manteve presente a esperança de uma outra educação para as 

novas gerações, por uma educação menos repressora dos comportamentos 

agressivos e mais sublimadora dos impulsos antissociais, capaz de produzir um ser 

humano civilizado e útil para a sociedade.  Pois, para ele, desde a infância até a 

vida adulta, as mais elevadas virtudes sociais desenvolveram-se como reações e 

sublimações das piores disposições do ser humano. 

Voltando ao viés organicista, esse autor, vê o desenvolvimento psicológico 

como uma sucessão de estágios que levarão das manifestações iniciais do id pela 

libido, mediado pelo ego, até conquistar a sexualidade genital adulta submetida ao 

controle do superego. Assim como Freud, Piaget em sua teoria do desenvolvimento 

psicológico elaborou uma sequência de estágios que vão desde a imaturidade 

inicial do recém-nascido até o final da adolescência, por supor que, com a entrada 

a fase adulta já tenham adquirido muitas mudanças evolutivas.  

(...) Como Freud, Piaget acreditava que tanto os mecanismos 
subjacentes a essa sequência de mudanças quanto a própria 
sequência tem uma natureza universal na espécie, porque 
correspondem a características que fazem parte do organismo com 
o qual a espécie nasce, por mais que seu desdobramento seja lento 
e sujeito a uma certa ordem sequencial. Essas semelhanças 
justificam a inclusão da obra de Piaget e de Freud sob a 
denominação comum do enfoque organicista, apesar das notáveis 
diferenças que, em muitos outros aspectos, existem entre suas 
respectivas obras (PALÁCIOS, 2004, p. 27). 
 

Para Jean Piaget, todo desenvolvimento psicológico e biológico, acontece 

na infância. Suas observações foram delimitadas principalmente no aspecto 

espontâneo do desenvolvimento da criança sem considerar o desenvolvimento 

adquirido no ambiente escolar e familiar. Por considerar que a criança em seu 

primeiro período do nascimento até a obtenção da linguagem, adquire com o 

próprio corpo o deslocamento progressivo do espaço e começa a se situar entre os 

outros. Assim, sua teoria é centrada no desenvolvimento intelectual, que tem como 

objetivo explicar como acontece a passagem do ser biológico (recém-nascido) para 

a fase adulta que já tem adquirido o conhecimento abstrato e organizado. Fazendo 
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assim, o caminho inverso de Freud, que foca sua análise que começa pela fase 

adulta e tenta reconstruir a sua fase do início da vida.  

Então é pela epistemologia genética, que é uma teoria evolutiva do 

conhecimento, que Piaget realiza suas elaborações. Tem a adaptação como meta, 

onde em cada momento o indivíduo encontra respostas adequadas para seus 

problemas e quando isso lhe falta o organismo entra em desequilíbrio em relação 

ao seu meio e passa para um novo processo de procura de respostas e restauração 

do equilíbrio, que vai gradativamente alcançando a maturação, construindo 

respostas mais elaboradas e ascende em seu equilíbrio. Ou seja, o 

desenvolvimento mental, no sentido biológico e epistemológico, ocorre a partir das 

potencialidades do sujeito e da sua interação com o meio. Esse processo mental é 

lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios 

relacionados aos períodos da inteligência: sensório-motora, pré-operatória, 

operatória concreta e operatória formal. 

Além dos estágios Piaget, tem muitos outros conceitos originais e os básicos 

são: esquema – unidade básica da vida intelectual; assimilação - ao obter o domínio 

do esquema, a conduta se repete com o objeto; acomodação quando o esquema 

não é capaz de responder as exigências do entendimento do objeto e o sujeito entra 

em desequilíbrio, modifica o esquema prévio e ocorre a acomodação; 

construtivismo que vou detalhar a explicação com a citação a seguir: 

... A atividade do sujeito sobre os objetos obriga-o a encontrar 
respostas novas para os novos problemas, a inventar soluções por 
meio do desdobramento de um contínuo processo de adaptação; 
conhecer é, então, construir respostas, transformar esquemas, 
mobilizar toda a maquinaria cognitiva para tornar possível uma 
adaptação crescente aos desafios que vão sendo encontrados 
(PALÁCIOS, 2004, p. 27).   
 

Outro autor que compartilha de alguns postulados organicistas é o francês 

Henri Wallon, mas que, porém, orienta suas reflexões sobre o desenvolvimento em 

direções um pouco diferente. Para ele o desenvolvimento acontece em estágios 

sucessivos, mas sem o paralelismo que aborda a biologia e a psicologia, por 

considerar todas as crianças iguais sem considerar os processos básicos da 

filosofia e das dimensões sociais. O que lhe interessa não é a evolução de um 

aspecto do psiquismo (libido ou inteligência), e sim, a evolução do indivíduo em 

suas diferentes vertentes: emocional, intelectual e social, e em cada estágio passa 
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por crises e conflitos. Entende a psicogênese em grande parte como sociogênese, 

que considera a ação do outro sobre a criança e as interações estabelecidas, como 

um papel configurador. Sendo esse, um aspecto chave em sua obra, que aliás, não 

teve a mesma repercussão e impacto que as obras de Freud e Piaget. As 

proposições sociogenéticas só vieram ter alguma influência na psicologia do 

desenvolvimento depois dos anos de 1960, quando no Ocidente foi divulgada a 

obra de Vygotsky. 

As ideias de Vygotsky se encontram incluídas em outro grupo da psicologia 

do desenvolvimento contemporânea, que justamente rompeu com a etapa anterior 

e demarca um novo momento na psicologia: a psicologia do desenvolvimento do 

ciclo vital, que supõe uma ruptura conceitual e metodológica com os modelos 

clássicos de desenvolvimentos dos autores citados anteriormente. A abordagem da 

perspectiva do ciclo vital, questiona três dos postulados básicos da psicologia 

evolutiva ou do desenvolvimento organicista que predominaram nas décadas 

anteriores a 1970, na Europa e nos Estados Unidos sob a forte influência da obra 

de Piaget. Questiona-se: 

1- Por ter a abordagem clássica defendido que o desenvolvimento psicológico 

é algo que afeta apenas crianças e adolescentes, e acredita que também na 

idade adulta e na velhice ocorrem importantes fatos evolutivos. E por isso, 

se justifica que os estudos do desenvolvimento devem começar nos 

primeiros anos de vida e se estender por todo ciclo vital. 

2- Por criticar o conceito universalista, típico do modelo organicista, e de acordo 

com o qual o desenvolvimento consiste no progresso sequencial em direção 

a uma meta evolutiva (genitalidade adulta, operações formais). Na 

perspectiva do ciclo vital, o desenvolvimento é visto como multidirecional, 

com metas diversas, não-universais nem necessárias. Também é vista como 

multidimensional, por nem todas as dimensões mudarem da mesma maneira 

e na mesma direção. 

3- Por se contrapor a ênfase nas variáveis maturativas e no universalismo tão 

importantes nas proposições organicistas, valorizando a importância das 

variáveis de natureza histórica e social.  

Dessa forma, percebe-se que os autores da perspectiva do ciclo vital 

pensam que os fatos evolutivos defendidos por Freud e Piaget, estão relacionados 
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com a maturação biológica ao tratar da progressiva genitalização da sexualidade 

ou das funções corticais que ajudam a entender símbolos e originar pensamentos 

lógicos. Assim para o novo entendimento do ciclo vital, o erro fundamental está ao 

pensar que o desenvolvimento acaba quando a maturação deixa de provocar 

mudanças. Quando na verdade, na infância e na adolescência, os recursos se 

destinam ao crescimento e ao desenvolvimento; na idade adulta, também existe 

desenvolvimento e mudança, mas boa parte dos recursos são para manter 

conquistas prévias e para assumir novos desafios; na última etapa da vida, continua 

tendo desenvolvimento e mudanças, porém, boa parte dos recursos evolutivos se 

dedica a regulação e compensação das perdas.   

Vygotsky é um dos representantes da tendência do pensamento evolutivo 

na contemporaneidade que defende uma análise sociogenética e histórico-cultural 

dos processos de desenvolvimento. Um ponto que diferencia as proposições 

organicistas (psicogênese) da sociogênese é a fonte que elas se originam, a 

primeira proposição vem de pensamentos psicológicos inspirados em algumas 

tradições filosóficas e a segunda vem de uma filosofia marxista que tem a sua 

ênfase no papel do social e a importância que o meio tem na transformação tanto 

do meio em que se atua como do sujeito que realiza a atuação. Para essa 

perspectiva, “a chave de análise evolutiva está em determinar como se produz a 

apropriação, por parte do indivíduo concreto, dos instrumentos de mediação 

simbólica construídos pela cultura a que pertence (PALÁCIOS, p. 37).  

Nos estudos de Vygotsky, as relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem ocupam o lugar de destaque, principalmente, na educação. E 

pondera que embora a criança inicie sua aprendizagem antes de sua entrada na 

escola, essa aprendizagem formal introduz novos elementos em seu 

desenvolvimento. Assim, ele considera que existem dois níveis de 

desenvolvimento. O que corresponde a tudo o que a criança pode realizar sozinha 

e outro que as capacidades que estão se constituindo e que a criança pode realizar 

com a ajuda do outro mais experiente. Esse aspecto para o autor, é o que melhor 

traduz o nível de desenvolvimento mental da criança. 

Até aqui, tivemos a preocupação de realizar um mapeamento histórico com 

o objetivo de buscar o entendimento das mudanças ocorridas na Idade Média, na 

Modernidade até a contemporaneidade, no que se refere as ideias e as imagens 



51 
 

da infância e da criança. Se fez notório que esses conceitos se formam e se 

transformam de acordo com todas as variações sociais, culturais e econômica que 

permeiam os diferentes movimentos e momentos da sociedade. Por em cada 

época, os significados conferidos à infância, fazerem parte de um processo de 

construção social que se relacionam ao discurso dos modelos hegemônicos que 

revelam os poderes do Estado, da família, da escola e das demais instituições que 

compõem historicamente a estrutura da sociedade.  

Nessa ótica, em meados dos séculos XVI e XVII, as crianças cresciam entre 

os adultos e as suas aprendizagens aconteciam através das observações das 

atividades feitas por estes. Com as mudanças econômicas, políticas e sociais que 

foram acontecendo surgiu a necessidade de uma reorganização das famílias e das 

práticas educacionais de até então, causadas pelo processo de industrialização no 

período moderno. Justamente, para Ariès (1973), esse fator colaborou para o 

surgimento do sentimento de infância, pois se delineou novos aspectos que 

modificaram a função da família que ficou com a responsabilidade da afeição e 

também da instituição escolar, que ficou responsável pela aprendizagem formal.  

No final do século XIX, a família moderna e burguesa se consolidou com a 

preocupação de se responsabilizar pelo conforto e educação dos filhos. Para 

viabilizar essa nova demanda, foi necessário reduzir o número de filhos, e a família 

passou a ser nuclear. Neste momento, o que interessava a burguesia, classe 

dominante, era a diferenciação e a separação do mundo da criança para o mundo 

adulto, para poder exercer o controle das relações familiares e privadas ao inculcar 

os valores da racionalidade científica e da higiene, formando sujeitos adaptados a 

uma ordem social dividida entre instituições privadas, como a família e a empresa, 

e instituições públicas, como a escola. Com o desenvolvimento das Ciências 

Humanas, a criança passou a ser um campo de estudo, voltado para preocupação 

e desenvolvimento de técnicas e instrumentos de disciplina e normas para infância.  

Porém, mesmo que nesse período tenham iniciado as análises e as 

produções sobre a infância, ainda não foi suficiente para torná-la como um 

problema de investigação científica, pois por muito tempo a história da infância e a 

história da educação, ainda que tivessem nas crianças os seus sujeitos de 

interesse, pareciam ser dois campos distintos e inconciliáveis de pesquisa. 

Mostrando isso como um indício da incapacidade do adulto de ver a criança em sua 
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perspectiva histórica, somente nas últimas décadas há um rompimento das rígidas 

regras da investigação documental, com o uso de fontes oficiais, arquivos privados 

e tradições populares, surgiu uma nova abordagem voltada para as questões sobre 

a criança e a infância vinculadas à história social.  

Todavia, se manteve também o conceito reducionista de infância, com as 

crianças vistas apenas como seres biológicos demandando grandes cuidados, de 

uma rígida disciplina, afim de se tornarem adultos socialmente aceitos.  Nessa 

perspectiva, preservou-se a ideia que a criança é um ser incapaz, incompleto, 

irracional, e por isso, não conseguiria estabelecer relações coerentes com o mundo, 

necessitando ser disciplinado através do aprendizado da cultura existente, 

limitando qualquer movimento infantil destinado ao prazer e ao aprendizado.  

Contudo, com a institucionalização da escola, o conceito de infância passa 

por algumas transformações, pois começa a ser desenvolvida uma pedagogia para 

crianças, como também, a considerar essa fase geracional como uma construção 

social. Atualmente, as gerações estão bem segmentadas em seus espaços 

exclusivos para crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos velhos que 

ocupam áreas como: creches, escolas, oficinas, escritórios, asilos, locais de lazer, 

etc. Para além das determinações naturais, as culturas humanas produziram e 

continuam a produzir significado para cada uma das etapas da existência humana, 

através de regras de conduta institucionalizadas para cada fase da vida e se 

expressam pelo desempenho dos papeis sociais. Contudo, podemos concluir que 

as gerações são socialmente construídas.  

O fato é que as crianças sempre existiram em todos os períodos da 

humanidade, o tratamento e a relação dessas com a sociedade e seus membros é 

que projeta o conceito de infância nos diferentes períodos. A mudança de 

paradigma referente ao conceito de infância, que se consolidou no período 

moderno, está diretamente ligada com o fato de que as crianças eram consideradas 

adultos imperfeitos. Desconstruir essa forma de compreender a infância tem sido o 

desafio para as análises contemporâneas: “somente em épocas comparativamente 

recentes veio a surgir um sentimento de que as crianças são especiais e diferentes, 

e, portanto, dignas de ser estudadas por si sós” (HEYWOOD, 2004, p. 10). 
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Apesar de inicialmente os interesses de estudos sobre a criança terem se 

voltado para o aspecto do desenvolvimento, do ser em crescimento se 

desdobrando em uma sucessão de fases intelectuais e emocionais, foram deixados 

de lado os aspectos do dinamismo voltados às relações do sujeito no mundo. Outra 

característica da modernidade que ainda persiste na contemporaneidade é a 

maneira como se concebe a família, como espaço privado e à parte da vida social, 

sendo essa uma ideia tipicamente burguesa que pressionada pelo individualismo 

do sujeito o retira das atividades que antes eram permanentes no percurso da vida 

humana: a atividade das relações sociais. 

No que diz respeito a constituição da escola, ambiente social criado no 

período moderno para infância, ainda persiste na atualidade a disciplina, que tem 

a sua origem religiosa e extremamente rígida que valoriza a moral e a vigilância. 

Curiosamente esses aspectos ainda são os responsáveis pelos direcionamentos 

que formam as escolas. Na Idade Média havia a afirmação religiosa da inocência 

infantil, mas que na prática de uma sociedade baseada na agricultura não 

significava muito, pois a necessidade de mão de obra e a grande mortandade das 

crianças tornavam a infância um período curto de vida e de alegrias. Uma maior 

preocupação com a saúde e os cuidados com as crianças se firmou pela primeira 

vez no iluminismo do século XVIII e teve seu apogeu no início do século XX, leis 

sobre o trabalho infantil, instruções obrigatórias para todos e um sistema judicial 

para a criminalidade juvenil foram definindo os modos de como as crianças são 

diferentes dos adultos e deveriam ser tratadas de acordo com sua condição.  

É importante ressaltar que nesse percurso um novo olhar se instala sobre a 

concepção de criança e de infância, o que acarretou transformações importantes 

no campo investigativo, que anteriormente se interessava nos estudos sobre a 

criança através das ciências da medicina, da psicologia do desenvolvimento ou da 

pedagogia. Contudo, através das novas demandas sociais, políticas e sociais, os 

sociólogos voltam a dar atenção para essa temática e contribuem para a superação 

das tradicionais investigações reducionistas e buscam avançar sobre uma nova 

ótica. Essa visão mais abrangente considera “o fenômeno social da infância, 

concebida como uma categoria social autônoma, analisável nas suas relações com 

a acção e a estrutura social” (SARMENTO; PINTO, 1997, p.1).  
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Reconfigura-se, então, a interlocução entre infância-criança-educação, na 

constituição da perspectiva da Sociologia da Infância, que ao mesmo tempo 

mantém uma relação tensa no âmbito dos estudos pedagógicos, marcados pela 

ideia de desenvolvimento como maturação biológica ou preparação sociocultural 

para a vida adulta. Especialmente, questiona-se o lugar central que é dado ao 

desenvolvimento infantil e à socialização tradicional, o que para os sociólogos da 

infância só dificulta o reconhecimento da infância como fenômeno social.  

Trata-se, antes, de situá-la “no espaço em que o tempo se entrecruza entre 

presente, passado e futuro, rompendo, desse modo, com a noção de tempo vazio 

e linear que flui numa direção única e preestabelecida. A criança não se constitui 

no amanhã: ela é hoje, no seu presente, um ser que participa da construção da 

história e da cultura de seu tempo” (Jobim e Souza, 1994, p. 159). Nesse sentido 

de aplicar-se os conhecimentos desse novo campo de estudo na educação, inicia-

se uma compreensão na e da perspectiva das crianças para poder a partir do seu 

universo infantil pensar novas instituições escolares para as crianças viverem a sua 

infância. Ainda nos dias atuais, nem todas as crianças têm a oportunidade de 

estarem nesses locais, pois sabemos das desigualdades e diversidades que 

permeiam o conceito de infância e suas representações para cada criança. 

É preciso que haja uma quebra de paradigma rompendo com a visão 

naturalizada da criança e evolucionista de seu desenvolvimento. Abandonar a 

criança universal a favor da criança concreta, ativa, histórica, sujeita de direitos, 

constituída e constituinte da sua realidade social e de todos os seus contextos. 

Romper com a representação desqualificadora, de que a criança é um ser 

incompleto e se constitui num devir em um futuro mundo adulto. Esses aspectos 

que aqui foram ditos, são relevantes e acentuam a importância de identificarmos a 

necessidade de escuta das crianças, de observações e pesquisas com as crianças. 

Essa é a motivação e o objeto da sociologia da infância, especialmente se for 

tomada como um desafio social e científico para a compreensão educacional da 

infância e da criança no mundo contemporâneo.  

 A Sociologia da Infância é um campo de pesquisas recente, que vem sendo 

marcado por estudos empíricos e por debates teóricos. Essa discussão é capaz de 

situá-la tanto em um âmbito especializado da sociologia quanto em um campo 

interdisciplinar que dialoga com a educação, a sociologia, a antropologia, a história 
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e a psicologia, além de repercutir sobre as áreas próprias da pedagogia, como 

ensino infantil, didática e currículo.  

O surgimento da Sociologia da Infância aconteceu no contexto das 

problemáticas associadas à infância, que se tornaram presentes na atual agenda 

da educação e das políticas públicas, na mídia e em muitas das investigações 

voltadas aos estudos sobre a criança, como também, nas condições sociais desses 

indivíduos na vida cotidiana. Assim, esse crescente interesse da representação da 

infância, indo além do campo educacional, repercute no espaço político, jurídico, 

mediático e investigativo aumenta a visibilidade dessa categoria como um 

fenômeno social. Esses aspectos, sem sombra de dúvidas, são produtores de 

conhecimento sobre a sociedade, ou seja, é mais um dado que justifica a expressão 

da relevância social da infância, a qual adquiriu destaque desde o século XX, sendo 

ainda mais considerada nas discussões atuais sobre as crianças e mundo atual. 

Desde o final do século XX e início do século XXI, a ideia de infância como 

uma “construção social” como é defendida por diversos pesquisadores, deixa 

explícita que sempre houve uma diversidade de concepções sobre a infância. Esse 

entendimento se contrapõe à epistemologia realista que entende essa categoria 

como uma essência ou realidade finita, única e identificável, mas concorda com a 

epistemologia construtivista, com a qual se permite pensar a criança e a infância 

como construções sociais que têm uma pluralidade de concepções, e por isso, 

precisam ser investigadas em seus processos de definição e redefinição. Dessa 

forma, se aponta a necessidade de desconstruir a rigidez associada ao paradigma 

tradicional da infância, que a considera como uma fase “natural e universal” da vida 

e as crianças como objetos passivos de socialização realizada pelo adulto e pelas 

instituições, os detentores da ordem social. De fato, é “em oposição a essa 

concepção da Infância como objeto passivo de uma socialização regida por 

instituições que vão se erguer os primeiros pilares da Sociologia da Infância” 

(SIROTA, 2001, p.9).  

A Sociologia da Infância define a infância como fenômeno social abrangente 

e a criança como ator social específico. Essa percepção se contrapõe à abordagem 

da sociologia de viés funcional-estruturalista, que subestima a criança em relação 

ao papel desenvolvido pelos adultos retirando delas sua condição de autonomia e 

capacidades próprias de expressão e de criatividade. Diferentemente, a Sociologia 
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da Infância considera a criança como ator e agente social, que atua na sua vida 

cotidiana e nos diferentes espaços sociais, expressando ações e criatividade com 

o potencial de interpretar a cultura que compartilha com os adultos e produzir as 

suas próprias variações culturais. A criança contribui para modificações e criações 

de novas identidades na categoria geracional da qual faz parte, a infância. E essa 

reinterpretação criativa feita pelas crianças vai muito além do que é posto, direta ou 

indiretamente, pelas instituições voltadas para a infância. Mollo-Bouvier, reforça 

essa definição: 

... construir o objeto criança com base no que deveria ser uma 
banalidade: as crianças são atores sociais, participam das trocas, 
das interações, dos processos de ajustamento constantes que 
animam, perpetuam e transformam a sociedade. As crianças têm 
uma vida cotidiana, cuja análise não se reduz à das instituições. 
(MOLLO-BOUVIER, APUD SIROTA, 2001, p. 10). 

 

Assim, as ações das crianças resultam em novas produções que também 

repercutem na categoria geracional do adulto e na constituição da sociedade a que 

pertencem, independente do ambiente que estão inseridas. Os atores das duas 

categorias geracionais, crianças e adultos, tanto influenciam como são 

influenciados, formulando mudanças para a sociedade, pois ao nela interagir, 

interpretam nessa prática social as informações que trocam entre si, o que, além 

de ressignificar as situações vivenciadas, acaba deixando suas marcas no 

ambiente social de comum pertencimento. Também pode-se acrescentar, na 

definição da categoria infância, que ela é permanente na sociedade, independente 

das condições sob as quais as crianças entrem e saiam dela, ou seja, embora seus 

membros se modifiquem em sua natureza e as suas concepções passem por 

variações históricas e interculturais, a infância como construção social permanece. 
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CAPÍTULO 2 

 

DESAFIOS PARA A COMPREENSÃO EDUCACIONAL SOBRE O 

CAMPO DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

 

 

A criança de outra época... 
 Mais cuidada, menos irmãos, se prepara em uma escola. 

 Fases de desenvolvimento e aprendizagem: quanto controle! 
 Infância a procura de outro lugar, de direitos. 

 A criança quer viver o seu presente lúdico e social. 
 Quer ser o que lhe é próprio: SER CRIANÇA! 

 

Diante dessas novas proposições, e como já vimos no capítulo anterior, o 

entendimento a respeito da criança e da infância se modificou nos diferentes 

contextos históricos, sociais e culturais até chegar ao que está sendo posto 

atualmente pela Sociologia da Infância. E como já sabemos, dentro da perspectiva 

histórica o estudo pioneiro, foi realizado por Philippe Ariès (2012), no qual este autor 

iniciou a defesa da ideia da infância como uma construção social e histórica e não 

como um fato natural e universal das sociedades humanas. Porém, sua tese se 

referia à Europa ocidental e de modo algum pode ser generalizada a todas as 

sociedades. Contudo, serviu de referência para outros estudos sobre a história da 

infância e das crianças. Ademais, não se pode negar que as teorias ariesianas 

sobre a infância ajudaram a despertar o interesse de outras áreas de pesquisa, 

como a sociologia e a educação. 

Porém, até bem pouco tempo, o olhar sociológico que predominava sobre a 

educação infantil era o da Sociologia Clássica, tratada de forma indireta ou marginal 

por Marx e Weber, mas recebendo maior atenção de Durkheim. Em sua visão, a 

criança era compreendida especialmente a partir de duas instituições: a família, 

como o ambiente de socialização primária, e a escola, como espaço de inculcação 

de saberes e de ordenamento social, sendo ambas conduzidas pelas decisões e 

ações dos adultos sobre os mais jovens. Em síntese, a educação das crianças seria 
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concebida na mesma lógica da educação das novas gerações: como uma força de 

coerção e de imposição dos saberes necessários para a vida social adulta.  

Depois vieram as perspectivas funcionalistas e estruturalistas, que tentaram 

analisar a educação nas sociedades humanas com a estrutura igual a de uma 

máquina ou de órgãos, o que implicava em fortes determinismos aos elementos 

formadores, sem se reconhecer as várias formas de incerteza e conflitos na relação 

com o ambiente social e no processo de socialização. Isto é, havia pouco espaço 

para a autonomia de adultos e crianças, sendo essa uma postura heterônoma 

diante dos determinismos do mundo social que começou a ser questionada, 

despertando a necessidade de se acrescentar outras variáveis, como a participação 

do mundo infantil na ideia das relações ativas entre sociedade e indivíduo. Isso 

implicou incluir no pensamento social contemporâneo esse mundo infantil, vendo-

se a criança como um sujeito ativo, um indivíduo presente e um ator principal. Em 

decorrência dessa mudança de perspectiva surgiu o novo entendimento dos 

processos de socialização desde a infância, que sugere um olhar mais atento para 

a heterogeneidade, a diversidade e a complexidade das experiências sociais e das 

expressões culturais, que introduzem novas lógicas para crianças e infância 

perante as transformações da sociedade atual. Embora tenha demorado, esses 

questionamentos também chegaram aos estudos sociológicos voltados à criança e 

à infância, constituindo os percursos de proposição da Sociologia da Infância, tal 

como foi trilhado inicialmente por Mauss, nos anos 1930, e continuado, cinco 

décadas depois, por muitos sociólogos, destacando-se Qvortrup, Sarmento, 

Corsaro e Prout. 

 

2.1. COMO SURGIU A SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA: ANTROPOLOGIA DA 

CRIANÇA E SOCIALIZAÇÃO INFANTIL 

Pode-se situar historicamente que o precursor da sociologia da infância no 

seio das Ciências Sociais tenha sido Marcel Mauss, renomado sociólogo e 

antropólogo francês, sobrinho de Émile Durkheim. Esse lugar de desbravador foi 

marcado por a sua participação no congresso da Sociologia da Infância em 1937, 

através de um texto que escreveu sobre a infância e que iria apresentar no referido 

evento. Porém, devido ao seu estado de saúde e as suas numerosas obrigações, 
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não pode ir expô-lo pessoalmente, mas enviou o seu texto mesmo inacabado com 

a possibilidade de contribuir como mais um elemento de discussão e análise nesse 

congresso. Nesse escrito, ele inicia se desculpando da seguinte forma: 

Senhores, eu sinto poder apenas submeter a vossa aprovação ou 
a vossa desaprovação as indicações que eu vou lhes apresentar e 
não desenvolvê-las de maneira mais extensa na vossa frente; e 
tampouco defende-las, se necessário. Aliás, elas são mais 
indicações de temas de trabalho do que indicações de resultados 
(MAUSS, 1937). 
 

O texto enviado por Mauss, que foi redescoberto e publicado pelo professor 

Marcel Fournier, da Universidade de Montréal em 1996, traz o título “Três 

observações sobre a sociologia da infância”, sendo elas: a) A infância, meio social 

para a criança; b) Problema de gerações; c) As técnicas do corpo e a educação da 

infância. Ao tratar da composição genealógica dessa área de pesquisa, esse texto, 

além de ser imprescindível, mostra que o início dessa discussão não é algo novo, 

mas infelizmente, continuou sendo ignorada até recentemente pelos pesquisadores 

da área. Pode-se perceber que a abordagem introdutória, mesmo tendo sido feita 

em 1937, ainda se faz carente de continuidade nas questões atuais dos objetos de 

debate na sociologia da infância. Confirmando, assim, o caráter preliminar que o 

próprio Mauss declarou ao se desculpar e ao dizer que o material produzido 

continha mais indicações de temas de trabalho do que indicações de resultados. 

Ele estava certo, pois as observações por ele elaboradas ainda repercutem nas 

formulações dos estudos atuais desse novo campo da Sociologia. 

Contudo, nas décadas seguintes, o campo científico europeu voltado para 

os estudos específicos da temática infância, como objeto de estudo sociológico, foi 

ignorado e sofreu mesmo um processo de marginalização até recentemente. 

Enquanto isso, as outras áreas científicas como a história, a psicologia, a medicina 

e pedagogia, como já foi dito anteriormente, permaneceram interessadas nas 

pesquisas que buscavam o entendimento sobre a criança e a infância dentro de 

suas perspectivas reducionistas, obtendo, não obstante, um crescimento teórico e 

prático que ainda exerce forte influência nas instituições voltadas para a criança e 

para a infância, em especial as instituições escolares. O reconhecimento das 

contribuições desses estudos é inegável, como aponta Qvortrup, porém não 

conseguem mais abarcar a demanda posta pela sociedade atual para a importância 

das crianças: 
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(...). Já apontei como construtivas as atividades escolares das 
crianças, mas elas não são as únicas, e penso que a tese pode ser 
generalizada para sugerir que, todas as vezes que as crianças 
interagem e se comunicam com a natureza, com a sociedade e com 
outras pessoas, tanto adultos quanto pares, elas estão contribuindo 
para a formação quer da infância quer da sociedade. (QVORTRUP, 
2011, p. 206). 

 

Entre as áreas que se orientaram por perspectivas reducionistas sobre a 

infância e a criança, se destacam a psicologia do desenvolvimento e a puericultura. 

Entretanto, os estudos oriundos de ambas também trouxeram importantes 

contribuições para o entendimento das especificidades dessa categoria social, a 

infância e de seus atores as crianças, nos diferentes contextos sociais, culturais e 

históricos. Como afirma Belloni: 

A ideia de infância, fruto das representações da sociedade, varia 
segundo o momento histórico e as diferentes sociedades ou 
culturas: não há infância universal, unívoca, uniforme. Existem 
muitas infâncias, multiformes, diversas, particulares. Embora possa 
ser identificada por características biológicas comuns em toda a 
espécie humana, essa aparente naturalidade da infância não é 
suficiente para compensar as profundas diferenças de ordem 
histórica, antropológica e sociológica que distinguem as diferentes 
infâncias no mundo de hoje. (BELLONI, 2009). 

 

Mais tarde, com o ressurgimento da Sociologia da Infância, finalmente os 

estudos e pesquisas dos sociólogos interessados por esse grupo social, 

começaram a perceber as transformações socioculturais concernentes à infância, 

que ocorreram em grande escala desde o final do século XIX. Sendo elas, 

mudanças relativas aos valores, às representações e aos papéis das crianças nas 

sociedades ocidentais. Assim, tanto no continente europeu como nos Estados 

Unidos, os estudos sociológicos voltados para infância trouxeram uma nova 

vertente para as pesquisas sociais. Como também, para a Sociologia da Educação, 

disciplina que tradicionalmente tem se ocupado dos estudos sobre as relações e 

estruturas sociais, as formas da infância e as experiências de socialização e 

educação. Assim, o reconhecimento de um novo campo científico começa a surgir 

sobre a criança “como um valor em si, no presente, não mais como uma promessa 

para o futuro (da nação, da família): a criança é desejada, amada, protegida, 

consultada”. (BELLONI, 2009). Esse olhar distinto para as crianças, um grupo social 

que sempre foi visto como dependente, dominado, incapaz, um ser em devir, tem 

inquietado as ciências que as estudam e atuam sobre a infância, principalmente a 
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educação. A questão é: como conceber a infância hoje e as implicações das 

mudanças a seu respeito, para os processos de socialização das novas gerações 

e para o papel da criança contemporânea? 

Foi por essa necessidade reconhecida que a Sociologia da Infância retornou 

as suas reflexões de origem e começou a se construir a partir de dois princípios:  

 O da criança como ator, que interroga sobre as imagens tradicionais da 

criança no Ocidente e seu lugar na sociedade;  

 O da infância como construção social que questiona a ideia de que ela seja 

uma categoria definida simplesmente pela biologia, passando a entender 

seu significado a partir dos pontos de vista histórico, cultural e social.   

Esses dois princípios têm contribuído diretamente para a desconstrução do 

modelo moderno de infância e de criança, estabelecidos como base do projeto 

educacional desde o período da modernidade, caracterizada pela dupla afirmação 

do racionalismo científico e do Estado Nacional. Essa redefinição de infância e 

criança tem proporcionado uma reconstrução contemporânea no contexto atual de 

profundas transformações materiais e simbólicas, que atingem todas as instituições 

sociais. Por isso, atualmente, os estudos sobre a infância precisam avançar na 

discussão, para ir além da história da ideia de infância e passar a pensar a mudança 

histórica sobre a infância, no presente e no futuro da sociedade. Como também 

devem romper com alguns entendimentos sobre criança, que permeiam desde o 

senso comum das famílias até às abordagens escolares do desenvolvimento 

infantil. no fundo, especialmente as concepções escolares da educação infantil 

veem a infância como um  estágio da vida humana constituído por seres (crianças) 

representados como incompletos e incapazes, devendo ainda serem 

cuidadosamente formados e controlados para que a socialização seja bem-

sucedida, de acordo como os padrões tradicionais definidos pelo mundo adulto. 

Essa mudança de paradigma, que retirou as temáticas específicas sobre a 

infância e as culturas infantis da marginalização, influenciou e repercutiu de modo 

especial, entre outras ciências sociais, na antropologia. Efetivamente, os 

antropólogos vêm se inquietando com perspectivas já postas em estudos 

anteriores, realizados nas décadas de 1920 e 1930, nos quais segundo Clarice 

Cohn: 
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(...) Por diversas vezes foram propostas abordagens 

antropológicas das crianças. No entanto, os esforços pareciam 
morrer e se fechar em si mesmos, e elas foram por longos períodos 
abandonadas pelos estudos antropológicos. Até que, nas últimas 
décadas, acontece uma reviravolta, e elas ganham espaço e 
legitimidade em uma variedade de estudos. (COHN, 2005, p. 10). 

 

Perceber a simultaneidade da mudança de paradigma sobre a criança e a 

infância, tanto na Sociologia como na Antropologia, pode permitir para os 

profissionais que se interessam por essa área de estudo e atuação uma 

contribuição renovada para a compreensão do SER criança: de como ela pode ser 

ouvida e interpretada no que ela faz e diz em sua própria perspectiva. Pois, acredito 

que só teremos uma melhor definição do que é ser uma criança quando 

conseguirmos entrar em sua lógica, em seu mundo social e em suas ideias 

próprias. No que ela vê no mundo, no lugar que ela ocupa e percebe o outro. Para 

isso, devemos nos despir de tudo o que veio se cristalizando desde a época 

moderna, marcada pelo reducionismo cartesiano e pela visão da incapacidade 

infantil.  

Ainda que, quando ficou claramente configurada uma preocupação 

intelectual e científica com esse período da vida humana, entre o século XVIII e 

XIX, não se possa ignorar o contexto econômico e científico daquele momento 

histórico, esse olhar da criança como ser social incompleto e incapaz estava 

carregado e submerso da compreensão tradicional de mundo, com sua rigidez 

religiosa e organização social hierárquica. Mesmo as mudanças culturais e de 

costumes da Belle Époque, com a valorização da juventude burguesa e da vida 

mundana dos centros urbanos, que floresceram desde a revolução industrial, 

influenciaram negativamente a visão social da infância. A impressão nas artes e na 

literatura é a de que o mundo das crianças permanecia como uma imagem que 

remetia aos costumes, à religião e à hierarquia do mundo rural. Apenas mais tarde, 

se vislumbra o mundo atual de direitos sociais e proteção legal para à infância, com 

as mudanças provocadas pela produção industrial e as primeiras regulamentações 

do trabalho, paralelamente à difusão da educação escolar para as crianças 

menores, assim como com a preocupação dos serviços públicos com a saúde da 

população, distinguindo-se demograficamente as crianças. 
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Mesmo se tratando das especificidades da Sociologia da Infância seria 

preciso colocar a importância da contribuição da antropologia, ressaltando 

principalmente o legado metodológico de coleta de dados que ela nos oferece: a 

etnografia, que é de forma concomitante descritiva e interpretativa. Essa é a base 

do método em que o pesquisador, na maneira ativa de escuta, de fala, de ação e 

de interação, participa de sua pesquisa, se envolve com o mundo social, 

compartilhando o que ali de forma real acontece, revelando igualmente os 

sentimentos e ações que esses fatos resultam. É esse mesmo processo que pode 

ser vivenciado e realizado nos estudos sobre as crianças. E nós adultos, de forma 

constante, poderíamos exercer o desprendimento do que já existe de conhecimento 

e deduções preconcebidas, isto é, entrarmos “limpos e livres” de influência do 

mundo adulto, para tentar atingirmos outra esfera e dimensão, que é a da vivência 

da criança, seja qual for o tipo de infância. Essa é a proposta de alguns estudiosos 

da Sociologia da Infância, como William Corsaro, que atua com o método da 

etnografia e mostra a sua sensibilidade para as mudanças culturais recentes da 

sociedade e da cultura de pares. Este autor tem vários trabalhos escritos com 

experiências ricas que retratam como esse tipo de estudo pode ser compartilhado 

com o seu objeto, a criança, em plena atuação. 

Assim como o que aconteceu na área da sociologia, onde por um longo 

período o tema criança foi marginalizado, ocorreu também na área da Antropologia 

que, para chegar a esse estágio de reconhecimento da infância, passou por vários 

processos de mudança de conceitos e pressupostos dentro da sua própria área. 

“Desde a década de 1960, conceitos fundamentais da antropologia, como cultura e 

sociedade ou estrutura e agencia, são revistos e reformulados (COHN, 2005, p. 

10)”. Foi nesse clima de reformulação que algo importante começou a acontecer 

entre os antropólogos: o de perceberem na criança um sujeito social pleno, o que 

significa vê-la atuando, produzindo suas próprias relações e sentidos no mundo. 

Com essa mudança, a criança passa a ser colocada como objeto em seu campo 

de pesquisa de um modo inovador, não apenas como um vir a ser, uma condição 

transitória e moldável para uma outra condição futura, a de adulto. 

Com o intuito de mostrar um pouco desse processo de mudança de 

conceitos e abordagens da antropologia tentarei traçar uma breve linha evolutiva 

desde os estudos pioneiros aos atuais, que passam pelo culturalismo, o estrutural-
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funcionalista e o interacionista. Ainda hoje os estudos mais divulgados dessa 

ciência que tem como foco principal as crianças, foram realizados por antropólogos 

norte-americanos nas décadas de 1920 a 1930. Este grupo, estava ligado à Escola 

de Cultura e Personalidade, entre eles estava a antropóloga Margaret Mead, que 

deu importantes contribuições com as suas produções. A preocupação primordial 

desses estudiosos era entender o que significa ser criança e adolescente em outras 

realidades sócio culturais, tendo como contraponto a sociedade norte-americana 

da época. Nesses estudos, o que se percebe é que Mead, ao longo de seus 

estudos, se concentrou nas fases da vida, principalmente a infância e a 

adolescência, e teve como pergunta inicial para suas observações como as 

crianças se tornam adultos. Em seus registros fica evidente a diferença em querer 

mostrar como os adultos ensinam as crianças a se tornarem adultos, sem perceber 

que para se tornar um adulto não basta apenas aprender, já que crescer supera a 

dinâmica de aprender e ensinar. É justamente nesse ponto que a antropologia atual 

considera essa concepção de socialização ultrapassada.  

Partindo da definição da cultura como aquilo que é transmitido entre as 

gerações e aprendido pelos membros da sociedade, “esses antropólogos se veem 

com a questão de delimitar o que é propriamente cultural, e, portanto, particular, e 

o que é natural, e, portanto, universal, no comportamento humano” (COHN, 2005, 

p. 11). Essa preocupação passa a ser fundamental nos debates sobre a distinção 

entre o que é inato e o que é adquirido. Outro ponto importante considerado por 

esta escola é observar a formação da personalidade do indivíduo ao estabelecer 

relações com a sociedade e constatam como as culturas conformam os 

comportamentos humanos em termos de um ideal. Porém, essa corrente 

antropológica corre o risco de engessar os resultados destes estudos ao demarcar 

a separação entre a vida de criança (imaturidade) que está em desenvolvimento 

para chegar a vida de adulto (maturidade). Ou seja, as experiências das crianças 

são expressões culturais, sendo a cultura aquilo que é adquirido e transmitido 

formando padrões e personalidades com o objetivo de tornar-se adulto. 

A segunda corrente que influenciou a antropologia, a estrutural-funcionalista, 

fundada por Radcliffe-Brown, se opôs às correntes americanas negando o 

psicologismo, pois não se interessavam na formação da personalidade ideal e sim 

nas práticas e nos processos de socialização dos indivíduos. A questão de 



 
 

65 
 

interesse não é a aquisição de cultura e de competência, mas de delimitação dos 

papéis que definem o lugar do indivíduo na sociedade, as suas relações com o 

outro e vão sendo reproduzidos pelas próximas gerações. Nessa perspectiva, só 

resta à criança um papel que não define suas ações e representações simbólicas, 

visto que ela não é analisada individualmente e sim em um grupo de mesma faixa 

etária. A criança não tem participação ativa na consolidação e definição do seu 

papel na sociedade, sendo apenas receptáculo de papéis funcionais que 

desempenha, ao longo do processo de socialização, nos momentos de apropriação 

até chegar a fase adulta. Para mudar essas visões marcadas pela reprodução 

social e transmissão de cultura, os antropólogos passaram a revisar seus conceitos 

sobre cultura e sociedade, como segue abaixo:  

“[...] cultura não está nos artefatos nem nas frases, mas na 
simbologia e nas relações sociais que os conformam e lhes dão 
sentido. Assim, um texto, uma crença ou o valor da vida em família 
pode mudar, sem que isso signifique que a cultura mudou ou se 
corrompeu. A cultura continuará existindo enquanto consistir esse 
sistema simbólico. Nesse sentido, está sempre em formação e 
mudança [...].   
[...] o conceito de sociedade se abre para dar conta de uma 
produção contínua das relações que a formam. Não se trata mais 
de pensar uma totalidade a ser reproduzida, mas de um conjunto 
estruturado em constante produção de relações e interações 
(COHN, 2005, p. 20). 

 

Dessa forma, a partir dessa revisão dos conceitos em que a cultura passa a 

ser considerada como um sistema simbólico em constante formação e a sociedade 

como uma estrutura que é formada por indivíduos que saem da posição de 

receptáculos de papéis e funções para o de atores sociais que interpretam, criam 

e recriam o seu lugar no ambiente em que vivem. Certamente, essa nova postura 

influencia na forma de entender as crianças como ser social pleno, com legitimidade 

nos estudos feitos sobre ela ao definir sua própria condição, de acordo com a 

infância da qual faz parte, sendo essa a perspectiva interacionista. Conclui-se que 

essas modificações de perspectivas, realmente coincidem com as que vêm 

ocorrendo na Sociologia da Infância. Certamente se devem também ao contexto 

histórico que requer uma nova demanda do entendimento dos cientistas da área de 

humanas que de forma interdisciplinar podem aplicar suas novas estratégias de 

interpretação da criança e da infância.   
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Alguns anos depois da preocupação reconhecida por Mauss sobre a 

Sociologia da Infância, aqui no Brasil, foi desenvolvido um trabalho sociológico, 

considerado pioneiro sobre a cultura infantil realizada por Florestan Fernandes, As 

“trocinhas” do Bom Retiro, publicado em 1944. Mesmo que o autor, ainda não tenha 

como bases fundamentais nas interpretações de seus estudos as premissas da 

perspectiva da Sociologia da Infância, essa produção é demarcada no nosso país, 

como o primeiro que se preocupou em pesquisar sobre a criança e infância. Com 

este trabalho o autor participou do concurso “Temas brasileiros” instituído pelo 

Departamento de Cultura do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

e ganhou o prêmio na seção de Ciências Sociais. O mérito dessa produção se 

estabeleceu devido ao próprio pesquisador ter feito parte das atividades das 

crianças, entrevistando-as e observando-as diretamente nas vivências das 

brincadeiras. Com isso, obteve muitas informações importantes, como: os 

folguedos prediletos, os papéis e os interesses das crianças nas trocinhas 

(brincadeiras) e, assim, pôde realizar uma interpretação aprofundada de seus 

interesses de estudo. A pesquisa foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 

alguns bairros da cidade. Porém, em seu trabalho, o autor se deteve apenas nas 

que foram realizadas no bairro do Bom Retiro. 

Sobre as brincadeiras das crianças, o autor analisa, que algumas delas são 

transferidas dos círculos dos adultos e aceitas pelo grupo infantil, através dos 

mecanismos explicados pelo argumento “aprendi na rua”. Como exemplos dessa 

forma há as brincadeiras de roda, as quais, mesmo tendo passado por 

modificações em sua forma original e de terem se deslocado em tempo e espaço 

(vindas de Portugal para o Brasil e dos grupos de adultos para os infantis) “contudo 

conservaram a mesma função social, congregando os valores sociais e tradicionais 

padronizados e os transmitindo, pela recreação, aos indivíduos, membros da 

mesma sociedade” (FERNANDES, 2004, p. 247). Outro elemento observado na 

pesquisa, é que as próprias crianças também elaboravam suas brincadeiras e que 

essas, então, passam a fazer parte dos elementos de seu patrimônio cultural, como 

as brincadeiras de “Papai e Mamãe”, “Banqueiro”, “Melancia”, entre outras. 

Florestan Fernandes percebeu igualmente que quase todas as brincadeiras 

representavam motivos da vida social das crianças. Foi por essa observação e 

constatação que a sua pesquisa deixou de ser sobre o folclore infantil e passou a 
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ser sobre a cultura infantil. Essa mudança de perspectiva se justificou por se 

identificar, na pesquisa de campo, que as crianças também desenvolviam o suporte 

social de suas brincadeiras em seu próprio grupo de convívio, indo além da 

interação com os diversos elementos do folclore infantil preexistente.  

Ao realizar seus estudos, o autor considerou firmemente que através das 

observações das brincadeiras podem ser extraídos elementos concretos, 

necessários à revisão de certos postulados puramente teóricos. A partir dessas 

observações, Fernandes critica o posicionamento dos psicossociólogos que 

consideravam essas vivências infantis como reflexos ou meras cópias dos 

comportamentos dos adultos. Ele acreditava que: 

Essa visão teve consequências funestas do ponto de vista 
científico, retardando a análise objetiva dos grupos infantis até hoje. 
Mesmo alguns sociólogos – que fizeram o estudo da educação 
como processo social – adotaram essa atitude, nos célebres 
trabalhos de gabinete. (FERNANDES, 2004, p. 248). 

 

 Em suas pesquisas, que buscavam estabelecer um simples contato com a 

realidade das crianças, interagindo com elas nesse processo, o autor pôde obter 

uma concepção diferente que o ajudava a perceber a socialização das crianças 

como situações reguladas por sua própria vida social.  Contudo, apesar dessa 

notável obra de cunho etnográfico sobre a formação e a dinâmica dos grupos das 

brincadeiras e jogos infantis, no próprio olhar do mundo social das crianças, ainda 

seriam necessárias muito mais pesquisas para que se estabelecesse as bases para 

uma Sociologia da Infância no Brasil.   

Assim analisa Marchi, estudiosa brasileira mais recente sobre a Sociologia 

da Infância, que embasada nos argumentos de outros autores da área refuta a 

pesquisa de Florestan Fernandes por considerá-la como um trabalho pouco denso, 

por causa dos reducionismos sociais advindos da predominância de visões 

culturalistas e estrutural-funcionalista. E mostra, através do destaque que dá o 

estudo às formas culturais da vida adulta, a sua observação crítica sobre o trabalho 

desse autor: 

(...) onde as crianças são entendidas como receptáculos passivos 
de papéis funcionais prescritos pela sociedade ou de competências 
culturais esperadas para a vida adulta. Aqui o estatuto da criança é 
o do “imaturo” cuja inserção no sistema social/cultural deve ser 
fomentada pelos “agentes socializadores” (MARCHI, 2010).    
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Com o ressurgimento e a reconstrução teórica e prática de pesquisa sobre 

a Sociologia da Infância, novos estudos científicos estão trazendo reformulações e 

afirmações alternativas sobre a criança e a infância, assim como sobre as relações 

que existem entre as estruturas e práticas da sociedade, da infância na escola, na 

família, na religião entre outras, que se estendem a todos os grupos sociais. É essa 

a ideia ampliada do papel das crianças, na sua menosprezada integração como 

atores sociais plenos, na sua dinâmica interação com o mundo social adulto. Como 

destaca Manuel Jacinto Sarmento:  

Responsabilidade está tanto maior quanto sabemos que, ao 
falarmos de crianças, não estamos verdadeiramente apenas a 
considerar as gerações mais novas, mas a considerar a sociedade 
na sua multiplicidade, aí onde as crianças nascem, se constituem 
como sujeitos e se afirmam como actores sociais, na sua 
diversidade e na sua alteridade diante dos adultos. (2005, p. 376). 

 

 Assim, a Sociologia da Infância promove um rompimento com as abordagens 

tradicionais da socialização, as quais entendem a criança como objeto passivo da 

socialização regida pelos adultos e pelas instituições orientadas pelos objetivos do 

mundo adulto. A mudança de concepção sociológica se estabelece justamente com 

a passagem da criança de simples receptáculo passivo dos comandos do adulto 

para a de um ator de sua própria socialização, incluindo também um outro 

significado para as interações criança-adulto.  

 

2.2. RELAÇÕES DAS CRIANÇAS NAS SOCIEDADES PELO OLHAR DOS 

SOCIÓLOGOS CLÁSSICOS 

 Os fundadores da sociologia também teceram suas representações sobre as 

crianças e a infância, sendo possível, ainda que brevemente, se fazer uma análise 

das considerações sobre o assunto de acordo com Karl Marx, Max Weber e Émile 

Durkheim. Apesar da imensa contribuição desses autores e suas obras, para a 

compreensão da época contemporânea e da sociedade que surge com o 

capitalismo, como já havia ocorrido na Idade Média e na Idade Moderna, as 

crianças ainda continuaram ocupando um lugar secundário no pensamento 

sociológico. Isso aconteceu porque suas abordagens sociológicas permaneceram 

privilegiando o universo empírico dos adultos, nos seus aspectos materiais e 

simbólicos, econômicos e políticos, como referência para descreverem as 
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sociedades globalmente. Era como se as sociedades pudessem ser definidas 

quase exclusivamente pela atuação dos adultos, ou só se considerassem 

sociologicamente relevantes os relatos dos indivíduos adultos para a compreensão 

das estruturas sociais. Em consequência dessa visão adultocêntrica, a tradição da 

Sociologia como ciência literalmente assumiu o sentido negativo e de ausência que 

está contido na palavra latina infante – o não falante. 

 Mesmo reconhecendo que a produção sociológica contemporânea sobre a 

infância e o lugar da criança seja bastante diferente da forma como foi discutida 

pelos clássicos da Sociologia, pretendemos abordar o que alguns dos principais 

pensadores deixaram como contribuição para a compreensão do espaço das 

crianças na sociedade. Além dessa perspectiva social ampla, buscamos identificar, 

sobretudo, o lugar que elas ocupam na tradição do pensamento sociológico, por 

achar que essa análise pode ajudar a entender o porquê do reconhecimento tardio 

da infância na referida área de conhecimento. 

 Iniciando por Karl Marx que considerava a família como a primeira forma de 

propriedade da humanidade, vendo na esposa e nos filhos os primeiros “escravos” 

sob a dominação masculina no seio das famílias patriarcais. Ao analisar o 

desenvolvimento da produção capitalista com o advento das máquinas e das 

grandes indústrias, apontou como efeito a exploração da força de trabalho de 

mulheres e de crianças da classe operária. Essa divisão manufatureira de trabalho 

foi promovida através da adaptação da força de trabalho em diferentes graus de 

maturidade. Durante a revolução industrial, em muitas fábricas dos países mais 

desenvolvidos na Europa do séc. XIX, aos poucos os operários foram sendo 

substituídos por mulheres e crianças, por serem mais “dóceis e maleáveis” e 

também por custarem menos ao empresário capitalista. Com esse movimento o 

proletário que antes vendia apenas a sua força de trabalho, passou a vender as 

capacidades produtivas de sua esposa e de seus filhos, tornando-se assim, um 

“mercador de escravos”, e o empresário capitalista, um escravagista. 

 Para Marx, essa revolução trouxe algumas consequências como: a 

decomposição familiar, as altas taxas de mortalidade entre os filhos pequenos da 

classe operária e o “empobrecimento intelectual dos homens”. Dessa forma, 

revelava-se uma série de características e consequências do trabalho infantil que 

era encontrado nesse período da revolução industrial europeia. Chegou-se, 
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inclusive, a dar voz a duas crianças, Willian Wood, de nove anos, e J. Murray de 

doze anos, ao citar seus depoimentos sobre suas extensas jornadas de trabalho:   

Todo dia trabalho até às 9 horas da noite. É o que tenho feito, por 
exemplo, nas sete ou oito semanas [...]. Chego às 6 horas, as vezes 
mesmo as 4 horas da manhã. Trabalhei a noite passada até às 8 
horas da manhã. Não me deitei. Comigo, oito ou nove garotos 
passaram a última noite trabalhando. (MARX, 1973, p.100) 

 

 Outra característica que Marx apontava, se referia à divisão sexual do 

trabalho infantil, pois era comum encontrar meninos abaixo de 13 anos e meninas 

com menos de 18 anos trabalhando. As jornadas de trabalho eram longas, de 10 a 

15 horas por dia, em locais insalubres, e junto com a intensificação do trabalho 

geravam a degeneração física, intelectual e moral da população operária da 

Inglaterra na metade do século XIX. A instrução escolar das crianças era substituída 

pelo trabalho fabril, como consequência, antes delas chegarem a maturidade já 

eram transformadas em “simples máquinas produtoras de mais valia”. Diante dessa 

situação, no ano de 1857, o Parlamento Inglês decretou que todas as fábricas do 

reino para obter a condição legal do uso produtivo da força de trabalho infantil 

deveriam prover obrigatoriamente a escolaridade das crianças menores de 14 anos 

durante 30 dias ou 150 horas, no decorrer de seis meses do ano.  

 Porém, mesmo reconhecendo os aspectos negativos que o trabalho infantil 

provocava para as crianças, Marx não era contrário que as crianças pudessem 

trabalhar nas fábricas. Ele somente se colocava contra a exploração “selvagem”, 

isto é, sem regras legais e limites físicos, do trabalho infantil tal como era feita pelos 

empresários capitalistas. Em uma carta datada de 1875, na qual ele elabora suas 

considerações críticas ao Programa do Partido Operário Alemão, conhecida como 

Crítica do Programa de Gotha (local do congresso de unificação dos movimentos 

operários da Alemanha), uma das questões levantadas por Marx, se referia à 

proibição do trabalho infantil, o que para ele era incompatível com a grande 

indústria capitalista. Constituía-se apenas em um “desejo piedoso”, mas irrealizável 

e mesmo reacionário, na sua visão revolucionária de transformação social: 

Ao colocar em prática essa proibição – supondo-se que fosse 
factível – seria reacionário, já que regulamentada severamente a 
jornada de trabalho segundo as distintas idades e aplicando as 
demais medidas preventivas para a proteção das crianças, a 
combinação do trabalho produtivo com o ensino desde a primeira 
infância é um dos mais potentes meios de transformação da 
sociedade atual. (MARX, 1979, p. 33). 
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 Para Marx, seria conveniente que a instrução escolar elementar ocorresse 

antes dos 9 anos de idade e que nenhum pai ou patrão deveria ser autorizado a 

usar o trabalho infantil quando não combinado com a educação mental, física e 

politécnica das crianças. E esses direitos das crianças e jovens precisavam do 

reconhecimento legal da sociedade para agir em nome desses indivíduos, uma vez 

que eles não eram capazes de agir por si próprios. Sendo um desses direitos o de 

proibir o emprego noturno e os ofícios nocivos à saúde das crianças e dos jovens. 

É importante dizer que todas essas sugestões foram aprovadas pela Associação 

Internacional de Trabalhadores da época, pois representavam um avanço nas 

condições concretas de trabalho nas economias industriais mais avançadas da 

Europa. Evidentemente, mesmo que muitas crianças ainda trabalhem hoje, essa 

visão seria duramente criticada, como exploração desumana do trabalho infantil.  

O que para o mundo atual seria uma visão absurda, devido à extensão do 

trabalho infantil, que é condenado por educadores, médicos, juristas e governantes, 

sendo, inclusive, objeto de declarações internacionais e legislações da maioria dos 

países. Dessa forma, Marx e Engels (1983, p. 79-88) sugeriam que as crianças da 

classe operária fossem agrupadas em três faixas etárias de acordo com o número 

de horas diárias que deveriam trabalhar. Segue abaixo uma tabela que sintetiza a 

organização de faixa etária e horas de trabalho das crianças estabelecida pelas 

concepções do socialismo científico: 

 
Quadro 1 

FAIXAS ETÁRIAS E HORAS DE TRABALHO – Marx e Engels 

Faixa etária Horas de trabalho 

9 a 12 anos 2 horas diárias 

13 a 15 anos 4 horas diárias 

16 a 17 anos 6 horas diárias 

  

 Mesmo retratando apenas um grupo particular de crianças, aquelas da 

classe operária, no período da Revolução Industrial na Inglaterra da segunda 

metade do século XIX, Marx mostrou que incluía em suas análises dos fenômenos 

sociais do capitalismo a participação da infância na dinâmica econômica do mundo 

do trabalho, inclusive com relatos das próprias crianças que desvelavam as faces 
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da exploração humana pela indústria capitalista. Contudo, Marx não tinha como 

objetivo tratar das questões da infância como um aspecto independente em sua 

teoria social global, centrada sobre a exploração econômica do capitalismo 

associada à alienação que a ideologia da burguesia produzia sobre o pensamento 

dos proletários, reproduzindo as relações de dominação. Ou seja, para ele, não é 

a forma como as sociedades se relacionavam com as crianças que lhe interessava 

analisar, mas, sim, a forma como a sociedade capitalista explorava a força de 

trabalho do proletariado, mesmo que os trabalhadores fossem apenas crianças. 

Porém, sua preocupação em criticar todas as formas de exploração e alienação da 

classe trabalhadora, independente da faixa etária, nos deixou pistas sobre a 

infância desse momento da nossa sociedade. 

 Já no pensamento de Max Weber, fundador da sociologia compreensiva, o 

sentido de sua análise está justamente na compreensão dos tipos de ação social e 

sua relação com a racionalidade dos indivíduos. Para ele, a definição de ação social 

poderia ser dividida em quatro ações fundamentais: ação social racional com 

relação a fins, ação social racional com relação a valores, ação social afetiva e ação 

social tradicional. Na visão weberiana, a função do sociólogo é a de compreender 

o sentido das chamadas ações sociais, e assim encontrar os nexos causais que as 

determinam, de acordo com a cultura social e com o pensamento que guia as ações 

dos indivíduos em sociedade. Mas, o objeto da Sociologia é uma realidade infinita 

e para analisá-la é preciso assumir as ações sociais como tipos-ideais, com 

elementos racionais que poderiam ser observados na realidade social, mas que 

não existem de fato no seu estado puro ou na combinação de todos as partes, mas 

que norteiam a referida análise.  

Entretanto, Weber entendia que as ações imitativas, nas quais não se 

confere um sentido racional para o agir, não poderiam ser consideradas por isso 

como ações sociais. Além de ver as ações infantis como dominadas pelas ações 

imitativas, ele considerava o comportamento da criança como uma espécie de 

êxtase, ou como uma experiência mística e até mesmo com certos traços de 

conexões psicopatas. Ou seja, pressupondo as crianças como seres irracionais, no 

sentindo de não se reconhecer uma relação clara entre ação social e fins racionais 

(econômicos e políticos). Logo, não se conseguiria ver nas ações das crianças 
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qualquer acessibilidade para uma explicação compreensiva, o que se afastava do 

tipo ideal da “ação racional com relações a fins” (WEBER, 1992). 

Diante dessa maneira como Weber considerava e compreendia a criança 

como ser incapaz, assim como Marx, ele defendia que os pequenos deveriam estar 

sob o jugo do tipo mais puro da dominação tradicional: a dominação patriarcal. E 

ainda acrescentava, em seu entendimento sobre as crianças pequenas, que elas 

traziam em seu comportamento elementos incompreensíveis, por não haver nele 

um sentido lógico e objetivo de orientação em relação às regras e ao 

comportamento dos outros. Logo, na visão weberiana, seria impossível depreender 

da ação infantil, exercida por um não-sujeito, um significado que possibilitasse uma 

análise sociológica compreensiva, no sentido racional da ação. E argumenta seu 

posicionamento ao dizer: 

[...] é muito imprecisa a transição do tipo ideal do relacionamento 
provido de sentido do comportamento próprio ao de um terceiro, 
incluindo o caso em que este terceiro seja quase nada mais do que 
um objeto – como, por exemplo, uma criança pequena. (WEBER, 
1992, p. 324) 

 

Em consequência, não seria possível pensar no desenvolvimento de uma 

Sociologia da Infância através das ideias propostas por Weber sobre as crianças. 

A partir de suas ideias o lugar, ou melhor dizendo, o não lugar ocupado pelas 

crianças em seu pensamento sociológico, refletiria acima de tudo, as relações 

estabelecidas com as crianças na sociedade na qual ele pertencia, que é 

justamente a da autoridade legal (ou tradicional), na qual a dominação do adulto 

coloca a criança no papel de submissão e principalmente, de subestimação. Se, 

por um lado, a teoria weberiana não permitiria entrever o desenvolvimento da 

Sociologia da Infância, por outro lado, ela permitiria compreender certas formas de 

relações sociais estabelecidas entre adultos e crianças nas sociedades baseadas 

em administrações burocráticas, que se consolidaram desde fins do séc. XIX, com 

suas justificativas legais para a dominação racional dos adultos sobre o 

comportamento irracional das crianças.  

Essas justificativas, fundadas na racionalidade administrativa e científica, 

estão presentes até hoje em muitas situações e orientações sociais, especialmente 

os argumentos educativos e médicos da Administração que se dedica ao cuidado 

e ao bem-estar das crianças. Esse entendimento no pensamento sociológico 
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tradicional também mostra a maneira desqualificadora como tem sido considerada 

a voz e a participação das próprias crianças. 

Outro sociólogo clássico que abordou a criança e a infância foi Émile 

Durkheim, considerado como o criador da Sociologia da Educação. Ao mesmo 

tempo, pode-se dizer que foi através dele que as crianças chegaram à Sociologia, 

por reconhecer a importância da socialização durante a infância e suas implicações 

culturais e morais na trajetória da vida adulta dos indivíduos. De fato, essa 

concepção pode ser ainda utilizada, décadas depois, como um dos pontos 

fundamentais para o desenvolvimento da Sociologia da Infância. Durkheim viveu 

na chamada Belle Époque (1870-1914), período de prosperidade econômica no 

qual a sociedade francesa passou por profundas transformações tecnológicas e 

culturais, demonstrando um grande interesse pelo papel da educação para a 

construção social desse momento.  

Ao defender suas ideias dizia que em cada aluno haveria dois seres 

inseparáveis, porém distintos: um deles seria o que chamou de ser individual, que 

figura a porção do sujeito “bruto”, formado pelos estados mentais de cada pessoa, 

e o outro seria o ser social propriamente integrado e representativo da cultura 

coletiva. O desenvolvimento da metade mental do homem foi a principal função da 

educação até o século 19. Principalmente por meio da psicologia, entendida então 

como a ciência do indivíduo, os professores tentavam incutir nos estudantes os 

valores da cultura e da moral. O segundo, o ser social, foi o que deu a projeção 

científica ao autor, pois ampliou o foco conhecido até então, considerando e 

estimulando também o que concebeu como o outro lado dos alunos.  

Por esse viés mais sociológico do que psicológico, Durkheim acreditava que 

a sociedade seria a mais beneficiada pelo processo educativo racional e moral dos 

seus integrantes. Em sua obra, o conceito de educação é empregado como 

sinônimo de socialização, considerando, assim, que esse tema ultrapassa o 

universo escolar, embora tenha deixado clara a importância fundamental dessa 

instituição para a sociedade moderna. Para ele, a educação é uma socialização da 

jovem geração pela geração adulta: quanto mais eficiente for o processo, melhor 

será o desenvolvimento da comunidade em que a escola esteja inserida.  
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A concepção durkheimiana de sociedade também é chamada de 

funcionalista, pela importância das funções sociais para a organização da dinâmica 

da sociedade global, ou de neopositivista, pela análise da sociedade a partir de 

fatos sociais concretos e documentados. As consciências individuais eram 

formadas como produtos concretos do funcionamento da sociedade presente, o 

que era oposto ao idealismo, que concebia a sociedade moldada pelo "espírito" ou 

pela consciência humana, como entidade transcendental.  

A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a 
assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios - 
sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento - que baliza 
a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador 
da sociedade, é um produto dela" (DURKHEIM, 2007, p. 45).  

Esse homem como produto do meio seria fruto da transmissão dos 

conhecimentos socialmente produzidos através do processo de socialização, que 

ocorre quando indivíduos que tenham algo a ensinar realizam uma interação 

contínua e recíproca com indivíduos que tenham algo a aprender. De fato, as 

sociedades são compostas por crianças e adultos e necessariamente preenchem 

esse requisito de maneira inevitável e universal.  

Analisar esse aspecto geracional destacado por Durkheim seria um dos 

principais objetivos para o olhar da Sociologia da Infância, compreendendo de 

forma extensiva a socialização da criança: que ocorreria tanto entre elas (pares), 

como entre crianças e adultos. Ou seja, na socialização como produção social 

aparentemente unidirecional, de inculcação das crianças pelos adultos, existiria, na 

realidade, uma interação geracional nesse processo, pois não é apenas o adulto 

que socializa a criança, já que ela se socializa simultaneamente entre seus pares 

e com os adultos. No fundo, é essa dinâmica entre crianças e adultos que contribui 

para que as novas e as velhas gerações permitam a continuidade intergeracional 

da própria sociedade. 

Durkheim, Marx e Weber, na abrangência das suas produções originais e 

mesmo também em apropriações feitas por outros autores, não chegaram a 

desenvolver ou esboçar elementos para uma Sociologia da Infância, por eles não 

considerarem as crianças como material de análise do meio social que lhe é 

próprio, a infância. Para Marx, a criança surge pela égide do trabalho, para 

Durkheim pela égide da educação e para Weber eram objetos na vida social e não 

sujeitos, como protagonistas de ações racionais na economia e na política. 
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2.3. O RESSURGIMENTO DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA: OS ARGUMENTOS 

DOS AUTORES (QVORTRUP, SARMENTO, CORSARO) 

Nessa parte, faço uma breve explanação de quatro autores da sociologia 

contemporânea voltada para infância, que particularmente elegi como referências 

teóricas, para compreender e explorar este tema dentro da perspectiva da 

Sociologia da Infância. Motivei-me a escolhe-los por me identificar e me interessar 

com o que eles escreveram sobre essa área, trazendo uma abordagem rica em 

inovações no que é ser criança e o que é infância. O primeiro, Jens Qvortrup, tem 

uma perspectiva estruturalista e considera a infância como uma categoria 

geracional na sociedade e a criança como sujeito social, a sua proposta tem como 

princípio mostrar que as forças políticas, econômicas e sociais influenciam na vida 

da criança. O segundo, José Manuel Sarmento, considera a criança como 

protagonista efetivo dos espaços sociais, por serem produtoras de saberes e 

conhecimentos sobre suas experiências cotidianas (suas pesquisas têm 

contribuído bastante para tornar a temática da Sociologia da Infância no Brasil, mais 

conhecidas). O terceiro, Willian Corsaro, também questiona concepções clássicas 

sobre o processo de socialização e suas pesquisas são realizadas a partir do 

método etnográfico diretamente com os atores-criança participantes de suas 

pesquisas, considerando-as como coconstrutoras ativas de sua entrada na 

sociedade e na cultura, por não serem seres passivos. O quarto, Alain Prout, 

questiona alguns fundamentos da Sociologia clássica que foram utilizadas na 

elaboração teórica da Sociologia da Infância, por não corresponder a realidade 

social complexa da atualidade. Dessa forma, a partir desses quatro autores, tentarei 

elaborar o panorama do ressurgimento da Sociologia da Infância e suas 

justificativas. 

O passaporte de entrada no tema da Sociologia da Infância para as minhas 

pesquisas foi dado por Qvortrup. Este autor, me apresentou essa nova corrente de 

estudo sobre criança e infância através da Sociologia, que logo me conquistou pelo 

novo olhar e nova abordagem. De imediato me veio a vontade de entende-la 

melhor, para poder estabelecer reflexões e escrever algo que contribuísse 

diretamente na minha atuação docente no ensino básico, mais especificamente na 

Educação Infantil. Qvortrup está diretamente ligado ao ressurgimento da infância 

na Sociologia, sendo considerado como um dos autores de referência no campo 
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dos Estudos Sociais da Infância. Nasceu na Dinamarca, em 1943 e foi na 

Universidade de Copenhague na década de 1970, nesse mesmo país, que concluiu 

seus estudos na área da Sociologia. Sua atenção sempre se dirigiu para as 

questões macroestruturais da sociedade e ainda hoje, esse aspecto se faz presente 

nos seus estudos sobre a infância.  

Iniciou a sua carreira como professor na Universidade do Sul da Dinamarca, 

na cidade de Esbjerg. No ano de 2010 se aposentou pela Universidade de Ciência 

e Tecnologia em Trondheim-Noruega, atuando no Departamento de Sociologia e 

Ciência Política, foi professor e diretor do Centro de Pesquisa Infantil – Norwegian 

Centre for Child Research/NOSEB – entre outros cargos de direção em estudos e 

pesquisas em Estudos Sociais na referida universidade. No decorrer de sua 

atuação, encontrou outros pesquisadores que compartilhavam do mesmo interesse 

sobre os estudos da infância. Juntamente com esse grupo de professores de 

diversos lugares, como Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos e Alemanha, construiu 

uma rede de estudos que desenvolveram o projeto “A infância como fenômeno 

social”. Durante os anos de 1987 a 1992 este projeto foi apoiado pelo Centro 

Europeu de Viena. Na continuidade das pesquisas, esse grupo associado a outros 

pesquisadores que também se interessavam por este tema, foi fundado na 

Associação Internacional de Sociologia (ISA) a seção temática “Sociologia da 

Infância”. A partir dessa organização relatórios, análises e estatísticas sobre a 

temática foram efetivamente elaborados com a colaboração de diversos países.  

Em 1994, este grupo publicou o livro Chidhood matters: social theory, practice and 

politcs, ao participar deste grupo, Jens Qvortrup publicou o artigo Nove teses sobre 

a “infância como fenômeno social”. 

Neste artigo, o autor apresentou suas “nove teses”, com as quais sustentou 

os seus argumentos ao dizer que a criança é parte da sociedade e do mundo, que 

é possível relacionar a infância às forças estruturais maiores, ampliando as 

condições para as pesquisas sociológicas dessa categoria social. Por ele ter 

observado a ausência das crianças em várias fontes pesquisadas, de relatos e de 

análises de eventos sociais, percebeu que o foco de estudos era voltado quase 

completamente para um reducionismo do desenvolvimento infantil, como ser 

biológico fragmentado e sujeito social individualizado. De fato, esses limites 
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conceituais na socialização tradicional dificultaram as investigações e até 

impediram o reconhecimento científico da infância como fenômeno social.  

Assim, os elementos de contribuição das suas teses foram justamente 

aqueles que se referem à compreensão das crianças como sujeitos sociais 

integrados em todas as estruturas da sociedade. Sob qualquer perspectiva de 

análise, as crianças são capazes de produzir mudanças nas instituições nas quais 

estão inseridas, sejam essas estruturas voltadas às forças políticas, sociais e 

econômicas, com influência no mundo infantil. Como simultaneamente a existência 

e as práticas sociais das crianças também influenciam no cenário econômico, 

político e cultural das sociedades. E com isso, essa concepção mais abrangente 

trouxe como uma questão primordial a importância de transportar o conhecimento 

macro para o micro, ampliando as discussões a partir das vivências das crianças, 

no nível individual e coletivo. Diante da incompreensão social e analítica que 

percebeu sobre as crianças e a infância, Qvortrup conclui fazendo um chamado: 

“(...) precisamos desesperadamente saber como os problemas 
experienciados pelas crianças em crise podem se relacionar com a 
definição de infância como um problema para nossa sociedade 
moderna. Estou convencido de que esta conexão é essencial e de 
que incluir infância analiticamente na sociedade é um caminho para 
compreender as crianças com mais seriedade. Assim como a 
cidadania real está ainda esperando as crianças, precisamos de um 
pontapé inicial para que elas possam ter ao menos um tipo de 
cidadania científica”. (2011, p. 211). 

 

 Durante os três anos que Qvortrup trabalhou em Viena, foi coordenador de 

dois grandes projetos a respeito da família, envolvendo vários países na pesquisa. 

Nesse período, ele se sentiu provocado a pensar sobre a infância, por se inquietar 

com a falta de interesse e de discussão dos pesquisadores sobre a infância e a 

criança. Mesmo quando constatavam que as crianças de forma direta consumiam 

tempo, dinheiro ou causavam um bloqueio na vida dos adultos, ainda assim, eram 

tratadas como seres sem vida social própria. Com essa inquietude, começou a 

querer entender o status da infância na sociologia daquela época, constatando que 

isso era mais ou menos inexistente no campo da ciência sociológica. A partir desse 

ponto, começou a sua caminhada nesses estudos sobre a infância, distanciando-

se, porém de se interessar pelos temas tradicionais sobre o assunto, como a cultura 

das crianças no folclore, nas músicas e em outras formas de expressão (p. ex., 

desenhos). Não que ele não considerasse esses temas válidos, apenas não faziam 
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parte do seu interesse. Assim, o seu foco principal sobre a infância foi o estrutural, 

com o enfoque geracional.  

Realizou suas pesquisas através de estudos o relato de experiências e os 

registros sociais, principalmente utilizando-se de documentos e estatísticas, sendo, 

por isso, considerado como um sociólogo teórico. Qvortrup argumentava que para 

se ter uma Sociologia da Infância viável é muito importante usar o fenômeno da 

geração como uma categoria, para que se possa compará-la com as outras 

categorias sociais mais usuais, como gênero, etnia e classe social, por exemplo. 

Visto que ele compreende a infância como uma categoria geracional, assim como 

é a fase adulta e a fase idosa, que compõem a estrutura da sociedade e participam 

das instituições socializadoras, estabelecendo as relações parentais, profissionais, 

educacionais entre outras funções e papéis sociais.  

Para entender melhor a perspectiva geracional, podemos pensar da seguinte 

forma: assim como uma classe social, ela é permanente, independente dos 

membros dessa categoria que entram e saem dela. É dessa mesma forma que 

acontece com a categoria geracional, ou seja, a infância é uma estrutura social 

permanente que está sempre recebendo novas crianças, as quais após certa idade 

saem desta fase para fazer parte de uma nova faixa etária da categoria geracional. 

O que consolida a existência dessa categoria é justamente ter outra em oposição, 

nesse caso as crianças são os membros da categoria infância, que têm condições 

de vida diferentes daquelas dos adultos, os quais ao mesmo tempo fazem parte de 

um grupo dominante que se distingue daquele das crianças. Algumas vezes tem 

sido difícil a compreensão desse aspecto entre pais, políticos e educadores, que se 

mostram interessados apenas em como a criança vai se tornar um adulto, sendo 

essa uma perspectiva psicológica, pedagógica e não sociológica. 

Ao considerar que a infância é uma forma particular e distinta em qualquer 

estrutura social de sociedade, que não é definida nem pelas características 

individuais nem pela idade da criança, Qvortrup traz a definição da infância na 

sociedade através de duas características: primeiro – a prática relacionada à 

escolarização das crianças; segundo – se refere aos termos legais, no lugar da 

criança como menor.  
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O autor afirma que, historicamente e independente do seu valor emocional, 

as crianças têm e sempre terão um papel na história e que elas sempre 

trabalharam, sendo essa entre as nove teses elaborada pelo autor, a que ele 

considera fundamental. O tipo de trabalho que elas fazem é relacionado ao modo 

de produção da sociedade que estão inseridas, que por sua vez, está sempre em 

processo de modificação. A dificuldade é a de deixar de associar a ideia de trabalho 

infantil à ideia de trabalho manual, como afirma o mesmo autor: 

(...) Proponho uma generalização: de que a forma dominante do 
trabalho infantil seja sempre vista como sistema imanente, 
correspondente à forma de produção dominante. Antes do início da 
sociedade industrial, o trabalho manual foi a forma dominante, e 
apenas gradualmente o trabalho mental foi sendo incorporado, para 
assumir em seguida a hegemonia da concepção de trabalho na 
sociedade, sintomaticamente de forma paralela à escolarização em 
massa das crianças. (2011, p. 328). 

Voltando à análise histórica, a questão é que o que acontece atualmente é 

um grande equívoco das pessoas em relação as crianças, quando consideram que, 

uma vez que elas saíram do trabalho manual para entrar no trabalho escolar, 

deixaram de ter utilidade para sociedade, passando a ser inúteis. Porém, 

analisando-se diferentemente dessa perspectiva equivocada, pode-se entender 

que o que existe é a continuidade e a mudança no trabalho realizado pelas crianças. 

Como destaca QVORTRUP: 

A ideia de retratar as atividades escolares da criança como trabalho 
é contrário a nosso imaginário de infância, geralmente identificada 
como uma etapa de vida protegida. Na verdade, não que tais ideias 
sejam explicitamente opostas, mas a analogia entre elas parece 
nunca ter ocorrido à grande maioria das pessoas. Não se trata de 
mero acaso o fato de que nós, como atores da sociedade 
contemporânea, solicitamos das crianças a realização de trabalhos 
escolares, em vez de trabalhos manuais. (2011, p. 329). 

 
Resumidamente, as “nove teses” destacam a percepção das infâncias e das 

crianças. E certamente, assim como esclarecem a condição e papel das crianças 

na economia, na política e na cultura, percebe-se na contemporaneidade uma 

enorme influência dessas teses na educação escolar e na formação dos 

professores. Por isso, essas ideias-chave de Qvortrup podem ser tomadas com as 

bases teóricas para qualquer estudo sobre a condição atual da infância e da criança 

no meio escolar. 
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AS NOVE TESES DE QVORTRUP 

 
Tese 1: A infância é uma forma particular e distinta em qualquer estrutura social de 
sociedade. 

Postula que a infância constitui uma forma estrutural particular, que não é definida 
pelas características individuais da criança e nem da idade. Em cada contexto 
histórico, cultural e de diferentes sociedades a infância tem suas características. 
Pode ser comparada com o conceito de classe, estando também em uma condição 
de categoria dominada diante de outros grupos sociais. Duas características que 
definem a infância desde a sociedade moderna: 1) a escolarização como lugar 
institucional das crianças; 2) em termos legais, a condição da criança como menor 
(lugar dado pelos adultos, como grupo dominante). 

 
Tese 2: A infância não é uma fase de transição, mas uma categoria social 
permanente, do ponto de vista sociológico. 

Na perspectiva da sociologia da infância sobre a socialização, diferentemente da 
psicologia, não há o interesse pelas fases do desenvolvimento da criança, mas sim 
no estudo das explicações sociais que influenciam na modificação dos aspectos 
quantitativos e qualitativos das características da infância. Visto que a infância é 
uma categoria social permanente, as mudanças na sua forma estrutural 
independem das crianças que nela entram e saem. 

 
Tese 3: A ideia de criança em si mesma, é problemática, enquanto a infância é uma 
categoria variável, histórica e intercultural. 

A criança por si mesma não se explica, a não ser quando é relacionada com a 
categoria infância. Porém, a ideia de criança, que tem dominado as pesquisas até 
hoje, é criticada por considerarem as crianças como sendo a-históricas. 
Distanciam-se também de uma atenção mais construtiva das crianças em seus 
próprios direitos e ao mesmo tempo, impedindo-as de tratar a infância em suas 
variabilidades históricas, separando a criança da sociedade em que vive. 
 
Tese 4: A infância é uma parte integrante da sociedade e de sua divisão de trabalho. 

Para a sociologia da infância, a criança participa na sociedade, não somente por 

influenciar e ser influenciada por seus pais, professores ou qualquer outra pessoa 

que estabeleça contato. Mas também, por mais duas razões: 1) por ocuparem lugar 

na divisão de trabalho, principalmente na escola, e de uma forma geral na 

convergência sobre o mercado de trabalho; 2) a presença da infância influencia 

fortemente os planos e os projetos não só dos pais, mas também do mundo social 

e econômico. 

 
Tese 5: As crianças são coconstrutoras da infância e da sociedade. 

Considera-se que as ações das crianças são construtivas não apenas no ambiente 
escolar, mas em todas as vezes que elas se comunicam e interagem com a 
natureza, com a sociedade e com outras pessoas (adultas ou pares) e que assim 
estão contribuindo para a formação da infância e da sociedade. É preciso deixar de 
considerar a criança como uma “máquina trivial”, por onde entra a informação e sai 
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o resultado esperado pelo adulto, e vê-la como criadora e inventiva, mas isto pode 
ser visto como uma ameaça potencial à ordem social. 
 
Tese 6: A infância é, em princípio, exposta (economicamente e institucionalmente) 
as mesmas forças sociais que os adultos, embora de modo particular. 

As crianças sofrem influência de macroforças, pelos grandes eventos que ocorrem 
na sociedade como os relacionados à economia, ao meio ambiente, ao 
planejamento físico, às decisões políticas, etc. Mas as crianças também são 
atingidas pelos pequenos eventos sociais, como as mudanças no mercado de 
trabalho, o desemprego, etc. Na maioria das vezes essa constatação é difícil, 
porque as crianças recebem essas influências indiretamente ou com a mediação 
do adulto, considerando-se que as crianças vivem em um mundo especial.  
 
Tese 7: A dependência convencionada das crianças tem consequências para sua 
visibilidade em descrições históricas e sociais, assim como para a sua autorização 
às provisões do bem-estar. 

Os sociólogos da infância se sentiram frustrados ao constatar que existem poucas 
informações sobre as crianças em estatísticas, em informações governamentais, 
em documentos de pesquisa ou em qualquer material que traga a criança como 
unidade de observação, ou que buscassem analisar a infância pelo ponto de vista 
das crianças. As razões disso são: 1) a capitalização da infância, já que o Estado 
só demanda dados absolutos necessários para seu planejamento e elaborações 
políticas; 2) a familiarização da infância, que faz com que as crianças por serem 
imaturas sejam confiadas aos pais. 
 
Tese 8: Não os pais, mas a ideologia da família constitui uma barreira contra os 
interesses e o bem-estar das crianças. 

Por causa de uma ideologia familiar anacrônica, que ainda coloca as crianças como 
propriedade e responsabilidade de seus pais, desobriga-se a sociedade de intervir, 
salvo em caso de grandes riscos. Contudo, há três justificativas para que a 
sociedade assuma a responsabilidade sobre as crianças: 1) a justificativa moral, 
para garantir que as crianças estejam providas de acordo com o padrão básico ou 
com esse padrão para família com crianças; 2) a justificativa do direito, para admitir 
que pela contribuição das crianças elas também possam reivindicar recursos para 
distribuição e compensação aos pais; 3) a justificativa da preservação social, pois 
a sociedade também tem interesse nas crianças como membros do que é 
ilusoriamente denominado próximas gerações. 
 
Tese 9: A infância é uma categoria minoritária clássica, objeto de tendências tanto 
marginalizadoras quanto paternalizadoras. 

As crianças recebem tratamento desigual e diferenciado, como um grupo excluído, 
marginalizado e minoritário em relação aos adultos, o grupo dominante mais 
privilegiado. Mas, tem que ser explicado detalhadamente para se distinguir a 
infância de outras minorias. As metáforas “criança” ou “infantil” também 
caracterizam outros grupos minoritários, sendo essa uma atitude paternalista que 
tem estranha combinação de amor, sentimentalismo e senso de superioridade, 
relacionada à compreensão equivocada das capacidades infantis e à 
marginalização. 
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Assim como escrevi sobre o percurso acadêmico de Qvortrup e como se deu 

seu interesse pela Sociologia da Infância, também irei traçar um pouco disso do 

professor Manuel Jacinto Sarmento. Inicialmente, seu desejo era fazer a 

licenciatura em Antropologia, mas no período de sua vida como estudante 

universitário, Portugal vivia no sistema fascista de Salazar e todos cursos da área 

de Ciências Sociais foram proibidos no país. Diante disso, se graduou em Estudos 

Portugueses em uma área que fazia a junção de literatura, história e estudos 

culturais pela Universidade do Porto (1980). Fez o mestrado em Administração 

Escolar - Universidade do Minho (1993) e doutorado em Educação da Criança - 

Universidade do Minho (1997). Fez parte do Instituto de Estudo da Criança (IEC), 

como professor associado da Universidade do Minho. Atualmente é membro 

integrado do Centro de Investigação em Estudos da Criança da mesma 

universidade.  

Foi acompanhando e estudando os seus alunos de pós-graduação em 

Educação que ele fez o percurso iniciado em administração escolar, depois 

direcionou para as lógicas de estabelecimentos de ensino, em seguida pelo estudo 

das culturas dos professores. Atualmente se dedica em estudar as crianças onde 

tem como eixo o domínio do simbólico, em seus processos de expressão e as 

dinâmicas interativas entre os profissionais da educação e as relações 

intergeracionais professor-aluno, que fazem parte da geração infantil. Esses 

estudos envolvem os seguintes temas: infância, exclusão social, trabalho, 

educação e escola. Além de ser professor da Universidade do Minho é coordenador 

de um programa pioneiro de Pós-Graduação na área da Sociologia da Infância. O 

IEC funcionava no mesmo prédio em que Sarmento cursou o primário e frequentou 

a biblioteca entre os seus seis a os dez anos de idade. E por esse motivo, em uma 

entrevista concedida a Ana Cristina Delgado e Fernanda Miller, ele define o seu 

trajeto acadêmico como um retorno a infância.  

Suas pesquisas sobre temas como infância, culturas da infância, 

protagonismo, alteridade infantil e formação de professores já se estendem a mais 

de dez anos. Não se pode deixar de ressaltar que Sarmento tem sido fundamental, 

por estabelecer mediações entre os pesquisadores brasileiros e europeus. E nesse 

seu trilhar, atua em grupos de pesquisa na Europa e no Brasil, orienta trabalhos 

acadêmicos como dissertações e teses que tratam das questões contemporâneas 
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sobre a infância como também, está sempre envolvido em eventos e publicações 

acadêmicas.  

Seu ingresso na Sociologia da Infância, aconteceu na confluência dos 

estudos educacionais com os estudos sociológicos sobre família e das ciências de 

comunicação, onde atuou como interlocutor de vários cientistas sociais que se 

interessavam pela Sociologia da Infância e como destaque trouxe uma renovação 

para o grupo de estudo, com o projeto de Manuel Pinto sobre A Televisão no 

Quotidiano da Criança que foi o primeiro trabalho a utilizar em grande escala as 

premissas da SI em Portugal. Outro acontecimento importante foi a participação em 

um colóquio sobre esse campo da Sociologia, aberto apenas para 50 

pesquisadores considerados como os principais do mundo, que se comunicavam 

em língua inglesa, organizado por Jens Qvortrup em Esbjerg, na Dinamarca. Neste 

evento, os sociólogos francófonos que fazem parte do grupo criado por Regine 

Sirota, não participou. Porém, no congresso que ela organizou em Québec no ano 

2000, Sarmento também participou. Assim aconteceu seu ingresso e participação 

nesta abordagem da Sociologia e ele justifica dizendo como essa reunião propiciou 

uma abertura de perspectivas, por ter confluído na questão que deixou aberta na 

conclusão de seu doutorado: 

(...) como construir uma escola, na era da justificação múltipla e de 
desencontrados princípios legitimadores, assenta numa visão 
crítica de promoção dos direitos da criança? Esta questão era 
anunciada, prioritariamente, a partir do campo teórico da Sociologia 
da Educação. Mas a Sociologia da Educação não estava em 
condições satisfatórias de lhe responder: estudar a infância a partir 
do seu próprio campo, e portanto, a criança antes do aluno e a 
interacção social inter e intrageracional antes da instituição, 
constituiu um trajecto científico que a Sociologia da Infância propõe. 
Evidentemente, esse antes não é cronológico; significa uma 
anterioridade ontológica: o aluno é institucionalmente investido 
sobre um ser social concreto, a criança, cuja a natureza 
biopsicosocial é incomensuravelmente mais complexa do que o 
estatuto que adquire quando entra na escola. (DELGADO E 
MULLER, 2006, p. 17). 

 

 Para Sarmento a construção do novo campo da Sociologia da Infância, 

aconteceu quando foi concretizada a definição de seu conjunto de objetos 

sociológicos, sendo esses a infância e a criança como ator social pleno. E o 

estabelecimento do seu conjunto de teóricos de referência, de investigadores 

implicados no desenvolvimento empírico e teórico dessa área do conhecimento.  
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Assim, a Sociologia da Infância, na sua concepção, se propõe por estabelecer a 

infância como seu objeto sociológico, tendo por objetivo se distinguir de duas 

correntes teóricas predominantes. Uma corrente biologista, que até então 

privilegiava os aspectos das perspectivas que colocam a infância como um estado 

de intermédio e maturação do desenvolvimento humano; e a outra, a corrente 

psicologista, que tende a interpretar a criança como indivíduo que se desenvolve 

independente da construção social, das condições de existência do indivíduo e das 

representações e imagens construídas historicamente.  

Além disso, a Sociologia da Infância se propõe a questionar a sociedade 

sobre o reconhecimento da criança como sujeito de direitos próprios, o que vem a 

contribuir sobre um maior e melhor conhecimento não só da infância, mas também 

da sociedade de uma forma geral. Pois, uma existe juntamente com a outra, não 

havendo na vida social concreta uma separação entre os mundos das crianças e 

os mundos dos adultos. E assim, coloca a infância como uma categoria social do 

tipo geracional e por ela se revelam as possibilidades e os constrangimentos dessa 

estrutura na sociedade. A partir do panorama da segunda modernidade que traz 

com ela uma crise paradigmática que critica o coletivismo e defende a emergência 

do individualismo e do sujeito como foco da sociologia que assim como outras 

ciências sociais lança o olhar para a diversidade, para a sociedade de direitos, para 

a revolução da tecnologias de informação e midiáticas, entre outros fatores que 

contribuem para um novo olhar interpretativo da sociologia para a sociedade e que 

dessa vez, inclui a infância nesse cenário desvelando-a dos jardins ocultos 

cristalizados pelas teorias tradicionais sobre essa categoria geracional. E por isso, 

surge o desafio para a Sociologia da Infância que é interrogar o modo como são 

elaboradas as construções teóricas de geração e alteridade. 

Com o reconhecimento dos fatores como a diversidade, a sociedade de 

direitos, as revoluções midiáticas e microeletrônica, a mundialização econômico-

cultural, se revelaram também as desigualdades sociais, o que acentua ainda mais 

a necessidade da existência de direitos diferenciados, da proteção desses direitos, 

da garantia das condições dignas de vida para as crianças. Com essa nova 

realidade surge a responsabilidade social da Sociologia da Infância, que é 

esclarecer e revelar essas necessidades através da reconceitualização da infância 

mostrando-a como categoria geracional, com sua diversidade, que tem sua própria 
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alteridade e identidade.   Com a evidencia de todos esses fatores também se revela 

mais um tema crítico, o da desigualdade, que é refletido até mesmo de maneira 

trágica nos mundos das crianças. Como por exemplo, se for uma criança envolvida 

no mundo do crime, que geralmente, são as de classe popular a tendência é ser 

resolvido com violência, prisão ou até mesmo a morte. Quando algo fora dos 

padrões e dos valores sociais tradicionais acontece com crianças de classe média, 

elas recebem outro tratamento onde as questões podem ser resolvidas, trocando a 

criança de escola.  

 Detalhando os desafios propostos como tarefas para a Sociologia da 

Infância, como um novo contexto da sociologia, que é revelar e investigar a infância 

como um fenômeno que era ocultado pelas perspectivas que eram predominantes 

nas ciências sociais. O primeiro desafio está relacionado a geração, que é a de 

considera-la como uma categoria estrutural relevante na análise dos processos de 

estratificação social e na construção das relações sociais que até então foi 

submetido a uma diluição de principais fatores de estratificação que especialmente 

ocultava as diferenças e as desigualdades de classe. Ao resgatar esse conceito, 

considera também a complexidade dos fatores que a compõe. Pois, a geração não 

dilui os efeitos de classe, de gênero ou de raça que caracterizam as posições 

sociais e sim, se une a elas sem ser de forma meramente complementar e aditiva, 

mas de exercer na sua especificidade.  

 Em seu texto “Geração e alteridade: interrogações a partir da sociologia da 

infância” Sarmento faz uma explanação de propostas, investigações e desafios 

para esse novo campo da Sociologia da Infância. Esse texto para mim, contribuiu 

bastante para uma melhor compreensão de muitos aspectos tanto sociológicos, 

como de outras ciências sociais que para essa abordagem precisam ser 

descontruídos e reconstruídos para um surgimento de novas análises e 

entendimentos sobre infância e criança. Dentre as muitas informações importantes 

e básicas que me ajudaram a elucidar vários componentes fundamentais que 

norteiam essa nova vertente, irei tentar discorrer sobre alguns. 

 Primeiramente, falar da importância da reformulação do conceito de geração 

é um fator importante para Sarmento, no que se refere as propostas das análises 

sociológicas desse novo campo e ele mostra alguns conceitos citando os autores 
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de cada um, até chegar ao que realmente corresponde as necessidades que a SI 

apresenta.  

 Ter uma forte identidade histórica e tem a natureza essencialmente cultural 

onde cada geração vive uma experiência compartilhada com os atores da 

mesma época (Karl Mannheim, 1993 [1928]); 

 Des-historicizar o conceito de geração e acentuar os aspectos 

predominantemente estruturais nos aspectos demográficos e econômicos 

(Jens Qvortrup, 1991, 2000). 

 Ter a geração como uma variável dependente, onde os atores que a 

constituem, realizam suas interações e construções simbólicas dos seus 

referenciais de existência cruzando com as relações estruturais. Dessa 

forma, a geração é simultaneamente uma variável dependente dos aspectos 

estruturais e uma variável independente dos efeitos estruturantes das ações 

das crianças-atores sociais (Leena Alanen, 2001). 

 Alargando a perspectiva de Alanen, o conceito de geração deve ser 

historicizado, sem perder de vista as dimensões estruturais e interacionais 

(Sarmento, 2005). 

A importância de fazer esse levantamento, é por considerar esse conceito 

de geração como uma categoria estrutural relevante na análise sobre os processos 

de estratificação e na construção das relações sociais. Como nos conceitos 

anteriores houve uma tendência de ocultação das diferenças e desigualdades de 

classe, Sarmento argumenta e acrescenta o conceito de geração não é para 

apenas permitir realizar a distinção do que separa e une, nos planos estruturais e 

simbólicos, as crianças dos adultos. E sim ser, um conceito sociológico que procura 

dar conta das interações dinâmicas entre geração-grupo de idade com a geração-

grupo de um tempo histórico definido. 

Puxando esse fio histórico, o autor também ressalta que o início da 

formulação do projeto da SI, deve ser pela construção histórica da infância que 

extrapola a constituição meramente biológica, que corresponde a um grupo de 

crianças nos seus primeiros anos de vida. Mas que também esclarece como 

acontece a estruturação da infância que tem a sua natureza sociológica, por ser 

constituída como um grupo com um estatuto social diferenciado e não como uma 

agregação de seres singulares. Assim, essa construção se caracteriza a partir de 

Ariés (1973), sendo ele o responsável pela gênese do sentimento de infância e que 

desenvolveu uma consciência de alteridade das crianças em relação aos adultos e 

sua contribuição é decisiva para a construção histórica da infância no período 

moderno, a qual corresponde a separação do mundo dos adultos e da 
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institucionalização das crianças. E como papel determinante dessa separação, veio 

a criação de creches e escolas públicas, instituições consideradas como as 

primeiras orientadas unicamente para esse grupo geracional. 

Outro fator que deve ser considerado nesse processo da separação das 

crianças de outras gerações, é a construção simbólica da infância, que também se 

consolidou nas condições históricas complexas e promoveu progressivamente, um 

conjunto de exclusões das crianças do espaço-tempo da vida em sociedade. Por 

começar a existir uma negatividade que constitui a infância e que se agrega a esse 

processo de distinção, separação e exclusão do mundo social. Dessa forma, as 

crianças passaram a carregar vários prefixos de negação linguisticamente e 

juridicamente (inimputáveis, incompetentes). E isso acontece justamente através 

das práticas de proteção, apesar de quase todas estarem relacionadas a avanços 

civilizatórios. Porém, elas fazem parte de mais um efeito simbólico e conceitual da 

representação sócio jurídica da infância pela determinação dos fatores de exclusão 

e não prioritariamente, pelas características distintivas ou por efetivos direitos 

participativos. Por causa dessa negatividade a infância se constitui, como uma 

geração que se exprime pela menoridade, como sujeitos incapazes de pensar, de 

se proteger. Por isso, se justifica a submissão da criança ao processo de instrução 

e de moralização e disciplina, por não terem valores morais. Diante de todos esses 

aspectos os adultos foram construindo a interdição simbólica de pensarem 

positivamente as crianças. 

A construção simbólica da infância na modernidade, desenvolveu-se em 

torno de processos de disciplinação da infância (Foucault, 2000). Das crianças que 

a essa categoria pertencem foram retirados a voz, até mesmo na formação do seu 

universo infantil o que contribuiu para a colonização adultocentrada dos modos de 

expressão e de pensamentos da criança. Pois, para a criança se inserir na ordem 

social dominante deve se ajustar aos moldes de administração simbólica com 

imposição dos modos paternalistas de organização social e de regulação dos 

cotidianos. Nesse enredo, o autor também mostra que a história da infância 

(...) não se extingue com a modernidade tardia, nem com as 
contradições sociais contemporâneas se estabelecem como 
horizonte temporal da “morte da infância” (Postman, 1983). Bem 
pelo contrário, as encruzilhadas da infância contemporânea não 
fazem senão realçar a sua diferença como categoria geracional 
distinta, nos planos estrutural e simbólico (Sarmento, 2004, p.).  
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Com essas considerações, compete a Sociologia da Infância, tornar claro 

em seu plano teórico-analítico, ao desenvolver o seu modelo comum de 

desenvolvimento da norma da infância, onde ela deve considerar como aspecto 

indispensável, a diversidade das condições de existência das crianças em seus 

efeitos e consequências sociais. Pois dentro do grupo geracional das crianças essa 

é a condição social em que elas vivem, da diversidade. 

Até aqui mostrou-se que para a SI é importante considerar aspectos como a 

reconstrução do conceito de geração, como também a necessidade de se obter o 

entendimento da construção histórica e simbólica da infância desde a idade 

moderna e a importância de trazer para as discussões, a questão da diversidade 

como uma condição social da vida das crianças. E agora, iremos mostrar o que 

Sarmento colocou sobre a alteridade da categoria geracional infância que se 

constituiu como elemento de referência do real que tem como ponto central, a 

análise das crianças como atores sociais plenos, recusando assim, as 

interpretações dadas pelas lentes da ciência moderna, a qual em suas bases 

abordou as crianças como pertencentes a um momento de transitoriedade e de 

dependência.  

Como argumento utilizado para ilustrar e defender seu posicionamento, 

Sarmento coloca que a psicologia do desenvolvimento tem uma grande influência 

na construção dessa imagem da criança como um estágio do devir, incompleta, 

incapaz e diz: 

Neste domínio, a psicologia do desenvolvimento tem sido a mais 
consistente promotora de uma representação social da infância 
sustentada na incompletude, na incompetência e na imperfeição 
das formas de pensamento, que, por isso mesmo, necessita de 
acompanhamento e promoção nas sucessivas “etapas do 
desenvolvimento”, legitimando não apenas o controlo do adulto 
mas a assimetria radical de poderes intergeracionais na condução 
da vida das crianças, mesmo apesar de as metodologias 
construtivistas que preconiza afirmarem da indispensabilidade da 
participação das crianças nas tarefas de assimilação e 
acomodação de conhecimentos e valores. (SARMENTO, 2005, p. 
375).   
 

 A desconstrução das bases teóricas da psicologia como também da 

sociologia são pontos críticos. Porém, trazem a nova perspectiva sobre a infância 

e a criança. Fazer esse deslocamento ainda vai requerer de nós maiores 
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aprofundamentos dessas novas teorias e um desapego de uma tradição teórica que 

já está tão enraizada na nossa compreensão e práticas voltadas para a geração 

infância, como exemplo ilustrativo vamos analisar a tabela que mostra a 

modificação que ocorre da etimologia das palavras da modernidade ao momento 

atual, que pode nos ajudar a perceber o novo olhar dado e que condiz também com 

as transformações sócio-históricas. 

 

Quadro 2 

MODIFICAÇÃO ETIMOLÓGICA DAS PALAVRAS INFÂNCIA-
ALUNO/EDUCANDO/CRIANÇA 

Ciência social moderna Ciência social contemporânea 

Infância – idade do não falante. 
Simbolicamente está no lugar do detentor 
do discurso inarticulado, desarranjado e 
ilegítimo. 

 

Aluno – sem luz. 

 

Criança – está em processo de criação, 
dependência, de transito para um outro. 

Infância – significa a categoria social do 

tipo geracional. 

Educando – pela dialogicidade aprende e 

cresce ao respeitar a diferença. 

Criança – se refere ao sujeito concreto que 

integra a categoria geracional infância e 

que, na sua existência, para além da 

pertença a um grupo etário próprio, é 

sempre um ator social que pertence a uma 

classe social, a um gênero etc. 

 

Vimos a crítica que Sarmento faz a psicologia, agora vamos ver como ele 

argumenta a parcela de responsabilidade da sociologia para a construção das 

imagens da infância e da criança na modernidade. Nessa perspectiva, a 

desconstrução do conceito de “socialização” é essencial ao processo de 

emancipação da infância como objeto teórico que passa a considerar as crianças 

com plena capacidade de se relacionar e dar sentido através do convívio com seus 

pares e com os adultos, que longe de serem joguetes culturalmente neutros elas 

têm sua própria cultura tanto ao reproduzir, como ao recria-la. Assim, ao 

analisarmos os deslocamentos das concepções teóricas e etimológicas concluímos 

que ainda temos um longo percurso a ser trilhado, que requer um processo de 

aquisição do entendimento de novos paradigmas científico sobre a infância, como 

também o desprendimento de uma prática que ainda vem sendo ponto chave na 

aprendizagem da formação dos futuros educadores infantis.    
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Esses aspectos que ao longo do texto Sarmento foi citando e formando uma 

interligação dos conceitos me ajudaram a clarear alguns pontos da perspectiva a 

que a SI se propõe e em seus argumentos ele diz que A porta de entrada para os 

estudos da alteridade da infância é a ação das crianças e as “culturas da infância” 

(SARMENTO, 2005, p. 373). Aqui ele aborda dois pontos que para a elaboração do 

meu entendimento faz-se necessário destacar seus respectivos conceitos 

“alteridade” e “culturas da infância”. A primeira como sendo a diferenciação do 

grupo geracional infância dos demais e a segunda como sendo as atividades, os 

artefatos, os valores e as ideias que as crianças produzem e partilham em interação 

com seus pares. Estas não acontecem espontaneamente, na verdade se 

constituem da variedade existente nas produções culturais dos adultos para as 

crianças e das produções culturais criadas pelas crianças nas suas interações.  

As culturas da infância estão muito além dos produtos fabricados pela 

indústria para infância e até mesmo, dos elementos integrantes das culturas 

escolares pois esses são feitos pelo adulto para a criança. Porém, o que se 

considera como culturas da infância são as ações, significações e artefatos 

produzidos pelas crianças, que por sua vez, estão profundamente enraizadas na 

sociedade e nos modos de administração simbólica da infância (mercado, escola e 

políticas públicas). 

Para finalizar, deixo aqui de forma resumida o que Sarmento mencionou 

como mudanças de perspectiva no campo interdisciplinar de estudos da criança, 

em especial no campo sociológico: 

 Investigação das crianças com base na infância como categoria geracional 

própria; 

 O reconhecimento crítico da alteridade da infância; 

 Balanço crítico das perspectivas teóricas que construíram o objeto infância 

como a projeção do adulto em miniatura ou como um adulto imperfeito em 

devir; 

Esses aspectos acima citados, preconizam o esforço simultaneamente 

desconstrucionista de conceitos pré-fixados e de investigação empírica. Essa 

mudança paradigmática é o principal esforço teórico da Sociologia da Infância.   
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Outro estudioso fundamental da Sociologia voltada para a infância, é William 

Arnold Corsaro: entre seus alunos, colegas e informantes é conhecido por Bill, 

atualmente é professor titular da cátedra “Robert H. Shaffer class of 1967”, da 

Faculdade de Sociologia, Universidade de Indiana, Bloomington, Estados Unidos. 

Obteve seu bacharelado em sociologia pela Universidade de Indiana, em 1970, e 

seu doutorado pela Universidade da Carolina do Norte, em 1974. Entre seus 

principais interesses de pesquisa estão a sociologia da infância, as culturas de 

pares, as relações entre adultos e crianças e entre crianças, os métodos 

etnográficos e o processo de socialização. Há mais de 30 anos, vem realizando 

pesquisas transculturais sobre as culturas de pares e a educação inicial das 

crianças na Itália, na Noruega e nos Estados Unidos. Tem várias publicações 

voltadas para sua pesquisa e dentre elas destaco A sociologia da infância, o 

primeiro texto nesta área considerado pelo próprio autor, que apresenta uma 

análise teórica baseada em dados produzidos com crianças, e não apenas sobre 

elas. Ele também vem sendo um importante colaborador no desenvolvimento de 

projetos de pesquisa no Brasil sobre a infância, a sociologia e as metodologias de 

pesquisa com crianças. Em 2005, publicou um importante artigo no Brasil (Corsaro, 

2005b) que aborda sobre as semelhanças e diferenças da infância no Brasil, na 

Itália e nos EUA.  

O trabalho de Corsaro é muito inovador, por ter uma abordagem teórica e 

experiências totalmente originais. Inicialmente, ele decidiu fazer pesquisa com 

crianças pequenas por estar interessado nos estudos sobre a aquisição da 

linguagem. E contextualiza que no ano do término de sua graduação, as pesquisas 

com essa temática voltada a linguagem estavam desafiando seriamente as teorias 

comportamentalistas de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, as quais, 

para ele, sempre foram simplistas e subestimavam as ações das crianças. Foi com 

essa motivação que seu interesse se voltou para as teorias construtivistas de Piaget 

e Vigotsky, que o influenciaram e o fizeram ter o interesse de ir mais além da 

aquisição da linguagem e estudar o desenvolvimento social e cultural das crianças 

de um modo mais integral.  

Dessa forma, em seus estudos, ele vai mostrando como suas observações 

vão se deslocando da progressão individual da criança, que tem como 

embasamento teórico, as teorias do desenvolvimento infantil que adota uma 
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perspectiva linear onde a criança passa por um período preparatório na infância, 

antes de chegar na fase de um adulto socialmente competente e realiza seus 

estudos com base na perspectiva da reprodução interpretativa. Questiona a 

primeira, por a infância ser constituída por um conjunto de estágios de 

desenvolvimento e neles a criança vai adquirindo suas habilidades cognitivas, 

emocionais e os diversos conhecimentos relacionados a preparação para se tornar 

um adulto.  

Assim, saindo das teorias do desenvolvimento infantil que se concentram na 

criança isoladamente, sem deixar de reconhecer a importância dessas teorias, 

Corsaro sugere a teoria da reprodução interpretativa que: 

(...) encara a integração das crianças em suas culturas como 
reprodutiva, em vez de linear. De acordo com essa visão 
reprodutiva, as crianças não se limitam a imitar ou internalizar o 
mundo em torno delas. Elas se esforçam para interpretar ou dar 
sentido a sua cultura e participarem dela. Na tentativa de atribuir 
sentido ao mundo adulto, as crianças passam a produzir 
coletivamente seus próprios mundos e culturas de pares 
(CORSARO, 2011, p. 36).   

 

Para ilustrar o modelo reprodutivo que substitui o modelo linear dos estágios 

do desenvolvimento das crianças, Corsaro cria a teia global inspirada na teia de 

aranha. Nessa metáfora, busca mostrar que existem relações importantes entre 

gerações e a realidade, os raios do modelo representam os muitos campos 

institucionais onde as crianças, em suas culturas de pares, são influenciadas por e 

influenciam as informações do mundo adulto. Contudo, cabe salientar que ele 

pensou esse “modelo redondo” por ajudar a diferenciar sua abordagem das teorias 

do desenvolvimento individual e que ela não deve ser tomada literalmente, pois não 

consegue capturar todos os processos altamente complexos que ocorrem na 

reprodução interpretativa. Na verdade, o modelo captura a ideia de que a criança 

está sempre participando e se integrando em duas culturas: a das crianças e a dos 

adultos que estão complexamente interligadas. 

Em seus estudos, ele foi mostrando como suas observações se deslocaram 

da progressão individual da criança, que tinham como embasamento teórico as 

teorias do desenvolvimento infantil e que adotavam uma perspectiva linear, onde a 

criança passaria por um período preparatório na infância, antes de chegar na fase 

de um adulto socialmente competente. Questiona igualmente que a infância seja 
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constituída por um conjunto de estágios de desenvolvimento, através dos quais a 

criança vai adquirindo suas habilidades cognitivas, emocionais e os diversos 

conhecimentos relacionados a preparação para se tornar um adulto, como um 

modelo com uma visão linear do desenvolvimento (Figura “Visualização Linear do 

desenvolvimento).  

Figura 1 

VISUALIZAÇÃO LINEAR DO DESENVOLVIMENTO 

 

Fonte: CORSARO, 2011, p. 37 

 

Diferente dessas bases teóricas, Corsaro realiza seus estudos com base na 

perspectiva da reprodução interpretativa. Essa visão rompe com as teorias do 

desenvolvimento infantil, que se concentram na criança isoladamente, propondo-

se uma visão cultural da infância, isto é, histórica e social, denominada de teoria da 

reprodução interpretativa como alternativa de fundamentação e explicação. 

Contudo, a despeito do sentido reprodutivo inerente à cultura, as crianças vão além 

da imitação e da internalização do meio social. De forma concomitante à sua 

participação no meio social, nesse processo reprodutivo, as crianças reinterpretam 

o mundo e dão novos significados à cultura.  

Para ilustrar o modelo reprodutivo que substitui o modelo linear dos estágios 

do desenvolvimento das crianças, Corsaro cria a imagem de uma rede integradora 
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(Figura “Modelo de Teia Global”), inspirada na teia de aranha. Busca mostrar que 

existem relações importantes entre gerações e a realidade, os raios do modelo 

representam os muitos campos institucionais onde as crianças, em suas culturas 

de pares, são influenciadas por e influenciam as informações do mundo adulto. 

Contudo, cabe salientar que ele pensou esse “modelo redondo” por ajudar a 

diferenciar sua abordagem das teorias do desenvolvimento individual e que ela não 

deve ser tomada literalmente, pois não consegue capturar todos os processos 

altamente complexos que ocorrem na reprodução interpretativa.  

 

Figura 2 

MODELO DE TEIA GLOBAL 

 

Fonte: CORSARO, 2011, p. 38 

 

O modelo captura a ideia de que na vida da criança, a partir da família de 

origem e da escola até a idade adulta, ela está sempre participando e se integrando 

em duas culturas: a das crianças e a dos adultos, que estão complexamente 

interligadas. Esse modelo integra igualmente a confluência de distintos campos 

sociais (culturais, religiosos, econômicos, comunitários, educacionais, 

ocupacionais, políticos), os quais interagem na vida social e nas diretrizes culturais 

de todos, em todos os estágios geracionais da existência, na família de origem, no 

período escolar, na infância, na pré-adolescência, na adolescência e na fase adulta. 

Assim, se pode pensar de forma global no conceito de atores sociais atuando na 

geração infância, em vários pontos do ciclo de vida e diferentes pontos históricos 
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nessa categoria geracional, como também as ideias sobre o crescimento, as 

experiências, e a contribuição ao mundo social e cultural como parte dessas 

gerações. Dá-se também outro significado social para a importância que tem a 

cultura de pares, realizada pelas crianças que produzem e criam seus próprios 

mundos coletivos. Embora sejam afetadas pelo mundo adulto (que também a 

afetam), as culturas de pares das crianças têm sua própria autonomia e representa 

uma geração particular num período histórico particular, por isso a importância de 

considerar sempre o contexto histórico e cultural da geração analisada.  

Dessa forma, nos últimos anos, a Sociologia da Infância tem almejado que 

a socialização se liberte da doutrina individualista, que considera esse processo 

como a internalização da criança das habilidades e conhecimentos dos adultos. 

Focando assim, na infância como uma construção social que resulta de ações 

coletivas de crianças com adultos e com seus pares. Essa nova visão da infância 

como um fenômeno social substitui a noção tradicional de socialização e como 

contribuição, Corsaro cria o conceito de reprodução interpretativa que pode ser 

definida como a integração das culturas de pares das crianças na estrutura 

institucional da cultura adulta. Considera-se com esse conceito que as crianças 

participam intensamente na cultura geral de qualquer sociedade, começando pela 

família e atingindo todas as estruturas sociais, consequentemente as contribuições 

infantis interferem tanto na reprodução quanto na mudança social.  

O termo reprodução expressa a restrição das condições da estrutura social 

e de reprodução social, além dos processos históricos que constituem sociedades 

e culturas e afetam as crianças e as infâncias como suas integrantes. E o termo 

interpretativa expressa a inovação e a criatividade advindas da participação social 

das crianças. Corsaro também traz novidades em sua metodologia de pesquisa em 

que prima pela etnografia e pela realização da mesma com as crianças e não sobre 

as crianças alertando a necessidade de adaptação dos métodos já utilizados em 

pesquisa com adultos e sinaliza a possibilidade de novos métodos. Como exemplo 

deste, pode-se trazer as relações construídas coletivamente pelas crianças em 

seus pares e com os adultos que vão nessas relações reproduzindo, 

compartilhando, criando e recriando cultura. Ele atua em sua pesquisa ao se 

envolver nas brincadeiras como um adulto atípico (como ele se autodenomina), por 
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ter atitudes que permitem uma relação de confiança e lhe proporciona trânsito livre 

entre as crianças e recebe delas um olhar diferenciado do universo infantil. 

Um olhar investigativo sobre a história cultural do brinquedo, aponta que ele 

tem sido muito mais uma criação para a criança do que uma criação da criança. 

Onde o importante é com o que se brinca e não com quem se brinca. Sendo esse, 

o aspecto central na pesquisa de William Corsaro em que ele analisa a criança em 

atividades com seus pares produzindo rotinas culturais em contextos sócio-

histórico-culturais concretos e reais. Essas rotinas proporcionam as crianças o 

prazer de poder realizar coisas juntas com seus pares, em que elas têm a 

oportunidade de repetir o que produzem coletivamente. E seus participantes não 

apenas produzem um conhecimento comum, mas estabelecem a segurança de 

pertencer a um grupo e partilhar da identidade que o mesmo confere a seus 

membros e de negociar sua própria identidade dentro do grupo. Esse é um 

processo de interpretar e reinterpretar situações cotidianas que a criança coloca o 

seu ponto de vista e transforma a cultura de acordo com o seu entendimento e 

interesse sobre aquele aspecto da rotina, mas que se estende a modificação de 

artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e compartilham através 

da interação com seus pares. Essa interação é o que ele chama de “cultura de 

pares”, onde estuda de um ponto de vista sociológico, sem o compromisso de 

analisar o processo de desenvolvimento individual de seus membros.  

Ao defender essas colocações, Corsaro assim como os outros sociólogos da 

infância, critica a visão da socialização das crianças feitas pelos adultos, que tem 

o viés na tradição sociológica, antropológica e até mesmo na abordagem da 

psicologia. Prevalece a visão que trata a infância apenas como estágio de formação 

do futuro adulto e investiga-se mais a adaptação da criança ao que existente do 

que a transformação que elas efetivam dessa realidade. Ele ressalta, com isso, a 

ação criativa própria da criança ao reagir e responder ao que está vivenciando, 

notadamente no momento das situações criadas com seus parceiros. Esses 

momentos, em sua dupla lógica lúdica e social, ocorrem nos jogos infantis, tomados 

como espaços de poder nos quais as crianças se ocupam em exercer o controle 

não só sobre si mesmas, mas para se diferenciar e confrontar os adultos e a cultura 

do mundo adulto. 
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A partir de suas pesquisas, guiadas por dedicadas abordagens etnográficas, 

Corsaro identifica três tipos de situações que são consideradas como elementos 

universais das culturas infantis que ele investigou em diferentes países:  

1- Partilha de rituais; 

2- Comportamentos de oposição ao adulto - Desempenho de ações 

coletivas das crianças em resistência às regras e às normas do mundo 

adulto; 

3- Criação compartilhada de enredos de fantasia nas situações 

improvisadas nos jogos dramáticos. 

De fato, a experiência da socialização escolar na infância, especialmente na 

educação infantil, é um assunto que atualmente vem sendo bastante discutido em 

decorrência dos novos aspectos em que passa a ser considerada a infância e a 

criança na sociedade contemporânea. Como, por exemplo, a reconstrução 

conceitual sobre a criança como parte integrante das instituições escola, família e 

justiça, que passam a considerá-la especificamente além da condição biológica 

como um ser social, sujeito histórico e de direito, considerando-se essa criança 

reconfigurada como a base construtora da infância e da sociedade (QVORTRUP, 

2010); vendo-se também a infância e a criança como ator social pleno 

(SARMENTO, 2005). 

Nos tempos da pós-modernidade, os ofícios da criança contemporânea com 

a expansão de sociedade do conhecimento e da informação continuam-se exigindo 

das crianças a produção de trabalho físico e mental, sendo que agora o que é 

exigido na instituição escolar é o trabalho simbólico (aprendizado) e material 

(tarefas, exercícios, provas, etc.), que deve ultrapassar sucessivas fases 

intelectuais e emocionais. Analisar essas situações nos faz reconhecer que romper 

com essa concepção de infância, que considera a criança como um simples objeto 

passivo da socialização adulta é um desafio para os estudiosos da Sociologia da 

Infância e ainda depois, o que talvez seja um processo mais árduo, fazer com que 

as pessoas aceitem essa perspectiva de entender a criança como contribuição 

relevante no meio social e que essa ideia deve ser disseminada, entre os 

educadores que atuam nas redes escolares da Educação Infantil e também para 

os que estão em formação acadêmica. 
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2.4. VISÃO CRÍTICA DA SOCIOLOGIA SOBRE A SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA 

NO MEIO ESCOLAR 

Foi no decorrer do processo histórico da institucionalização educacional 

atual, que se aprofundou a forma escolar sem mudanças essenciais desde a escola 

elitista do séc. XIX até a escola de massas que continua válida mesmo nesse início 

do séc. XXI. Essa forma escolar hegemônica introduz e generaliza um aprendizado 

desvinculado da experiência individual e social. Nos termos sociais e 

epistemológicos de um olhar que privilegia, ao contrário, a aprendizagem exterior 

à vida dos sujeitos. Nas palavras de Rui Canário, as características trazidas por 

essa forma são: 

A memorização, a abordagem analítica, a penalização do erro e a 
aprendizagem de respostas configuram um processo em que a 
aprendizagem é pensada com base na desvalorização de atitudes 
de pesquisa e descoberta. Na escola, as crianças deixam de fazer 
perguntas e passam a dar respostas que lhes são ensinadas. 
(2005, p. 69)  

 

A essas bases educacionais se somam a sedimentação de estruturas e 

paradigmas, como a arquitetura escolar baseada em salas de aula e corredores, 

currículo padrão e a relação professor-turma, que se destaca a preocupação 

primordial de impor a disciplina do corpo e da mente inspirado no pensamento 

durkheimiano que remete a criança como um ser pré-social, objeto em processo de 

inculcação de valores, normas de comportamentos e de saberes. 

(...) é necessário que a criança aprenda o respeito pela regra; é 
necessário que aprenda a cumprir seu dever porque é seu dever, 
porque se sinta obrigada a ele e sem que sua sensibilidade lhe 
facilite excessivamente sua tarefa. (Durkheim, 1925, p.169). 

 

Além das práticas morais e disciplinadoras no ambiente escolar, que 

contribuem para um desenvolvimento repressor e de emudecimento da criança. 

Existe também a forma da abordagem dos conteúdos curriculares na formação das 

crianças, com o objetivo de conformá-las para tornarem-se os futuros adultos 

dentro dos padrões convencionais da sociedade. Então, a esfera da socialização 

naturalizada acompanhada do ensino curricular contribuiu para que houvesse uma 

desconsideração e fosse deixado de lado na educação das crianças e também dos 

adultos, o aprendizado lúdico e espontâneo oriundo da experiência do convívio com 

os pares. Mesmo que a convivência social seja o cenário interacional bem 
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conhecido para acontecer às aprendizagens, ela passou a ser despercebida 

pedagogicamente e pouco valorizada como um dos fatores determinantes para as 

práticas dos educadores na sala de aula. O que, a nosso ver, é um critério que 

dependendo de como é explorado pode ser um facilitador ou, ao contrário, um 

inibidor do desenvolvimento integral da criança.  

Comumente os objetivos de uma socialização explícita são secundários 

diante da predominância dos conteúdos curriculares e da disciplina normativa nas 

práticas de sala de aula, no planejamento e nas referências pedagógicas das 

escolas contemporâneas. Fica evidente o entendimento que na sala de aula e na 

hora da aula não é o lugar e nem o tempo adequado para a socialização das 

crianças, que é compreendida pelo senso-comum didático das professoras como 

algo distinto e independente dos “conteúdos” escolares relevantes. Essa postura 

pode ser decorrente da forma equivocada de como é entendida a dinâmica 

curricular e organizacional da escola e do aprendizado desejado para os alunos, 

que têm a preocupação dominante de cumprir tarefas, demonstrar o aprendizado 

dos conteúdos, de ter bom desempenho nas atividades avaliativas, preocupando-

se os professores muito mais com o resultado do que com o processo e com a 

diversidade das formas de compreensão do que é ensinado.  

Dessa forma, a escola passa a exercer a função de levar os alunos a 

cumprirem tarefas e a produzirem conhecimento trazendo para o ambiente escolar 

o clima do “fazer e receber instruções e comandos” e não do “aprender a aprender, 

a questionar e a pesquisar”. Essa noção do trabalho escolar identificando-se o 

trabalho intelectual com o trabalho manual, mesmo que eles sejam de natureza 

física e mental distintas, é reflexo cultural da sociedade industrial e da produção de 

mercadorias, o que no séc. XIX e início do séc. XX (mesmo hoje, em várias partes 

do mundo) incluía o trabalho infantil. É dessa época a ideia que a escola, 

especialmente os estabelecimentos públicos, fosse proposta e legitimada como um 

espaço adequado de educação das crianças e proteção da infância ao invés das 

fábricas.  

Essas questões trazem preocupações sobre essa prática escolar 

contemporânea inspirada na produção fabril, na qual submetemos os alunos e que 

para mudar essa situação volto a reafirmar que deve haver uma reformulação no 

processo de formação dos professores especialmente no curso de Pedagogia, que 
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tem sido um campo formativo e científico privilegiado para tratar das reflexões e 

das práticas voltadas para Educação Infantil.  

Realizar essa revisão bibliográfica combinando estudos da sociologia da 

educação, da psicologia e da própria pedagogia, pode ser o caminho para uma 

compreensão interdisciplinar e multirreferencial, por justamente colocar em questão 

aspectos consolidados há bastante tempo nessa área de estudo e poder 

estabelecer um diálogo com os teóricos contemporâneos sobre a Sociologia da 

Infância. Essas leituras podem nos levar a algumas reflexões, elaborações, 

entendimentos, contestações ou críticas sobre os velhos e os novos olhares para 

os aspectos próprios da vida social das crianças, como é o caso de uma das 

afirmações desses novos estudos que é justamente perceber a criança como ser 

ativo, criativo, interativo e interpretativo, que produz sua própria e exclusiva cultura 

infantil, ao mesmo tempo em que contribui para a produção das sociedades adultas. 

Para melhor entender a educação infantil na escola atual faz-se necessário 

que no processo de formação de professores ocorra, de um lado, a crítica 

esclarecida de concepções reducionistas, que veem a infância como etapa 

preparatória para o mundo adulto e a criança como ser incompleto nessa evolução 

ideal; e, por outro lado, a clareza fundamentada de concepções que incluam o 

reconhecimento da cultura própria da infância, na qual há uma relação de alteridade 

e não de apagamento diante do mundo adulto. É preciso haver uma recuperação 

social dos “sem fala” na educação das crianças, pela brincadeira, pelo jogo e pela 

imaginação, que reconfiguram a singularidade da cultura infantil. Essa é a crítica 

que coloca Maria Cristina Soares Gouvêa (2011), sobre a tensão entre as 

abordagens da infância como anterioridade, fase anterior e preparatória para a 

condição completa e “falante” (cultura escrita, artística e científica) do mundo 

adulto, atualmente em conflito com as abordagens da alteridade, nas quais se 

integram a singularidade cultural das próprias crianças diante do outro adulto.  

Estabelece-se, dessa forma, as bases sociais e culturais para as mudanças 

contemporâneas de ideias e imagens de criança e infância, com seus reflexos 

sobre a educação escolar na infância. Como anterioridade da infância, ela define 

os estudos que foram realizados no século XX, na perspectiva etapista e 

evolucionista que compreende o período em que as crianças constroem o 

entendimento do mundo adulto, como uma expressão de inferioridade e 
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adultocêntrica. Visão questionada pelos sociólogos da infância que tenta trazer 

essa reflexão relevante e como um dos pontos chave para os novos estudos. E 

como alteridade, assim como Sarmento, ela ressalta a importância de ressignificar 

esse termo, rompendo com as definições clássicas difundidas na educação de 

criança que se fundamenta no desenvolvimento evolutivo infantil e mostra a 

necessidade de resgatar a singularidade das formas de significação e inserção 

social da criança na cultura, como sendo a criança, um sujeito de cultura própria.  

Como pensar a infância com a nova perspectiva da alteridade que nos 

permite entende-la a partir de suas próprias produções culturais e não como 

universos distintos do adulto? Dentro dessa busca de entendimento da criança e 

da infância pode-se utilizar a abordagem inovadora de Willian Corsaro, a 

Reprodução Interpretativa, que mostra como as crianças dão os seus sentidos ao 

mundo, ao interagir com seus pares e com os adultos a partir da sua compreensão 

e do lugar que ocupam na sociedade criando sua própria definição e ação, criando 

assim sua própria cultura.  

Contudo, essa singularidade da cultura infantil não implica no seu isolamento 

nem em falta de comunicação com o restante do mundo social, que é o efeito mais 

claro da experiência coletivista no meio escolar. Ao contrário, além da produção 

cultural interpretativa, o caráter coletivo da cultura infantil, como qualquer cultura 

social, pressupõe a interação com outras crianças e com os adultos:  

Outra característica a ser destacada na cultura infantil é seu caráter 
coletivo. A produção da criança dá-se a partir das interações com 
os pares. Ela precisa do outro: colegas, irmãos, adultos para se 
ancorar e desenvolver suas atividades, principalmente quando 
essas atividades envolvem o novo, o não sabido. A ação da criança 
sobre os objetos é sempre mediada pela interação com adultos, ou 
com os pares. (GOUVÊA, 2011, p. 561-562). 

 

Considero muito rico o momento atual de recuperação da diversidade e da 

alteridade, em que se inicia uma transição ou uma saída de um longo percurso de 

entendimentos e de práticas escolares reducionistas e de apagamento da cultura 

da infância, de etapas e desenvolvimentos das crianças com referências do mundo 

adulto. Pois, na prática de sala de aula, fica muito claro que as crianças sinalizam 

as suas insatisfações com a rotina escolar, as atividades e com a falta de espaço 

para realmente criar suas culturas e que precisam ser reconhecidas como um 

elemento importante para o processo de ensino, aprendizagem e socialização no 
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meio ambiente social da escola. Só assim se conseguirá integrar na educação 

infantil a complexidade que é a infância, que não se restringe aos fundamentos da 

psicologia instrumentalizados pela pedagogia, mas que pede a inclusão 

multirreferencial da história, da antropologia, das artes, da sociologia geral e 

especialmente da sociologia da infância. 

Com outro sentido crítico para a sociologia, Alan Prout fez uma 

demonstração das formas com as quais a Sociologia da Infância foi se delineando, 

ao longo dos anos de 1960 a 1990, em três principais recursos teóricos que foram 

empregados na sua elaboração. O primeiro foi na década de 1960, que se apoiou 

na sociologia interacionista, que, segundo ele, problematizou quase 

exclusivamente o conceito de socialização, mas vendo as crianças como sujeitos 

passivos nesse processo. O segundo recurso, foi o da sociologia estrutural, que 

considerava a infância como uma categoria social permanente, deixando, porém, 

de relativizar e contextualizar as mudanças históricas. E por último, veio o 

construtivismo social que problematizou radicalmente o tema e desestabilizou 

todos os conceitos até então consagrados sobre a infância, lançando um olhar 

relativista e enfatizando a especificidade histórica e temporal da infância. Para 

Prout, a sociologia moderna clássica se refletiu fortemente na construção da 

Sociologia da Infância contemporânea, por a mesma continuar trazendo em sua 

elaboração as dicotomias com as quais o mundo social vinha sendo dividido em 

pontos extremos ou contrastantes, como “estrutura versus ação; local versus 

global; identidade versus diferença, continuidade versus mudança, e assim por 

diante (2010, p. 733)”. Utilizar-se desses conhecidos dualismos em novas 

proposições sociológicas já não se fazia condizente com as grandes mudanças 

sociais que estavam acontecendo neste momento. De acordo com essa visão 

contrária ao pensamento dicotômico, o contexto atual se apresenta repleto de 

fenômenos complexos, que a teoria sociológica denomina por modernidade tardia 

ou sociedade em rede da pós-modernidade.  

No mundo social contemporâneo, ainda que isto também estivesse presente 

em outros períodos da história humana, o reconhecimento da complexidade se 

refere ao sentido e à experiência dos fenômenos sociais, reconhecendo-os como 

plurais, flexíveis e diversificado, dentre outras características que contrariam as 

concepções deterministas que buscam a ordem, a pureza e a exclusão da 
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ambivalência. Segundo outro sociólogo contemporâneo, Zygmunt Bauman, 

encontramos esse fundamento dual e tradicionalista que define qual era o projeto 

básico da modernidade: O horror à mistura reflete a obsessão pela separação [...] 

A referência central tanto do intelecto moderno quanto da prática moderna é a 

oposição – mais precisamente, a dicotomia (BAUMAN, 1991, p. 14). 

Nesse contexto de mudança do caráter da vida social e da crise da teoria 

social, que foi o ambiente intelectual no qual a Sociologia da Infância teve seu início, 

Prout argumenta seu pensamento, dando o exemplo dos dois elementos chaves 

que fundamentam a Sociologia da Infância que são: a ação das crianças e a ideia 

de infância como estrutura social que se estabelecem da seguinte maneira: 

A Sociologia da Infância estabeleceu-se então, ela própria, dentro, 
e não além das oposições dicotomizadas da Sociologia moderna. 
Gostaria aqui de ressaltar três delas: crianças como atores versus 
estrutura social; infância como constructo social versus infância 
como natural; e infância como ser versus infância como devir. 
(PROUT, 2010, p. 734) 

 

Inspirada nessa visada crítica e construcionista, tentarei colocar uma 

pequena síntese do que caracteriza alguns desses dualismos da Sociologia 

moderna que influenciaram na fundamentação da Sociologia da Infância. 

Estrutura e ação: 

A noção de infância como estrutura social tem a ver com a padronização em 

larga escala da infância de uma determinada sociedade, mas moldada por 

fenômenos distantes dela, espacial e temporalmente. Tendo a preocupação em 

conceber entidades estáveis e bem delimitadas, como por exemplo, a instabilidade 

das fronteiras entre Estado-Nação, o movimento que há entre essas fronteiras e 

tende a homogeneizar as formas de infância encontradas dentro das fronteiras que 

se imagina seguras. Em relação às crianças como atores, trata superficialmente 

dessa ação sendo vista como caráter essencial e quase sem mediação dos 

humanos. 

Natureza e cultura: 

A infância como construção social está entre os dois fenômenos, a cultura e 

a natureza, por ter um caráter híbrido em parte natural e em parte social. A solução 

parcial que a sociologia moderna encontrou foi ceder a infância à natureza, através 
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das ciências biológicas, médicas e correlatas, o que persistiu até o final do século 

XIX. Para Sociologia moderna isso ficou denominado como a ideia de socialização, 

do devir social, ou seja, as crianças inicialmente fazem parte da natureza antes de 

estarem aptas para fazerem parte do social. Abandona-se o reducionismo biológico 

e o substitui pelo reducionismo sociológico. 

Ser e devir: 

A conhecida dicotomia entre criança como devir (futuro) e criança como ser 

(presente). Essa afirmativa nega a possibilidade de considerar as crianças 

igualmente como seres e devires. Embora a oposição faça algum sentido na 

realidade da sociedade moderna, tornou-se insustentável em face das mudanças 

na vida profissional e familiar, inclusive porque se pode constatar que a vida dos 

adultos tem um caráter inacabado tanto quanto o das crianças. E como segundo 

ponto, que distingue as crianças como seres “de direito próprio”, corre-se o risco de 

endossar o mito da pessoa autônoma e independente da sociedade. Como se fosse 

possível ser humano sem se pertencer a uma complexa rede de interdependências 

sociais. Assim, tanto as crianças como os adultos deveriam ser vistos através de 

uma multiplicidade de devires, nos quais todos são inevitavelmente incompletos e 

dependentes. 

Terceiro excluído: 

Diante dessas e de outras dicotomias encontradas na Sociologia da Infância, 

Prout considera que esse seja um problema que causa uma divisão de campo. 

Mesmo reconhecendo que essa proposta lançada trouxe novos conhecimentos, 

mas que com essa perspectiva fica difícil encontrar alguma comunicação entre os 

extremos, pois cada uma é distinta da outra e suprime qualquer tipo de mediação 

e conexão que possa torná-las uma propriedade da outra. A inclusão do terceiro 

excluído, como campo infinito de possibilidades entre os extremos, justamente 

ajuda a compreender a infância como um fenômeno complexo que não possui 

apenas dois pólos e sim uma infinidade de novos fenômenos, incluindo distinções 

e dicotomias. Para contribuir com a construção da infância o autor sugere cinco 

palavras chaves: interdisciplinaridade, hibridismo, redes e mediações, mobilidades 

e a análise geracional. O olhar de Prout, abre para novas contribuições de como 

melhor interpretar a infância atual que inegavelmente se configura como produto e 
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produtora das contribuições da complexidade existente na sociedade 

contemporânea, em que está inserida trazendo todas as suas experiências e 

condições específicas.  

Com tudo o que foi exposto até aqui, se faz notória a forma de como os 

estudos da Sociologia da Infância são atravessados por disputas de paradigmas 

sobre as correntes teóricas que a fundamenta, e também pela discussão 

epistemológica de como esse conhecimento de um grupo social, a infância que é 

considerada como “sem voz própria” foi construído nas Ciências Sociais, cujo o 

conceito de socialização, que tem como aporte teórico os princípios de Durkheim, 

considera a criança como um ser pré-social que recebe do adulto os valores, as 

normas de comportamento e os saberes úteis que servirão para a vida adulta. Ou 

seja, são condicionadas a ação e aos valores dos adultos por serem reconhecidas 

como objeto manipulável, vítimas passivas ou neutras, subordinadas a dominação 

do adulto e do controle social. Os estudos realizados pela Sociologia da Infância, 

vem a propor justamente a desconstrução desse conceito de socialização imposto 

e sistematicamente tematizado nas ciências sociais, por reconhecer a necessidade 

de emancipação da infância como objeto teórico e das crianças como seres sociais 

plenos, dotados de capacidades de agir e culturalmente criativos.  

E dentro da própria construção de suas teorias, existe diversificação temática 

que estabelece Sociologia da Infância que se situa em três grandes correntes 

teóricas da sociologia: a estrutural, a interpretativa e a crítica. Em meio às 

diferenciações teóricas e metodológicas que as três correntes trazem, ressalta-se 

a diversidade de objetos e abordagens, que por vezes estavam esquecidos ou 

simplesmente desconsiderados por estudos sociológicos. Pode-se perceber uma 

abrangência de assuntos que podem ser vistos como visões microssociológicas, 

referindo-se às vivências locais e às relações de grupos e pessoas no cotidiano, e 

outras perspectivas mais macrossociológicas relacionadas às instituições sociais e 

às estruturas políticas. Porém, realizar as observações nessas direções mostram 

que esse novo olhar da sociologia busca superar criticamente a “invisibilidade” 

social da infância que se mantém no mundo contemporâneo.  

Como já vimos, é comum entre os autores e pesquisadores dessa área, 

reconhecer a infância como uma fase geracional e estrutural da sociedade em que 

seus atores, as crianças, entram e saem dela, são sujeitos plenos que possuem 
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uma lógica própria e que não são inferiores ao adulto, apenas diferentes. Porém, o 

que ainda falta conseguir e efetivar, é justamente a desconstrução da visão sobre 

a criança como ser incapaz de uma visão etapista do vir a ser, para se buscar uma 

maneira de chegar à compreensão de que elas se organizam de forma própria, 

como elas fazem isso, como criam e recriam a cultura através das suas produções 

e perspectivas sobre o mundo em que vive. Se contrapondo à forma que 

geralmente os adultos se comportam diante das crianças quando exercem a 

repressão e inibindo-as através do controle moral e disciplinador. Esse controle tem 

como objetivo moldar as crianças para ser no futuro, um cidadão respeitoso e bem-

sucedido dentro dos parâmetros conformistas ideais das estruturas sociais, não só 

no ambiente familiar e escolar, lugares que predominantemente são ligados a 

infância e nos levam a esquecer que as relações e vivências das crianças estão 

muito além dessas instituições por também estarem implicada nas decisões 

políticas e econômicas, por exemplo. “Pensar a infância e a criança em relação a 

sociedade mais ampla e não somente em situação familiar ou escolar (MARCHI, 

2010, p. 196) ”.   

A organização do quadro a seguir (Correntes da Sociologia da Infância) é 

uma tentativa de sintetizar essas três correntes sociológicas, que caracterizam e 

justificam as preocupações e as necessidades consideradas por alguns teóricos de 

ter mais avanços nos estudos da Sociologia da Infância. O quadro foi elaborado 

tendo por base os escritos e as análises dos autores Manuel Sarmento e Rita 

Marchi, que não se incluíram no quadro, mas considero-os como representantes 

da corrente sociológica crítica.  
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Quadro 3 

CORRENTES DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

Estrutural Interpretativa Crítica 

Prioriza as condições sociais 

em que a infância se situa e 

em que ocorrem as 

possiblidades de ação das 

crianças.  

 

Enfatiza a infância como 

categoria geracional e 

considera indicadores 

predominantemente 

demográficos, econômicos e 

sociais na busca de 

compreender como a 

infância se relaciona com as 

outras categorias 

geracionais e as modificam.  

As crianças integram uma 
categoria geracional 
permanente, mas que 
constroem processos de 
subjetivação simbólica do 
que a cerca. 

 

A sua abordagem central: 
“reprodução interpretativa” 
que está além da reprodução 
da capacidade que as 
crianças têm nas interações 
de pares, de interpretação e 
transformação da herança 
cultural transmitida pelos 
adultos.  

 

 

Infância como uma 
construção histórica, vista 
como um grupo social 
oprimido e que vive em 
condições de exclusão. 

 

Considera que a sociologia 
da infância só poderá 
consumar a sua finalidade 
quando contribuir para 
“emancipação social” da 
infância. 

Recursos de estudo: 

- Métodos estatísticos 

- Estudos de documentos 

Recursos de estudo: 

- Estudos etnográficos 

- Estudos de caso 

- Estudos qualitativos. 

Recursos de estudo: 

- Estudos aplicados; 

- Estudos de investigação 
participativa; 

- Estudos indiretos em 
programas políticos. 

Temas privilegiados: 

- Imagens históricas da 
infância 

- Políticas públicas 

- Demografia e economia 

- Direitos e cidadania 

Temas privilegiados: 

- Desconstrução do 
imaginário social sobre a 
infância; 

- A ação social das crianças; 

- Interações entre pares e 
entre as crianças e adultos; 

- Culturas da infância; 

- Crianças no interior de 
instituições, no espaço 
urbano, mídia, TIC entre 
outros. 

Temas privilegiados: 

- Movimentos sociais 

- Dominação cultural da 
infância 

- Violência e maus-tratos 

- Políticas públicas; 

- Infância além do patriarcal 
e do gênero. 

Autores: 

- Qvortrup 

- Sgritta 

- Archard 

Autores: 

- James e Prout 

- Corsaro 

- Jenkes e Prout 

Autores: 

- Sephens  

- Liebel 

- Alanen e Mayal 
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Embora as conceituações teóricas e orientações metodológicas que 

fundamentam a Sociologia da Infância estejam em desenvolvimento, devido ao 

pouco tempo de seu reaparecimento, já se pode encontrar uma ampla produção 

científica na qual se encontra claramente o ressurgimento da criança como cidadã 

de direitos políticos e atores sociais. Assim, o quadro anterior, de uma forma geral 

e resumida mostra a diferenciação teórica entre os paradigmas clássicos da 

Sociologia com os paradigmas da Sociologia da Infância. Assim como Prout, 

Sarmento e Marchi tem a mesma concepção de que na formação de base da 

Sociologia da Infância, tem permanecido na ênfase de três conceitos chaves 

estruturantes do pensamento sociológico clássico: a estrutura, a ação e a práxis.  

(...) No entanto, a SI, tal como a própria Sociologia, enfrenta o 
desafio de ser capaz de articular estes conceitos-chave 
(normalmente utilizados de forma dicotômica ou não integrada) 
tanto no plano teórico quanto no conceptual. Como afirma A. Prout 
(2005), a tarefa de compreensão da complexidade e ambiguidade 
da infância enquanto fenômeno contemporâneo e instável está 
ainda no seu início, tendo sido os maiores esforços da SI, até ao 
momento, o de “arranjar um espaço” para a infância na Sociologia 
moderna. O problema é que isto foi realizado com base num 
conjunto de dicotomias que se mostram inadequadas para o 
alcance conceptual pretendido: a complexa (des)ordem da infância 
na segunda modernidade (...) (SARMENTO, MARCHI, 2008, p. 3). 

 

Esses são alguns argumentos que tem aquecido os debates teóricos 

relacionados a Sociologia da Infância e tendo como ponto mais criticado, o fato das 

bases conceituais terem sido assentadas em teorias clássicas da Sociologia como 

o estruturalismo tradicional em suas bases dicotômicas ou sem integração que tem 

sido objeto de crítica e tentativa de superação que estão presentes nas propostas 

da sociologia atual. No quadro anterior é mostrado de forma sintética uma nova 

perspectiva na utilização dos conceitos e métodos sociológicos, em que a 

Sociologia da Infância se integra com esses debates. No que se refere ao escopo 

teórico e analítico da realidade dos mundos sociais das crianças que contribuem 

para olhares mais inclusivo e multifatorial se direcionando a aspectos e dimensões 

que separam ou subalternizam a infância. A construção de um pensamento 

sociológico da infância construído numa base não dicotômica, interdisciplinar e 

sociologicamente atenta à reconstrução teórica e paradigmática da Sociologia está, 

portanto, na ordem do dia (SARMENTO, MARCHI, 2008, p. 4).    
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Mostra-se, assim, que esse posicionamento se contrapõe criticamente ao 

entendimento da criança como um “ser futuro em devir”, “fantasma onipresente”, 

“ser mudo”, entre outras definições que tendem a mostrar a criança como 

incompleta e incapaz, negando o potencial que nela existe de participação, tanto 

nas instituições das quais faz parte, como nas relações sociais que estabelece, ou 

seja, que não compreende a criança como “seres futuros” e sim, como “seres 

atuais”, que operam efeitos estruturantes na constituição da categoria geracional 

infância. Para alcançar esse desafio de superação do tradicionalismo, que também 

é moralizante e conservador, é preciso fazer uso da nova perspectiva relacionadas 

as três correntes: estruturalista, interpretativa e a crítica. Onde essa última exerce 

o papel de estabelecer a intersecção dual dos extremos, trazendo à tona o terceiro 

excluído, defendido por Prout. 

Sarmento (2004) e Montadon (2005) trouxeram uma contribuição 

fundamental para superar essa concepção que estava posta desde o começo pela 

Sociologia da Infância: o de romper com a concepção estruturalista centrada na 

idealização do adulto maduro-integrado, o que estava já naturalizada na 

compreensão sobre infância e criança. Para isso, utilizaram da concepção 

interacionista que defende a tarefa metodológica e teórica de observar, analisar e 

interpretar como se originam as orientações das regras das culturas da infância. 

Nas diferentes culturas da infância encontram-se as interações entre estruturas 

sociais e práticas pessoais, como regularidades materiais-simbólicas com seus 

modos próprios de ação e de representação, feitas pelas próprias crianças, a partir 

de quatro eixos: o interativo, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração, onde 

todos eles são elementos comuns que unem as crianças da sociedade atual. Abaixo 

a explicação resumida de cada um: 

 Interatividade - privilegia o lugar da cultura dos pares que acontece através 

das rotinas que as crianças vivenciam dentro das instituições, brincadeiras, 

jogos, lazer que proporcionam momento de trocas entre as crianças. 

 Ludicidade - defende o papel fundamental que a brincadeira exerce para 

criança, por ser o principal modo de ação realizado por elas, como forma de 

se integrar e interpretar a vida social. 

 Fantasia – é vista como um dos recursos de construção da visão de mundo 

e da atribuição dos significados aos objetos dados pela criança. Por não 
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diferenciar o real e o imaginado transita livremente entre os dois, o que a 

ajuda a compreender suas vivências e experiências.  

 Reiteração – toda a infância se reinventa e se recria, começando tudo 

novamente, isso acontece devido as crianças não estabelecerem relações 

temporais e lineares.  

Compreender o fenômeno infância como um componente tanto estrutural 

(variações demográficas, relações econômicas e seus impactos nos diferentes 

grupos etários, políticas públicas) como cultural (dispositivo simbólico, práticas 

sociais e estilos de vida de crianças e adultos) é imprescindível para os adultos que 

atuam diretamente com as crianças. Levar esse campo de investigação pedagógica 

e sociológica para o meio escolar, local socialmente difundindo para a educação e 

formação das crianças é necessário e relevante, para mudar concepções e 

práticas. 

Para isso, é importante haver o despertar e o interesse de um 

aprofundamento teórico e aplicado, o qual exige uma maior compreensão sobre o 

assunto devido a uma crescente necessidade de mudança para a área da 

sociologia da educação sobre a infância, a criança, a educação infantil e da 

formação docente correspondente. Todas essas áreas de pesquisa e atuação 

profissional de educadores necessitam de estudos mais detalhados relacionados a 

esse tema com referências empíricas adequadas, como mais uma alternativa 

educacional com suporte de conhecimentos científicos e técnico-profissionais.  
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CAPÍTULO 3 

 

CONCEPÇÕES E VISÕES SOBRE CRIANÇA, INFÂNCIA E 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ANTES E DEPOIS DE ENTRAR NO CURSO 

DE PEDAGOGIA 

 
 

A criança na escola é aluno 
 A criança sai dos trabalhos manuais passa aos trabalhos intelectuais.  

 Aluno-criança, uma “máquina trivial”. 
Entra a informação do adulto, sai o resultado esperado pelo adulto. 

 E as próprias crianças criando a cultura infantil, das relações de pares e das reinterpretações do 
mundo? 

Será um mundo à parte ou algo definidor no cotidiano escolar? 

 

A psicologia da educação trouxe profundas mudanças para o entendimento 

da criança, em seus processos maturacionais de desenvolvimento biológico e 

psíquico. Contudo, para uma compreensão da infância, como estrutura e cultura 

social, especialmente com as suas repercussões sobre a educação, foi necessário 

beber na fonte da história, da sociologia e da antropologia. Esses campos das 

ciências humanas e sociais, demoraram a destacar a importância do mundo social 

infantil, ainda que se encontre vários estudos sobre as relações entre sociedade, 

cultura e criança.  Nesse retardo, tampouco acompanharam os avanços das áreas 

da psicologia, da medicina, da pedagogia que por muito tempo, assumiram a frente 

das produções dos saberes sobre a crianças, influenciando na realização dos 

preceitos profissionais e morais que continuam prevalecendo na escola e na 

família. Dessa forma, fui compreendendo mais aspectos novos sobre as ideias e as 

imagens da criança e da infância, que deixaram de ser apenas organicistas e 

passaram a imbricar-se com dimensões educacionais, sociais, pedagógicas, além 

dos aspectos biopsicossociais.  

Desse modo a criança da Educação Infantil, embora esteja inserida em um 

grupo social, não se limita apenas a este vínculo de pertencimento a um único 

espaço em estruturas sociais específicas, escola e família, nem muito menos deve 

ser reconhecida como um grupo do “vir a ser” que devam ser governadas pelos 

adultos para atuar no futuro. A criança é um ser humano do hoje e que precisa ser 
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compreendida a partir de si mesma e do seu próprio contexto que atua em seu 

processo de socialização fazendo história e produzindo cultura. Ou seja, a criança 

é um sujeito que deve ser visto na perspectiva histórico-social-cultural. Nessa 

perspectiva, a educação da infância nas instituições escolares, lugar que as 

crianças passam boa parte do seu tempo, deve ser concebida de outra forma, sem 

ser vista dentro de um processo de socialização vertical adultocentrado, exprimindo 

modos mais sensíveis com rotinas, tempos e práticas coletivas próximas da cultura 

infantil construída na relação de pares e com os adultos.  

 

3.1. OS SUJEITOS E O LUGAR DA PESQUISA: OS ESTUDANTES DE 

PEDAGOGIA DIANTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Paralelo às leituras, formações e transformações conceituais vivenciadas 

pelos estudantes de pedagogia, adquire-se uma nova visão e compreensão sobre 

muitos temas da área da educação, como é o caso da formação para a educação 

infantil, que busca fundamentar no campo científico e profissional com as noções 

básicas de criança e infância, vinculadas às abordagens pedagógicas e à 

organização didática. Esse processo de mudança na formação do professor da 

Educação Infantil pode ser melhor compreendido se for feita uma análise 

comparativa entre as concepções prévias, antes do ingresso no curso e as novas 

visões adquiridas após cursar pedagogia, com referência às noções de criança e 

infância. Nessa ótica, adotamos essas noções como objetivo de análise para um 

momento empírico, incluindo a gravação dos relatos dos estudantes, o que permitiu 

compilar as informações sobre a compreensão desses estudantes em formação do 

referido curso.  

A partir de uma seleção de trechos e fragmentos significativos das falas, 

eventualmente, os indícios encontrados nesses termos, considerando-os como 

componentes de uma análise de conteúdo, foram as bases para a definição de 

categorias e consequentemente para as interpretações dos entendimentos dos 

estudantes entrevistados sobre infância, criança, socialização escolar na Educação 

Infantil e atuação observada das professoras com as crianças. Sobre isso, o tema 

de estudo teve como suporte interpretativo as contribuições originadas da 

entrevista presencial com os alunos avançados na experiência acadêmica do 

currículo de pedagogia, matriculados no 5º e no 6º semestre do curso. A partir de 
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suas falas, chegou-se a sucessivas organizações e seleções dos dados, expressos 

através de tabulações, categorizações e interpretações dos resultados das 

entrevistas.  

O critério específico para a escolha dos sujeitos entrevistados, foi o de que 

eles estivessem cursando ou já tivessem cursado a disciplina do Estágio 

Supervisionado na Educação Infantil, por justamente ser a disciplina que 

proporciona um maior contato com as crianças nesse ambiente, onde elas 

estabelecem uma socialização. Supôs-se igualmente que esses estudantes seriam 

aqueles que já tivessem assimilado as discussões das disciplinas de fundamentos 

da educação, como história, sociologia e psicologia, as quais têm importantes 

contribuições para um melhor esclarecimento sobre a educação infantil. 

A escolha dos estudantes aconteceu após visitas às salas de aula do curso 

de pedagogia, no momento em que apresentei o tema e os objetivos da pesquisa 

e convidei-os a participar como entrevistados. Nove estudantes se declararam 

interessados em participar do processo dessas entrevistas. Três deles estavam 

cursando o 5º período, que é quando geralmente a disciplina de Estágio 

Supervisionado na Educação Infantil é oferecida na matriz curricular do curso de 

pedagogia. Os outros seis sujeitos entrevistados estavam no 6º período e já haviam 

cursado essa disciplina. Os estudantes que estão cursando esses períodos podem 

ser considerados veteranos na graduação, pois já estão inseridos no meio 

acadêmico de formação tendo de dois a três anos de experiência universitária. E 

podemos esperar destes estudantes o domínio das bases referenciais do que é 

estudado no curso de Pedagogia, especialmente de fundamentos da psicologia e 

sociologia da educação.  

Quanto ao gênero dos sujeitos entrevistados, apenas um deles era do 

gênero masculino e os outros oito do gêneros feminino. Quanto à faixa etária, as 

idades variaram de 20 anos até 50 anos. O principal critério de escolha foi o de 

estarem vinculados às atividades curriculares de estágio relacionadas com a 

educação infantil, atuando ou já tendo atuado nos estabelecimentos escolares. 

Assim, no momento das entrevistas, direta ou indiretamente, eles puderam 

relacionar nos seus relatos a sua formação teórica com as práticas desenvolvidas 

na Educação Infantil durante o período de estágio nas escolas. 
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Com a realização dessas entrevistas, feitas em encontros únicos, com a 

gravação digital e posterior transcrição, obtivemos um material rico a partir do qual 

foi possível depreender inferências que se aproximam de muitos dos argumentos 

usados pelos sociólogos da infância em suas discussões sobre a visão sociológica 

da infância e da criança na sociedade atual (PINTO, SARMENTO, 1997; 

QVORTRUP, 2011; SIROTA, 2001). A partir desse ponto, pudemos começar a 

analisar as possibilidades e as contribuições que essa perspectiva recente da 

sociologia tem para o processo de formação dos professores que irão atuar 

diretamente com as crianças, ajudando-os a terem uma nova compreensão sobre 

a importância e aos significados educativos atribuídos à socialização, na 

perspectiva da Sociologia da Infância. 

Sobre a metodologia utilizada nesse estudo, tentamos utilizar as orientações 

gerais de diferentes abordagens do método qualitativo que poderiam ser aplicadas 

à pesquisa científica em educação. Especificamente sobre a entrevista, 

consideramos essa abordagem de aproximação dos sujeitos tanto como técnica de 

coleta de dados quanto momento de produção do discurso (ROSA, ARNOLDI, 

2006). De forma empírica foram observados igualmente critérios científicos da 

prática de entrevistas na pesquisa educacional, como consentimento informado, 

anonimato na divulgação, cenário confortável, estímulo à conversação e a ampliar 

entendimentos, cuidado com as transcrições, etc. (POWNEY, WATTS, 1987). Além 

desses aspectos procedimentais e heurísticos, é preciso ressaltar que a pesquisa 

científica nas ciências humanas tem dois principais objetivos intrínsecos: a crítica e 

a contestação do senso comum; e, a transgressão dos conhecimentos já 

estabelecidos (VAN DER MAREN, 1995).  

Mas, no caso da educação, estes objetivos geralmente não se contentam 

apenas com a pesquisa abstrata e teórica, buscando também a mudança de 

práticas em suas dimensões pedagógicas e microssociológicas. Por isso, 

pretendemos ter feito do momento da entrevista um espaço de extrair, observar e 

analisar as ideias e motivações dos sujeitos sobre sua compreensão e saberes 

difundidos do fenômeno da socialização na Educação Infantil. Na perspectiva da 

pesquisa qualitativa, preferencialmente utilizei-me de técnicas e instrumentos como 

a entrevista estruturada, a categorização temática, a análise de conteúdo e exame 

crítico da legislação.  
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A apresentação e interpretação dos dados se baseou nos resultados dessas 

entrevistas semiestruturadas com os alunos do curso de pedagogia, investigando-

se especialmente o tema da concepção prévia e visão atual sobre criança e 

infância, assim como sobre o entendimento da importância da educação infantil 

para a criança. Os sujeitos entrevistados, nos tópicos perguntados, responderam 

com várias ideias ou expressões. Assim, a quantidade de respostas, apresentadas 

como ideias distinguíveis ou expressões chaves discerníveis, variaram para cada 

tópico, sem correspondência com o número dos entrevistados. Os trechos, ou 

fragmentos de textos (eventualmente com a escrita reconstruída), devem ser vistos 

como recortes e seleções representativas, tendo sido considerados como 

expressões de ideias e formulações de linguagens, que mostram os conteúdos 

implícitos e os entendimentos tácitos dos entrevistados. Revelam, dessa forma, 

indícios significantes das noções do pensamento e da prática em educação 

relacionado à infância, à criança e à educação infantil, em geral ou particular, como 

experiência da formação no curso de pedagogia.  

 

3.2. CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E INFÂNCIA, E IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A partir dos resultados e interpretações das entrevistas que denominei de 

questões desencadeadoras, busquei relacionar as primeiras impressões ou 

representações preliminares dos estudantes de pedagogia sobre as concepções 

centrais desse estudo: criança, infância e educação infantil. Com as expressões 

apresentadas pelos próprios estudantes entrevistados, busquei identificar e 

compreender suas visões sobre essas concepções. Criança, infância e educação 

infantil foram relatadas como categorizações dinâmicas que se transformaram no 

decorrer do curso de pedagogia: de categorias prévias, próximas do senso comum, 

passaram por ressignificações resultantes da formação acadêmica informada pelos 

conhecimentos pedagógicos.  

De acordo com as falas dos estudantes entrevistados, se poderia propor 

características comuns organizadas em quatro categorias de análise: concepção e 

visão naturalista, concepção e visão individualizante, concepção e visão educativa, 

concepção e visão fragilista. Apesar dos riscos de simplificação ou extrapolação 

excessivas, essas categorias de análise representa o pensamento esquemático 
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dos estudantes sobre essa temática, tal como se pode perceber nas respostas, 

chegando-se a denominações significativas que são definidas da seguinte forma: 

• (CVN) Naturalista: Concepção/Visão de criança/infância como ser em 

desenvolvimento, como processo natural ou biológico. 

• (CVI) Individualizante: Concepção/Visão de criança/infância como ser 

social e indivíduo específico reconhecendo-se como grupo particular em um 

contexto comum. 

• (CVE) Educativa: Concepção/Visão da criança/infância como objeto 

de ensino e ser de aprendizagem, mas na perspectiva do adulto.  

• (CVF) Fragilista: Concepção/Visão da criança/infância como condição 

frágil e de ser incapaz, inclusive não dotado de capacidade racionais. 

 

Inicialmente, como se mostra no Quadro 4, perguntou-se aos estudantes 

quais eram as suas concepções deles sobre criança antes de terem entrado no 

curso de pedagogia. 

Quadro 4 
Qual a concepção que você tinha de criança antes de entrar no curso de pedagogia? 
Trechos ou fragmentos significativos por categorias 

CVN 
 Primeiro estágio do ser humano. 
 Fase de desenvolvimento. 
 Fase da vida. 
 Com o passar do tempo se desenvolve.  
 Mais voltada à parte biológica. 
 Ser em processo de crescimento e incompleto. 

CVI 
 Tem suas particularidades. 
 Indivíduo como qualquer outro. 
 Não é um ser especial. 
 Indivíduo comum. 

CVE 
 Gosto muito de criança. 
 Aprendi a lidar melhor com elas (crianças). 
 Ensinar pouca coisa a criança. 
 Se ensinar muito a criança não aprende.  

CVF 
 Ser que precisa de cuidados. 
 Ser frágil. 
 Não dotado de capacidades racionais. 
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Como resultado da tabulação das respostas para a questão “Qual a 

concepção que você tinha de criança antes de entrar no curso de Pedagogia?”, 

identificadas e codificadas de acordo com as categorias definidas, obteve-se as 

seguintes frequências, conforme a tabela 1: 

 

Tabela 1 
Concepção/visão de criança antes de entrar no curso de pedagogia 

 
Concepção/Visão Percentual-% nº abs. 

Naturalista (CVN) 35% 6 

Individualizante (CVI) 23,5% 4 

Educativa (CVE) 23,5% 4 

Fragilista (CVF) 18% 3 

Total (n / %) 100% 17 

 

De acordo com as concepções que os entrevistados tinham de criança, antes 

de entrar no curso de pedagogia, se percebe que a maior participação era de uma 

concepção que se denominou de naturalista (35%), levando em consideração a 

ideia de que o desenvolvimento da criança ocorreria sobretudo do ponto de vista 

natural ou biológico. Junto com a concepção chamada de individualizante (23,5%), 

porque se levaria mais em conta a criança como ser social e grupo particular, 

representou bem mais da metade das expressões que os entrevistados tinham 

sobre a concepção de criança. As diferentes concepções de criança, entre o 

desenvolvimento da natureza e a condição social, parecem corresponder à visão 

tradicional que é predominante no senso comum da sociedade contemporânea, 

marcada pelo determinismo biológico e do meio social. Todavia, também se notou 

uma visão de respeito à individualidade da criança e à particularidade da infância, 

ainda que pela falta de definições claras possa se manter a muito antiga imagem 

da criança como miniadulto. 

Já a concepção de criança considerada como educativa (23,5%), implicando 

a atuação transformadora da educação, ainda que dominada pelo mundo adulto, 

poderia ser vista como indicador da aceitação da possibilidade, pelo ensino e pela 

aprendizagem das crianças, de futura mudança social e individual. Entretanto, 

menos de um quarto dos entrevistados declararam ter essa concepção prévia da 

criança. Em outro sentido, a concepção denominada de fragilista (18%) destacaria 
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logicamente uma visão na qual prevalece a ideia de incapacidade global atribuída 

à criança, inclusive destituída de recursos racionais. Assumindo-se que essa 

fragilidade ocorreria especialmente na infância, com a consequente necessidade 

de cuidado extremo com a criança, essa concepção de ser incapaz e dependente 

limitaria durante a infância as possibilidades da educação baseada na autonomia. 

Nessa perspectiva, perguntou-se aos estudantes que visão eles passaram a 

ter de criança e infância, após terem entrado no curso de pedagogia. O conjunto 

dos trechos ou fragmentos significativos, como expressões chaves dos 

entrevistados para essa questão, resultou no Quadro 5, mostrado a seguir: 

 
Quadro 5 

Que visão passou a ter sobre criança e infância após entrar no curso de pedagogia? 
 

Trechos ou fragmentos significativos por categoria 

CVI 

 Infância construída para as necessidades da criança. 
 Antigamente a criança era adulto em miniatura.   
 Criança é um indivíduo histórico. Construído, a partir do meio, seus conhecimentos. 
 Infância depende do contexto em que a criança está inserida.  
 Passei a perceber como a criança aprende e em qual nível de desenvolvimento ela 

está. 
 A infância é a mesma, mas atualmente elas usam aparelhos eletrônicos como mais 

uma forma de brincar. 
 A criança consegue fazer muitas coisas que o adulto acha que ela não consegue.  
 A infância é uma fase muito especial.  
 Onde ela consegue construir sua personalidade. 
 Continuei achando que era um ser biológico, mas que deve ser olhado de forma 

especial.  
 Tudo vai depender de como a criança interage com os outros seres humanos. 

CVN 

 Infância fase que repercute positiva e negativamente toda a sua vida. 
 Infância é uma fase altamente rica as coisas começam a amadurecer rapidamente. 
 Infância – se relaciona com a questão de a criança ter acesso a escola, a 

brincadeiras... 
 Também tem a questão do aprender e do cuidar. 
 Se desenvolve nos aspectos biológicos, psicológicos e socialmente.  

CVE 

 Criança precisa de atenção, carinho e respeito. 
 A criança é um ser especial.  
 Antigamente a criança era tratada como um adulto. Hoje não, ela já tem o seu lugar 

na sociedade. 
 Percebi que a criança tem uma capacidade incrível de percepção. 

CVF 

 Fase de brincadeira, do lúdico, não tão do mundo real. 
 A criança começa a experimentar a vida real de uma maneira não tão real. 
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Como resultado da tabulação das respostas para a questão “Que visão 

passou a ter sobre criança e infância após entrar no curso de Pedagogia?”, 

identificadas e codificadas de acordo com as categorias definidas, obteve-se as 

seguintes frequências na tabela 2: 

 

Tabela 2 
Concepção/visão sobre criança e infância após entrar no curso de pedagogia? 

 
Concepção/Visão Percentual-% nº abs. 

Individualizante 50% 11 

Naturalista 23% 5 

Educativa 18% 4 

Fragilista 9% 2 

Total (% / n) 100% 22 

 

Com os percentuais das duas questões apresentadas, relacionados às 

categorias de análise definidas, foi possível elaborar uma apresentação 

esquemática, como mostra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

 

* n=17 ** n=22 
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Após ingressar no curso de pedagogia, há uma grande diminuição da visão 

naturalista (23%) entre os estudantes entrevistados, provavelmente por causa do 

contato com as proposições das disciplinas de fundamentos, trazendo a discussão 

dos conteúdos históricos, filosóficos, sociológico e psicológicos, apresentados nas 

disciplinas de fundamentos do curso. Percebe-se também essa mudança quando 

se considera o aumento entre os entrevistados da visão individualizante (50%), que 

significaria que eles passaram a dar uma maior importância à criança como 

indivíduo, ou seja, como ser que tem o seu desenvolvimento particular e especifico, 

porém sem deixar de melhor relacioná-lo à dimensão social e cultural geral. 

Contudo, pelas falas dos estudantes ainda se observa que no contexto escolar da 

infância se mantem uma perspectiva adultocêntrica da socialização da criança. 

Compreensivelmente, observou-se que entre os entrevistados após entrar 

no curso de pedagogia ocorreu uma forte diminuição da visão fragilista (9%) da 

criança e da infância. O que corresponderia às discussões mais racionais e 

científicas da formação superior. Entretanto, as respostas dos estudantes, se 

comparadas às concepções antes de entrar no curso de pedagogia, mostraram 

igualmente uma sensível diminuição na visão educativa (18%) da criança. De um 

lado, isso poderia ser um indício da persistência na formação dos estudantes de 

dificuldades teóricas e práticas para se dominar com segurança o ensino e a 

aprendizagem na educação infantil. Por outro lado, seria compreensível essa 

relativa diminuição nas possibilidades da concepção educativa da criança, devido 

ao reconhecimento da complexidade e do teor crítico das ações e propostas 

pedagógicas para a educação infantil, como elas se apresentam na formação 

superior. 

A partir das respostas dos estudantes, criou-se caracterizações para que 

fosse possível identificar e classificar as formas de representação sobre educação 

infantil e formação da criança, as quais poderiam ser apresentadas nas seguintes 

categorias:  

 (IFC) Instituição de formação curricular: destaca-se a importância da 

escola de educação infantil como instituição de formação curricular 

da criança.  

 (MFS) Meio de formação social: valoriza-se a importância da escola 

de educação infantil como meio de formação social da criança. 
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 (LFP) Lugar de formação da personalidade: ressalta-se a 

importância da escola de educação infantil como lugar de formação 

da personalidade da criança. 

Nesse sentido, perguntou-se diretamente aos entrevistados qual seria a 

importância da educação infantil para a formação da criança, com o objetivo de se 

detectar as relações entre educação infantil e criança que estariam presentes entre 

os estudantes de pedagogia. O conjunto dos trechos ou fragmentos significativos, 

como expressões chaves dos entrevistados para essa questão, resultou no Quadro 

6, a seguir: 

 
 

Quadro 6 
Qual a importância da educação infantil para a formação da criança? 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias 

IFC 

 É importante levar a criança para escola. 
 Educar a criança, não é responsabilidade só da família. 
 Lugar que ela pode se expressar, aprender e brincar. 
 Ela vem aprender coisas que no seu meio social, talvez não aprenderia. 
 A escola vem trazer cultura e vem mostrar o conhecimento. 
 A Educação Infantil é a preparação para o Ensino Fundamental. 
 Importante para o processo de desenvolvimento cognitivo, motor. 
 É a base de tudo. 
 Precisa ter bons professores que estimulem na aprendizagem. 
 Se a criança tiver uma boa EI, não terá dificuldade nos próximos níveis de ensino. 
 É pautada nas perspectivas dos teóricos Piaget, Vygotsky e Wallon. 

MFS 

 É importante por ser um espaço que as crianças interagem umas com outras. 
 Importante no aspecto social e cultural. 
 Ela é importante não só para escola, mas também para a família. 
 Não se aprende só conteúdo. 
 Aprende a respeitar o próximo e se socializar com os colegas. 
 Lugar de interagir no meio social onde vários fatores contribuem para essa 

formação. 

LFP 

 A criança é estimulada a ter suas experiências psíquicas e desenvolvê-las para o 
futuro. 

 Na EI que a criança começa a construir seus pensamentos e comportamentos. 
 As crianças se desenvolvem respeitando cada fase e evolui no seu aprendizado 

social, motor e psicológico. 
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Considerando-se as falas dos entrevistados, tomadas como referências para 

a identificação dessas três categorias, chegou-se aos seguintes resultados 

relativos, mostrados em percentual, a partir do número absoluto dos trechos ou 

fragmentos significativos encontrados nas expressões colhidas junto aos 

entrevistados, como coloca a tabela 3: 

 
Tabela 3 

Formas de representação da importância da educação infantil para a formação da 
criança? 

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO Percentual-% nº abs. 

Instituição de Formação Curricular (IFC) 55% 11 

Meio de Formação Social (MFS) 30% 6 

Lugar de Formação da Personalidade (LFP) 15% 3 

Total (% / n) 100% 20 

 

Outra maneira de mostrar as formas de representação da importância da 

Educação Infantil para a formação da criança, a partir das palavras dos estudantes 

de pedagogia, é através do gráfico 2, a seguir. Nele se mostra a predominância da 

formação curricular, isto é, pela instituição escola, na educação infantil, assim como 

se exprime a menor importância da Educação Infantil que possa ser atribuída à 

formação social e à formação da personalidade da criança. 

 

Gráfico 2 
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Destaca-se claramente que, para a maioria dos estudantes, a importância 

da educação infantil para a formação da criança está relacionada à perspectiva da 

escola como a instituição de formação curricular (60%). Em muito menor número, 

encontram-se os entrevistados que valorizavam a escola da educação infantil como 

meio de formação social (30%). E proporcionalmente apenas um em dez 

estudantes ressaltaram a importância da escola como lugar de formação da 

personalidade (10%). Embora a ideia de formação integral, que compõe as 

dimensões do cognitivo, do social e do pessoal, seja bastante difundida no 

pensamento educacional que fundamenta a formação dos estudantes de 

pedagogia, o que se sobressai é a imposição da cultura do currículo escolar na 

perspectiva dos adultos, definido especialmente pela abordagem pedagógica e 

pela organização didática tradicionais. 

 Aparentemente, entre os estudantes entrevistados há uma contradição de 

noções, com o nítido domínio da visão da formação curricular como o mais 

importante da Educação Infantil para a formação da criança, com os números bem 

menores para a concepção/visão educativa de criança e de infância. E isso, mesmo 

após o ingresso no curso de pedagogia.  

Todavia, esse paradoxo pode ser entendido como a expressão do 

indiscutível papel social e até da exaltação da importância do espaço escolar 

coletivo para a formação da criança como objeto de ensino e sujeito de 

aprendizagem. Ao mesmo tempo se admite os limites da visão educativa como 

imposição escolar na perspectiva do adulto, justamente na Educação Infantil, 

assimilando-se, em contrapartida, um maior reconhecimento da visão 

individualizante de criança como indivíduo e ser social específico, isto é, a 

participação da criança na própria educação.  

  



 
 

125 
 

3.3. SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS, PAPEL DA PROFESSORA E AÇÃO DA 

ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Agora, apresento e analiso as questões focalizadoras, ou seja, perguntas 

claramente voltadas para o foco da formação acadêmica e profissional direcionado 

aos conhecimentos e às competências esperadas de uma professora da educação 

infantil, tal como prevê a habilitação do curso de pedagogia para esse campo de 

trabalho. A partir de questões fundamentais, no sentido teórico e prático, como 

socialização de crianças, papel da professora e ação da escola na educação 

infantil, pretendo tratar de concepções e entendimentos que consideraríamos como 

categorias de entendimento, orientadas especialmente por fundamentos 

sociológicos e psicológicos, mais consequentes com a condição de estudantes 

avançados, ou veteranos, no curso de pedagogia.  

Supõe-se que com a bagagem de conhecimentos adquiridos no decorrer do 

curso, como uma espécie de capital cultural acadêmico específico, além da 

experiência vivida no estágio, os estudantes entrevistados pudessem focalizar 

melhor conteúdos relacionados à Educação Infantil, assim como relatar fenômenos 

de tipo sociológico na prática de educadores de crianças. Assim, com a suposição 

de que muitos pressupostos curriculares da pedagogia já estivessem, em diferentes 

estágios, assimilados, acredito que as respostas tenham refletido o pensamento 

corrente entre os estudantes entrevistados, que considerei pertinentes e em 

conformidade à média dos estudantes de pedagogia. De fato, espera-se dos 

estudantes veteranos no curso de pedagogia que já tenham incorporado aspectos 

como socialização, papel do professor, gestão escolar, especialmente didática e 

atividades próprias da Educação Infantil e da interação com crianças em sala de 

aula. 

Como questão inicial inescapável, o reconhecimento social que possa 

informar um diagnóstico pedagógico do grupo da sala de aula, colocou-se para os 

entrevistados a pergunta: “Como você percebe a socialização das crianças na 

Educação Infantil?” Após a leitura das respostas, foi possível identificar trechos ou 

fragmentos significativos que me pareceram revelar os indícios das categorias de 

percepção do processo de socialização que estavam presentes nos estudantes. 

Assim, a partir de trechos e fragmentos das falas, proponho as seguintes 

categorias:  
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 Visão coletivista: relaciona a socialização das crianças com aspectos sociais 

coletivos da interação entre os pares e das relações do grupo com os 

professores; 

 Visão subjetivista: associa a socialização com aspectos subjetivos das 

crianças, como sujeitos particulares identificados com seu desenvolvido 

psicológico individual; 

 Visão interacionista: vê a socialização das crianças como o resultado de uma 

interação entre a experiência social coletiva e o comportamento psicológico 

particular. 

   

 
Quadro 7 

Como você percebe a socialização das crianças na Educação Infantil? 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias 

VC - VISÃO COLETIVISTA (8) 
 As crianças estão o tempo todo interagindo, trocando experiências e 

aprendizados. 
 Através das brincadeiras, das leituras as crianças têm a oportunidade de 

fazerem muitas trocas.  
 A partir do momento que ela começa a conversar com as outras crianças, a 

brincar, fazer amizade, a gostar umas das outras, aí acredito que tem a ver 
com a socialização. 

 Mesmo com brigas é o momento das crianças se relacionarem. 
 Aprendizado de comportamento.  
 As crianças desse grupo ainda batem umas nas outras. 
 As crianças são mais participativas entre elas e com os professores. 
 Elas brincam, interagem e correspondem a expectativas da professora. 

VS - VISÃO SUBJETIVISTA (7) 
 Essa socialização não é uma coisa pensada, uma coisa ali que surge na vida 

dela. 
 A socialização das crianças é bem distinta. 
 Tem a questão do egocentrismo na disputa do que ela quer. 
 Você tá falando em relação à forma delas falar... 
 Crianças egocêntricas que na maioria das vezes brincam sozinhas e querem 

tudo só para ela.  
 Na minha experiência no berçário não vi processo de socialização. 
 Nesse período, passam pela fase do egocentrismo. 

VI - VISÃO INTERACIONISTA (4) 
 É exatamente esse aprendizado... de comportamentos, de estímulos, porque 

se eu bato palma, ou então uma criança bate palma, outro já acompanha. 
 A maioria delas, são abertas ao novo, a descoberta.  
 Acho que socialização é aquilo que traz o comportamento, as características 

das crianças na educação infantil.  
 Fundamental, pois desde pequena a criança deve ser adaptada a viver em 

sociedade. 
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 Como se pode ver no Quadro 7, no conjunto das expressões captadas dos 

entrevistados (19), viu-se um número maior de trechos/fragmentos identificados 

com uma visão coletivista (8), mas muito próximo daqueles com uma visão 

subjetivista (7), enquanto a visão interacionista obteve um número bem menor (4).  

No Gráfico 3, a seguir, se destacam os pesos relativos próximos da Visão 

Coletivista (42%) e da Visão Subjetivista (37%), diante de uma percepção menor 

da Visão Interacionista (21%). É como se houvesse uma alternância ou uma divisão 

de percepção entre o social e o individual, entre o coletivo e subjetivo, talvez como 

instâncias separadas, no tempo e no espaço da sala de aula, na experiência de 

socialização das crianças na educação infantil.  

 
 

Gráfico 3 

 

n=19 

 
 

 Entretanto, parece ocorrer uma sensibilidade menor à percepção integradora 

entre essas instâncias, que seria a perspectiva interacionista na dialética entre o 

coletivo e o subjetivo. Embora muitos dos educadores clássicos (Piaget, Vygotsky, 

Dewey, Freire) abordados no curso de pedagogia proponham justamente uma 

visão interacionista como forma de superar a fragmentação entre o social e o 

psicológico, os estudantes em formação ainda mostram uma clara dicotomia na 

percepção da socialização infantil. 
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crianças na EI
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Nesse sentido, seria preciso que se continuasse a avançar sobre o 

entendimento do papel da professora e da ação da escola. Foi com esse intuito que 

se colocou a seguinte questão focalizadora para os entrevistados: “Qual o papel da 

professora e da escola nesse processo de socialização das crianças?” Com os 

trechos e fragmentos significativos das respostas a essa questão se detectou duas 

categorias: 

Papel de direcionamento e intervenção – quando se destaca o papel de 

predominância na iniciativa da professora para direcionar ou intervir sobre o 

processo de socialização das crianças; 

Papel de mediadora e facilitação -  quando se destaca o papel de mediação adulto-

crianças exercido pela professora no convívio para facilitar a participação das 

crianças na própria socialização. 

  

Quadro 8 
Qual o papel da professora e da escola no processo de socialização das crianças? 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias 

PDI - PAPEL DE DIRECIONAMENTO E INTERVENÇÃO (15) 
 O dever dela é ser um agente de transformação. 
 Ela contribui para a socialização, trabalhar o coletivo, o movimento. 
 Incentivar o trabalho em grupo, o respeito mútuo das opiniões. 
 Na EI, o brincar é muito forte e algumas crianças se recusam a se socializar. 
 A professora deve analisar até o que acontece na família. 
 Tem um papel fundamental através das atividades realizadas em sala, ou nos 

momentos de as crianças trocarem brinquedos e conversa. 
 A professora observa o que o aluno precisa desenvolver. 
 Elabora um projeto conforme o que ela quer trabalhar. 
 Contribui para a formação do aluno. 
 É fundamental intervir. 
 Deve estar atualizada para direcionar. 
 Levar os ensinamentos para as crianças de forma dinâmica e com brincadeiras.  
 A professora é primordial para que a criança avance ou retroceda.  
 Com os estímulos dados pela professora a criança começa a agir, a atuar, se 

expressar.  
 Ela faz com que os elementos sociais e intelectuais da criança se desenvolvam ou 

não. 

PMF - PAPEL DE MEDIADORA E FACILITAÇÃO (7) 
 A professora é uma facilitadora e mediadora. 
 Reconhecer que cada criança tem seu tempo e aprende de uma maneira diferente. 
 Vygotsky diz que ao se socializar a criança desenvolve a zona de desenvolvimento 

proximal. 
 Conviver e ver essa socialização.  
 Conhecer a rotina desses alunos.  
 Mediar os problemas entre os alunos. 
 Sem dúvida a mediação.  
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Com essas categorias se organizou o Quadro 8, no qual se percebe que nas 

respostas dos entrevistados sobre o papel da professora na socialização as 

crianças, sobre um total de vinte dois trechos ou fragmentos significativos se 

encontrou um número mais do que o dobro de expressões do papel de 

direcionamento e intervenção (15), do que do papel de mediadora e facilitação (7). 

Expressando os resultados colocados no quadro 8 através do gráfico a 

seguir (Papel da professora na socialização infantil), fica mais claro ainda que os 

estudantes entrevistados veem em sua grande maioria que o papel da professora 

é mais impositivo como o de direcionadora e de intervenção no processo de 

socialização das crianças (68%), ao invés de considerarem uma condição mais 

aberta ao diálogo como o papel de mediadora e de facilitação (32%). Com esses 

resultados se pode depreender que, diante da socialização das crianças, os 

estudantes de pedagogia assumem muito mais claramente a prevalência da ação 

pedagógica unilateral da professora, enquanto pensam um espaço bem menor para 

a mediação adulto-crianças como parte do processo socializador infantil. Ainda que 

de forma atenuada e justificada com argumentos pedagógicos, como aqueles que 

orientam os objetivos de ensino-aprendizagem dos planejamentos de aulas, 

permanece a ideia da autoridade centralizadora do professor, o que muitas vezes 

se transforma no cotidiano escolar da Educação Infantil em autoritarismo do adulto 

sobre os interesses das crianças. 

 
Gráfico 4 

 
n=22 
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Quadro 9 
Qual a importância do estabelecimento escolar para a socialização das crianças? 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias / Nº de vezes 

GESTÃO ESCOLAR E PESSOAL DE APOIO (Direção, gestores e funcionários) - 12 

 A articulação entre docente e gestão também. 
 É importante a gestão e o pessoal de apoio serem presentes, conhecerem os 

alunos e a realidade de cada grupo.  
 Importante as crianças terem uma boa relação amorosa e respeitosa com os 

funcionários da merenda e da limpeza. 
 A gestão deve se preocupar e acompanhar os projetos que estão sendo 

desenvolvidos com as crianças e trazer possibilidades de atividades. 
 O pessoal de apoio deve estar integrado na escola e participar de todas as 

discussões, saber os projetos da escola, isso é fundamental. 
 O gestor deve estar interligado as atividades também. 
 Gestão deve acompanhar os projetos das salas para atrelar a um projeto mais 

amplo, o da escola. 
 A aproximação do pessoal de apoio das crianças para ajuda-las a ter uma 

socialização. 
 A gestão deve conhecer os alunos e seus problemas para poder se relacionar com 

eles. 
 Pessoal de apoio produz o alimento, faz a limpeza do ambiente da escola onde a 

criança vai interagir. 
 A participação e a interação da gestão com as atividades do professor são muito 

importantes. 
 Toda a equipe do pessoal é parte do processo de aprendizagem da criança.  

ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAIS (Instalações, recursos, mobília, etc.) - 9 

 A criança está comendo, ela tá socializando com os amigos, ela também tá se 
desenvolvendo... não falo só da alimentação, mas de brinquedo, livro. 

 A sala de aula deve ter uma mobília adaptada ao tamanho das crianças. 
 Na organização do ambiente deve ter os cantinhos para leitura, faz de conta etc... 
 Adaptação da mobília facilita a criança a fazer o que ela observa o adulto fazer. 
 Importância da mobília adaptada para o tamanho das crianças. 
 Ter materiais didáticos para a realização das atividades planejadas.  
 A escola que é bem estruturada com ambientes amplos, as crianças se divertem 

mais. 
 As adaptações do ambiente, como a mobília, favorecem a autonomia da criança. 
 O ambiente deve ser adaptado para criança com cantinhos, estímulos, etc.  

INTEGRAÇÃO DE RELAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTE FÍSICO (Espaços, alunos, 
professores) - 4 

 A escola existe para além de ministrar os conhecimentos, mas também esses 
conhecimentos são cultura, então a escola é importante nisso. 

 Todos os espaços da escola são para favorecer as relações das crianças com a 
equipe da escola. 

 Quando a criança interage com as diversas pessoas em diferentes funções ela 
compreende e compara o papel de cada um. 

 Todo contexto social escolar é uma aprendizagem. 

VALOR CULTURAL DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR (Imagem social da escola como 
instituição) - 3 

 Como não está na escola não está socializada com outras crianças, aí ela não vai 
saber lidar com as diferenças. 

 Ajuda a ela lidar com as diferenças e se inserir na cultura. 
 A educação é a inserção na cultura e para isso a estrutura da escola é importante.  
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Outro aspecto da imposição da cultura do mundo adulto sobre o mundo das 

crianças na Educação Infantil é a importância atribuída pelos futuros professores 

às dimensões organizacionais do estabelecimento escolar. Nesse sentido, 

colocamos à seguinte questão para os entrevistados: “Qual a importância do 

estabelecimento escolar para a socialização das crianças?”.  

No Quadro 9, a partir das opiniões dos estudantes de pedagogia, estão 

colocados os trechos ou fragmentos significativos sobre essa questão, que, de 

acordo com as características destacadas, puderam ser organizados nas seguintes 

categorias de atribuição de importância das estruturas da escola que mais 

influenciam na socialização das crianças: gestão escolar e pessoal de apoio 

(direção, gestores e funcionários); estrutura física e materiais (instalações, 

recursos, mobília, etc.); integração de relações sociais e ambiente físico (espaços, 

alunos, professores); e, valor cultural da instituição escolar (Imagem social da escola 

como instituição). 

Como se pode perceber no Gráfico 5, os estudantes de pedagogia 

nitidamente atribuem muito mais importância à dimensão da gestão escola e 

pessoal de apoio escolar para a socialização das crianças (43%), os recursos 

humanos e profissionais do estabelecimento, do que aos outros aspectos, ainda 

que eles também sejam estruturantes para o funcionamento da escola. De fato, se 

acrescentarmos o aspecto da estrutura física e materiais (32%), vemos que três 

quartos da importância do estabelecimento é atribuída à conjugação de recursos 

humanos e condições materiais. Mesmo que se considere logicamente a 

importância das condições concretas do estabelecimento no processo de 

socialização dos alunos, há muito menos consideração para os aspectos da 

integração relações sociais e ambiente físico (14%) e para o valor cultural da 

instituição escolar (11%), que traduzem a dimensão do convívio social no ambiente 

e a importância simbólica da escola como instituição. 
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Gráfico 5 

 

n=28 

 

  

Em outro sentido, mais especificamente sociológico, em relação à 

socialização escolar, questionou-se os entrevistados com a seguinte pergunta: 

“Como você considera a participação das próprias crianças no processo de 

socialização?”.  

Como apresentado no Quadro 10, os estudantes destacaram que no 

processo de socialização escolar há muito mais interação com pares, se 

comparada com a interação com pares e adultos ou somente interação com 

adultos. Isso significaria que os estudantes entrevistados consideraram que a 

socialização das crianças no ambiente escolar ocorre muito mais pelas interações 

entre elas próprias, com uma participação menor da interação com os adultos.  
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Quadro 10 
Como você considera a participação das próprias crianças no processo de socialização? 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias 

MAIS INTERAÇÃO COM PARES - 13 

 Elas (as crianças) criam ou deixam na escola, mas elas também produzem 
cultura. 

 Estão socializando entre si, algumas (crianças) vão praticar, ou pular ou correr, 
então isso tende a ser uma forma de socialização. 

 A participação da criança é importante pois ela também é um ser humano, cria 
cultura e também recebe cultura. 

 As crianças são muito egocêntricas na fase da EI.  
 Mesmo assim, elas se preocupam umas com as outras nos momentos das 

brincadeiras, lanche e contação de história. 
 Elas estão em constante socialização. 
 Na infância as crianças se socializam bem melhor do que no Ensino 

Fundamental. 
 Fundamental. A criança participa porque é a partir da participação que você vai 

conhecer as dificuldades e o aprendizado dela.  
 As crianças já têm nelas a vontade de se socializar quando troca brinquedos etc. 
 Quando dois alunos estão numa sala participando das atividades, eles estão se 

socializando. 
 Através dessa troca, eles aprendem a se desenvolver. 
 Elas participam do jeitinho delas, não adianta forçar que participem de algo que 

não seja do convívio delas. 

INTERAÇÃO COM PARES E ADULTOS - 6 

 Na escola ela recebe conhecimento, mas também cria conhecimento. 
 Elas são mais comunicativas e se envolvem mais nas relações humanas. 
 A partir do momento em que a criança participa, ela já está em um momento de 

socialização. 
 O momento da roda, por exemplo, vai acontecendo todos os dias e elas vão se 

habituando e se socializando. 
 A criança tem a necessidade de ouvir e de falar.  
 Nessas relações ela (a criança) se desenvolve.  

MAIS INTERAÇÃO COM ADULTOS - 5 

 Se não houver participação como é que você vai avaliar esse aluno? 
 As crianças conseguem se socializar com a ajuda dos adultos, mas de forma 

muito lenta. 
 Necessitam muito na intervenção do adulto para gradativamente conseguir se 

socializar. 
 O adulto é que faz interrupções com julgamentos morais e comportamentais. 
 Ela (a criança) tem que ser ouvida.  
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Gráfico 6 

 

n=24 

 

 

Noutra forma de visualização desses resultados, pode-se observar no 

Gráfico 6, de forma clara, que os entrevistados percebem que há mais interação 

com pares (54%), se comparado com mais interação pares-adultos (25%) ou mais 

interação com adultos (21%).  

Aparentemente haveria uma contradição dessa percepção entre os futuros 

professores da Educação Infantil e a atuação esperada dos professores na 

socialização das crianças. Isso poderia ser interpretado como uma visão 

educacional sobre a socialização que seria paradoxal: os objetivos pedagógicos de 

socialização dos adultos seriam distintos do sentido espontâneo da socialização 

vivenciado pelas próprias crianças. É como se a socialização natural das crianças 

por elas próprias, mesmo sendo o que mais se destaca na experiência social com 

seus pares, fosse algo do mundo infantil a parte e sem relevância para a 

socialização escolar visada pela ação pedagógica do mundo adulto. 
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Quadro 11 
Percepção do olhar da professora diante da atuação da criança nas atividades e na 

organização da rotina 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias / Nº de vezes 

CONTROLE DO GRUPO (Olhar de disciplinamento do grupo) - 12 
 Crianças quietas e “danadas”, é um reflexo da criação familiar.  
 Ficava chateada quando, realmente, alguns bagunçavam demais, brincavam 

demais, aí isso tirava ela do sério. 
 As crianças não participavam da elaboração da rotina tudo feito pela professora 

que “as vezes” acatava o que os alunos diziam.  
 Conhece as famílias e a realidade de cada criança. 
 As crianças ficavam muito agitadas com a professora. 
 Faltou muito a iniciativa de permitir que as crianças elaborassem suas próprias 

atividades.  
 A prática era procedimental, atitudinal, de ficar quietinho, caladinho. 
 Via a criança apenas como um “corpo”.  
 Os alunos não decidiam nada da rotina. 
 A professora tem um olhar atento, até como o de uma mãe. 
 Pouca afetividade com os alunos. 
 Cabe a professora saber ensinar.  

CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES (Olhar de condução pedagógica das atividades) - 12 
 A professora integra as crianças em todo o processo escolar.  
 No momento da roda, todos participam construindo a rotina, a partir das perguntas 

da professora, tipo: o que vamos fazer hoje? 
 A professora não conseguia suprir aquele tempo completo e ficava uma rachadura 

entre uma ação e outra. 
 Falta bastante conhecimento de algumas coisas, que a gente só vai aprender no 

curso de pedagogia.  
 Avalia o conteúdo que a criança está aprendendo. 
 Professoras atentas aos aspectos do desenvolvimento cognitivo e de 

comportamento.  
 Desenvolve a autonomia da criança, mas de acordo com a rotina da escola e com 

os objetivos pedagógicos e regras de comportamento. 
 Atividades de papel picado para serem colados em letras (objetivos pedagógicos)  
 Atendimento individualizado com as crianças que mostram dificuldade, dentro da 

avaliação do professor e não da participação do aluno. 
 A professora regente tem um olhar pedagógico. 
 Consegue captar no contexto da sala de aula as reações, as percepções, os 

processos de aprendizagens e interações de cada aluno.  
 As crianças participam da organização da sala por serem bem orientadas pelos 

professores. 

ACEITAÇÃO DA AUTONOMIA (Olhar de aceitação da autonomia da criança) - 6 
 Algumas vezes a professora realmente pedia opinião das crianças, elas davam, e 

a professora às vezes até acatava, né! 
 A professora fica atenta ao comportamento dos alunos. 
 Ao ver as ações das crianças em observações, me espantava. 
 As crianças estão adaptadas a rotina da sala, têm espaço para ir dizendo na 

sequencia os acontecimentos.  
 Participam escolhendo o tema de pesquisa que vão estudar. 
 Elas têm grande capacidade de aprender tanto a autonomia, comportamento, 

organização. 
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Também se procurou saber sobre a percepção dos estudantes de pedagogia 

a respeito da consideração, por parte da professora observada no estágio de EI, no 

encaminhamento pedagógico das atividades e da rotina de aula. A formulação, 

como colocada nas entrevistados, foi a seguinte: “A partir da sua experiência no 

estágio na EI, como você percebe o olhar da professora diante da atuação da 

criança nas atividades e na própria organização da rotina?”. Com as falas dos 

entrevistados, identificou-se as seguintes categorias de percepção do olhar das 

professoras: controle do grupo (olhar de disciplinamento do grupo); condução das 

atividades (olhar de condução pedagógica das atividades); aceitação da autonomia 

(Olhar de aceitação da autonomia da criança). Como se pode ver no Quadro 11, 

predominaram os olhares de controle do grupo e de condução das atividades, 

enquanto a aceitação da autonomia da criança foi muito menos observada.  

 
Gráfico 7 
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 Colocando-se os trechos ou fragmentos significativos dessa questão em 

forma de um gráfico (Gráfico 7), a soma dos resultados relativos dos olhares de 

controle do grupo e de condução das atividades corresponde à 80%, demonstrando 

a nítida predominância dessas atitudes das professoras diante da condução das 

crianças em sala de aula. Efetivamente, a percepção de um olhar de aceitação da 

autonomia da criança, nas atividades e na organização da rotina correspondeu 

somente a 20% das respostas dos entrevistados. Esses quantitativos, mais uma 

vez, mostram que, por parte da professora, a consideração da autonomia infantil 
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no ambiente escolar é marginal, devido à permanência do tradicional peso atribuído 

na educação ao poder do adulto em detrimento das formas de atuação das 

crianças. 

 

Quadro 12 
Como você compreendeu o entendimento dos seus professores do curso de pedagogia 

sobre socialização das crianças na Educação Infantil? 

Trechos ou fragmentos significativos por categorias / Nº de vezes 

POUCO CONHECIMENTO SOBRE A SOCIALIZAÇÃO INFANTIL - 14 
 Poucos professores falaram de socialização na EI. 
 Apenas a professora da disciplina de Educação Infantil. 
 Sempre achei o ensino mais focado para a parte cognitiva e motora da criança, 

de como elas aprendem e se desenvolvem. 
 Nunca fui fã da Educação Infantil. 
 Não me recordo dos teóricos usados nas discussões. 
 Alguns professores viram com a gente, mas não trouxe muita coisa. 
 Acho que o único professor que veio tocar alguma coisa em relação à socialização 

foi da educação infantil.  
 O que eu aprendi mesmo na Educação Infantil, foi no meu estágio. 
 Através dos professores, que eu me lembre, foi na disciplina de fundamentos da 

psicologia. 
 Os professores são muito conteudistas.  
 Poucos conseguem ver a criança e a infância com outros olhos. 
 Não valorizam a socialização. 
 Não é muito tratado nem aprofundado.  
 Nas outras disciplinas, não vejo a abordagem da socialização infantil. 

CONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO INFANTIL - 9 
 Falou sobre o cuidado que se deve ter com as atividades planejadas, ter cuidado 

com as crianças, ensinar o respeito a elas (tudo isso é socialização). 
 Os professores sempre falam da importância da socialização. 
 Foi muito difícil o meu estagio nesse nível. 
 Constatei o quanto a criança é dotada de conhecimento.  
 Os professores falaram bastante sobre socialização. 
 O que mais me chamou atenção foi quando ela acontece na hora da brincadeira. 
 Todos os professores enfatizam a socialização das crianças, que a gente tem que 

incentivar e participar junto com elas. 
 Tem o cuidado de apresentar a disciplina e fazer que a gente leve o que está 

aprendendo para dentro da sala de aula, sabendo socializar com as crianças. 
 Se fala sobre socialização nas disciplinas da Educação Infantil, Alfabetização e 

Letramento e Ciências. 

RELAÇÃO APRENDIZAGEM ESCOLAR E SOCIALIZAÇÃO INFANTIL - 3 
 Que deve trabalhar sobre a criança, a infância, o brincar, o lúdico, só isso mesmo.  
 Os professores buscam fazer atividades ou planejar de forma que os alunos 

trabalhem no coletivo como se fossem conceitos atitudinais. 
 Fazem com que os alunos interajam não só com a turma, mas também com o 

conteúdo. 
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 Contudo, mesmo percebendo essa desconsideração da autonomia das 

crianças na Educação Infantil, que é a base crítica fundamental da sociologia da 

infância, os estudantes de pedagogia não revelaram, a partir de sua formação para 

a docência, ter tido um conhecimento profundo sobre a socialização infantil. É o 

que se depreendeu quando se fez aos entrevistados a pergunta: “Como você 

compreendeu o entendimento dos seus professores do curso de pedagogia sobre 

socialização das crianças na Educação Infantil?” Como se pode observar no 

Quadro 12, a seguir, na maior parte dos trechos ou fragmentos significativos, eles 

relataram terem pouco conhecimento sobre a socialização infantil, ainda que deem 

importância à socialização infantil. Apenas uma mostrou que estabelecia uma 

relação entre a aprendizagem escolar e a socialização infantil. 

 

Gráfico 8 
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 Colocando-se essas informações de forma relativa, como se pode ver no 

gráfico 8, é fácil de constatar que a maioria dos entrevistados, a partir das 

disciplinas de sua formação em pedagogia, tinha pouco conhecimento da 

socialização infantil na EI (58%), ou relataram ter conhecimento do valor da 

socialização infantil (31%), enquanto apenas um pequeno número (11%) disse que 

era capaz de estabelecer uma relação entre aprendizagem e socialização na 

Educação Infantil. Considerando-se que a docência na Educação Infantil está entre 
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sobre socialização das crianças na EI

Relacionam aprendizagem e socialização

Conhecem importância da socialização

Pouco conhecimento da sociaIização
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as habilitações conferidas pelo curso de pedagogia, não deixa de ser 

surpreendente que os estudantes, mesmo tendo cursado disciplinas de 

fundamentos sociológicos e psicológicos, tenham pouco conhecimento sobre a 

importância da socialização infantil. 

 

3.4. DIRETRIZES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONTRIBUIÇÕES CRÍTICAS DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

Em resumo, esses são alguns dos dilemas dos estudantes de pedagogia 

que se preparam para a Educação Infantil: percebem que deixaram para trás as 

suas concepções de criança de antes de entrar no curso, identificadas como 

naturalistas e ingênuas, substituindo-as por uma visão mais individualizante, porém 

não adotam com clareza uma visão educativa de criança e de infância. Além disso, 

há mesmo uma contradição de valores quando se observa que, a despeito dessa 

valorização do indivíduo criança, é dada menor importância na Educação Infantil 

para a formação social e para a formação da personalidade. E isso logicamente 

entra em choque com a proposição de que a escola na infância deve considerar a 

criança como ser integral. Ou seja, a organização escolar pode ir além de se dedicar 

aos seus objetivos curriculares e cognitivos, se reconhecendo igualmente como 

espaço de liberdade para a socialização das crianças. 

De acordo com o que foi relatado pelos entrevistados, que podem ser vistos 

como representativos dos estudantes avançados do curso de pedagogia, que 

também já fizeram ou estão fazendo o estágio em estabelecimentos de Educação 

Infantil, em relação às diferentes dimensões consideradas para a socialização das 

crianças na El, se pode identificar as seguintes características predominantes no 

perfil médio desses professores em formação: têm uma visão socializante ou 

coletivista da socialização infantil; assumem como docentes o papel de 

direcionamento ou de intervenção pedagógica; dão mais importância na 

socialização das crianças para a gestão e o pessoal de apoio na escola; observam 

que nas interações sociais no ambiente escolar há mais interação entre os pares 

das próprias criança; perceberam que a professora observada, diante das crianças, 

tinha mais o olhar de controle social e condução pedagógica; e, assumiram que 

tinham pouco conhecimento sobre a socialização infantil. 
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Todavia, percebe-se que ainda persistem as orientações pelas perspectivas 

reducionistas sobre a infância e a criança que se baseiam na biologia, na 

psicologia, especialmente nos aspectos da disciplina do grupo e na regulação de 

atitudes individuais. Supostos determinismos físicos e mentais, assim como a 

atenção com o controle social, focados na educação do corpo e da moralidade 

ainda são as dimensões predominantes na formação dos estudantes 

contemporâneos, que estão recebendo e sendo influenciados com o olhar 

educacional, enraizado desde a sociedade moderna, do professor que direciona, 

comanda e inculca conhecimentos e comportamentos. Essa visão persistente não 

reconhece as transformações socioculturais relacionadas a infância que vêm 

acontecendo de maneira acelerada, sinalizando a necessidade de sair do 

universalismo para a pluralidade; com o reconhecimento de características 

biológicas comuns, porém criticando as diferenças de ordem histórica, 

antropológica e sociológica; que demonstram as mudanças relativas aos valores, 

as representações e aos papéis das crianças nas sociedades atuais, que 

constituem as diferentes infâncias do mundo de hoje. 

Um dos efeitos mais evidentes dessas mudanças na visão social da infância 

e das crianças está na reformulação das políticas públicas e orientações 

pedagógicas para Educação Infantil, visando novas formas de ensino e 

socialização no meio escolar. No caso brasileiro, o Ministério de Educação com a 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixando as DCNEI-Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, já propõe um novo entendimento 

de criança: 

Criança: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12) 

 
Entretanto, mesmo com a divulgação desse entendimento de criança no 

campo da Educação Infantil que estaria próximo do sentido que lhe daria a 

Sociologia da Infância, se observa no mesmo documento, ao contrário, que, apesar 

de fortalecer a revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços 

coletivos, também se destaca a necessidade da “seleção e fortalecimento de 
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práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das 

crianças (id., ibid., p.7)”. Apesar do reconhecimento de “práticas pedagógicas 

mediadoras”, está implícito “seleção e fortalecimento” a atitude de imposição 

escolar que subestima o protagonismo social e pedagógico das crianças, que não 

têm efetivo poder de participar e decidir sobre as atividades curriculares. Assim, 

mesmo em políticas recentes de orientação para a Educação Infantil, permanece a 

abordagem desenvolvimentista e curricular para as aprendizagens das crianças, da 

forma como forem definidas pelas instituições e professores. 

Essa visão educativa unilateral, do mundo adulto da escola diante do mundo 

das crianças, também pode ser identificada no teor da proposta pedagógica que é 

colocada nessas diretrizes para a EI. Nelas a participação das próprias crianças na 

elaboração do plano orientador da instituição não é colocada explicitamente, sendo 

diluída e eventualmente inexistente no conceito vago de “comunidade escolar” 

(professores, funcionários, pais e alunos): 

Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano 
orientador das ações da instituição e define as metas que se 
pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças 
que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo 
coletivo, com a participação da direção, dos professores e da 
comunidade escolar. (BRASIL, 2010, p. 13) 
 

 Nessas mesmas diretrizes curriculares, é possível reconhecer que os 

princípios adotados para as propostas pedagógicas de Educação Infantil são 

aqueles igualmente defendidos pela Sociologia da Infância, como o respeito à 

diversidade, à democracia e sensibilidade criativa e lúdica. Também está escrito 

que as instituições de Educação Infantil devem oferecer “condições e recursos para 

que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais”; que assumam “a 

responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das 

crianças com as famílias”; que possibilitem “tanto a convivência entre crianças e 

entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes naturezas”; que promovam “a igualdade de oportunidades educacionais 

entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância”; que construam “novas formas 

de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 

a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação 
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etária, socioeconômica, étnicoracial, de gênero, regional, linguística e religiosa” 

(BRASIL, 2010, p. 17).  

 

Contudo, mesmo sendo objetivos escolares de avanços nos direitos 

democráticos, a consecução de todas essas garantias está invariavelmente 

associada às demandas políticas e sociais da cidadania participativa do mundo 

adulto. Nos princípios políticos e pedagógicos para o funcionamento cotidiano das 

instituições escolares, ainda que se declare o valor da cidadania democrática, não 

há a definição de instâncias ou sugestão de procedimentos que incluam 

efetivamente a participação infantil. Logo, no processo de decisão sobre atividades 

e sobre conteúdos, o que há é o reforço da autoridade do professores e gestores e 

a admissão implícita da incompetência política das crianças. E a própria experiência 

das relações entre sociabilidade e subjetividade, como construção coletiva da 

cultura infantil local da escola, é uma dimensão simbólica desconsiderada, pois as 

temáticas são decididas por referência aos campos políticos extraescolares de 

interesse do mundo adulto (imprensa, partidos, sindicatos, associações 

profissionais). Diferentemente das inspirações democráticas, nas práticas de 

escolas e professores incorpora-se muito menos a efetiva participação local das 

crianças e as reais características da socialização infantil, como a espontaneidade 

nas interações, os jogos abertos e a ludicidade livre.  

Após a análise feita sobre os entendimentos dos estudantes em formação 

do curso de pedagogia, se fortalece o argumento de que a Sociologia da Infância 

tem muito a contribuir para o rompimento da concepção escolar tradicional que vê 

a criança como dependente, dominada, incapaz, ser em devir e ela pode ajudar em 

esclarecer novas possibilidades de construção sobre a criança que possui o valor 

em si própria, no presente e não como promessa para o futuro. A Sociologia da 

Infância, justamente, se propõe como mais uma contribuição para tirar as temáticas 

especificas sobre criança e infância da marginalização e traz uma contribuição 

renovada para a compreensão do SER criança, da importância de ela ser ouvida e 

interpretada no que ela faz e diz através da sua perspectiva de criança. E como já 

foi dito antes e cabe reafirmar aqui: devemos nos despir de tudo que se cristalizou 

desde a época moderna, marcada pelos reducionismos biológico e mental e pela 

visão social e pedagógica de incapacidade infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início dessa pesquisa, inspirada pela Sociologia da Infância, mas 

indo além da tradicional concepção da Sociologia da Educação, pensei em como 

esse campo poderia contribuir na formação dos professores do curso de 

Pedagogia, mais especificamente em como esse novo olhar sociológico sobre as 

crianças poderia se associar aos outros componentes da atuação docente na 

Educação Infantil. Entretanto, antes de focar nas concepções dos estudantes de 

pedagogia e nas suas percepções a partir das práticas vivenciadas na Educação 

Infantil, no que conhecemos hoje como formação profissional para a docência, me 

pareceu esclarecedor das visões atuais fazer um resgate histórico sobre as ideias 

e imagens de criança e de infância, que foram se constituindo no decorrer da Idade 

Média até o mundo atual. Tive igualmente o intuito de consolidar as articulações 

entre alguns entendimentos das ciências humanas (filosofia, antropologia, 

psicologia), que se faziam relevantes para responder aos complexos 

questionamentos que foram o ponto de partida desse estudo, como o de entender 

o contexto sócio-histórico em que a Sociologia da Infância surgiu, assim como os 

seus principais argumentos e as bases dos seus autores que considerei como 

relevantes.  

Como primeiro aprendizado, desconstruí o conceito de infância como uma 

visão naturalizada, passando a compreendê-la processualmente com as mudanças 

e permanências do seu caráter social e histórico. As crianças sempre estiveram 

presentes na sociedade, mas nem sempre foram consideradas como sujeitos 

particulares e com características próprias, nem como formadoras de uma 

categoria social distinta. A institucionalização da infância como conhecemos vem a 

acontecer com o início da modernidade e se realiza através da junção de vários 

fatores, como a criação de instâncias públicas de socialização infantil, como a 

escola. Seguido pela transformação do modelo de família, que passa de extensa 

para ser nuclear, como também, pelo conjunto de saberes normativos e científicos 

que vão influenciar na formação da administração simbólica sobre a infância que 

se estabelecerá através das instituições.  



 
 

144 
 

Referindo-se às mudanças relacionadas à concepção de criança, por 

exemplo, pode-se ressaltar a transformação que ocorreu no ambiente escolar, que 

inicialmente não foi feita para crianças e depois passou a ser um espaço 

privilegiado de sociabilidade infantil com o objetivo de prepará-las para a vida adulta 

e para o novo mundo que surgia, urbano, industrial e segmentado em grupos 

etários. Outra mudança aconteceu no seio da família, em que a criança saiu da 

periferia familiar e dos adultos e passou a ser o centro das preocupações dos pais 

e das instituições de cuidado e proteção social, como a escola, a saúde pública, as 

instâncias da justiça. Também, houve uma transformação através do crescimento 

da indústria cultural e serviços voltados para a categoria infância, como a indústria 

da literatura e dos brinquedos manufaturados, para os quais a criança passou a 

fazer parte, mesmo que fosse como sujeito passivo ou como consumidor indireto. 

A concepção de uma relação adultocêntrica entre a criança e o adulto se 

mantém na atualidade, e resulta no olhar para a criança que precisa ser educada e 

cuidada. A criança ainda é considerada um ser incapaz, por ela estar em processo 

de formação para a vida adulta, precisando receber do adulto todas os 

ensinamentos e orientações sobre as regras de conduta moral e disciplinar que lhe 

ajudará a se tornar um ser completo. Essa concepção se enraizou de tal forma, que 

atualmente um dos maiores desafios para os pesquisadores dessa área de estudo, 

a infância e a criança, é o de desconstruir essa imagem de fragilidade e 

dependência. Os desafios sobre a educação com crianças, nas formulações 

voltadas às políticas e às alternativas curriculares para a Educação Infantil, 

colocadas por um olhar sociológico e pedagógico, precisam ser revistos 

urgentemente nas práticas dos professores nas diferentes realidades desse nível 

escolar. Em consequência disso, também seria coerente com a justiça e a 

democracia, no seu sentido contemporâneo, incorporar os direitos da criança à 

diversidade, à participação democrática, e o rompimento de relações de dominação 

etária, socioeconômica, étnica, de gênero, religiosa, ou quaisquer outras formas 

discriminatórias de educação e socialização 

Todos esses aspectos já trazem grandes transformações no significado da 

função do professor e da escola que foi construído historicamente e que perderam 

a “validade” na atualidade, que até então, tinha como base apenas a tarefa 

sintetizada do tripé ler-escrever-contar e que foi ampliado para um conjunto de 
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funções que lhes são cobradas sem que tenha havido uma formação equivalente. 

Pois hoje, o professor tem a incumbência de atuar com o aluno nas múltiplas ordens 

que constituem um ser humano, como também com um novo currículo que está 

muito além do tripé, que só uma graduação não consegue dar conta. Como faz 

pouco tempo que o ensino infantil passou a ser considerado como obrigatoriedade 

e assegurado pela legislação ainda está se consolidando como deve ser essa 

organização. Pois, são vários aspectos que devem ser incluídos na formação dos 

professores da Educação Infantil e que desafiam esse processo de formação, 

considerando-se que as tarefas rotineiras de professores de crianças pequenas 

ainda são estigmatizadas e, como fenômeno pedagógico oriundo de práticas 

efetivas, desconhecido de muitos formadores e pesquisadores dos cursos de 

pedagogia. 

Mas, as contribuições da Sociologia da Infância podem ajudar a decifrar 

essas transformações, rejeitando o caráter de negação que é atribuído às crianças. 

Ao contrário de configurar as culturas produzidas pelas crianças como algo 

deficiente e incompleto, seres pré-sociais que apenas reproduzem o mundo do 

adulto, há uma competência infantil concreta, ressaltando-se que as crianças são 

diferentes, mas sujeitos sociais plenos. Para a Sociologia da Infância, as crianças 

não simplesmente repetem as culturas e as ações dos adultos, mas sim se utilizam 

de uma reprodução interpretativa que se contrapõe à reprodução passiva, fazendo 

com que as crianças expressem interpretações e atitudes que ajudam nos 

processos de reconfiguração dos desenhos sociais. Entender a ideia de criança por 

ela mesma é problemática, por haver uma complexa teia de fatores onde elas 

influenciam e são influenciadas, na família, no ambiente escolar, na comunidade, 

entre outros lugares, onde se estabelece uma socialização vital que é subestimada. 

Pois a infância além de ser uma categoria variável, ela é histórica e intercultural. 

Infelizmente no ambiente escolar nasce o aluno e deixa-se a criança 

invisível, onde elas são forçadas a abandonar as atitudes que lhes são essenciais: 

o brincar, o imaginar e a expressão livre. Tudo isso perde espaço na escola para 

os conteúdos curriculares, muitas vezes sistematizados de forma burocrática como 

objetivos genéricos a serem registrados em documentos formais das instituições, 

mas que são tratados pelos adultos como algo fundamental nesse processo de 

construção ideal do futuro adulto do mundo atual. A escola desconsidera toda e 
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qualquer cultura da infância, expressas através de linguagens inventivas, de formas 

de inteligibilidade próprias da criança e como elas estabelecem, no seu jeito curioso 

e espontâneo, as pontes de acesso com o conhecimento de mundo. Todas essas 

ações das crianças são vistas pelo adulto como imaturidade e incompletude: essa 

postura só distancia o adulto da criança, que não consegue uma comunicação 

acessível com elas. Isso gera caminhos distintos e conflitivos nas interações sociais 

entre o adulto e a criança, dificultando uma formação humana mais plena e integral. 

A Sociologia da Infância traz contribuições teóricas e práticas na educação das 

crianças que nos levam a refletir sobre esse processo que acontece nas escolas e 

nos espaços de educação coletiva. Essa renovação da área de conhecimento 

sociológico é reveladora de novas concepções sobre a criança como ator social e 

de seu papel ativo na construção da cultura que rompe com as fronteiras 

disciplinares e analisa a infância como um fenômeno social complexo e 

contextualizado. 

A Educação Infantil, por sua organização temporal e espacial, possibilita 

esse enraizamento das ações coletivas, oferecendo uma situação apropriada para 

constituir a ação humana em sua natureza relacional e coletiva, tirando o foco do 

ator individual e acentuando o aspecto relacional através da convivência e de 

negociações entre as crianças com seus pares e delas com os adultos. É no 

processo coletivo, das relações que as crianças instituem no social, que as 

subjetividades vão sendo produzidas. Assim, se pode verificar o quanto o 

desenvolvimento individual está vinculado com o desenvolvimento coletivo, e como 

a participação social e de socialização, conceito utilizados intensamente pela 

Sociologia da Infância, incidem tão fortemente sobre a aprendizagem, um conceito 

que tem sido relacionado prioritariamente com a psicologia. 

Se as crianças são efetivamente capazes de romper as fronteiras sociais e 

culturais com o mundo dos adultos, ressignificando-o através de suas lógicas de 

crianças, então elas devem ser reconsideradas como sujeitos e atores em sua 

atuação social no mundo da Educação Infantil. A Sociologia da Infância pode sim 

contribuir com a pedagogia, mas uma não se resume a outra. Ainda precisamos 

aprender muito sobre as ações coletivas das crianças: sua apropriação criativa das 

informações e conhecimentos do mundo adulto; sua produção e participação nos 

diferentes modos da cultura de pares; e; ainda; como contribuem para a reprodução 
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e ampliação da cultura adulta. É possível, enfim, ter a convicção de que há espaço 

na formação docente para a Educação Infantil para que se assimile o profundo 

significado para as crianças da sua própria cultura infantil, problematizando e 

reconstruindo concepções de infância, criança, culturas e Educação Infantil, a partir 

da interlocução com a Sociologia da Infância. Ter as crianças como parceiras 

indispensáveis de sua própria educação também pode motivar os próprios adultos 

pela busca dessa transformação, pois as mudanças provocadas por esse novo 

olhar sobre o mundo infantil podem abrir novas possibilidades para novas 

perspectivas na educação, no próprio mundo dos adultos, na escola e fora dela. 

É preciso uma mudança simbólica na representação de criança, na 

sociedade em geral e especificamente entre os educadores profissionais, 

passando-se a concebê-la como sujeito social pleno, que atua e produz suas 

próprias relações e sentidos no mundo. É justamente com a passagem da criança 

de simples receptáculo passivo dos comandos do adulto para a de um ator de sua 

própria socialização que a mudança de concepção se estabelece. Enquanto os 

adultos se preocupam em como devem ensinar as crianças a se tornarem adultos, 

sem perceber que para se tornar adulto não basta apenas aprender, já que crescer 

supera a dinâmica de aprender e ensinar. Então, a introdução sistemática e 

abrangente da Sociologia da Infância no currículo do curso de pedagogia, poderia 

provocar um rompimento com as abordagens tradicionais da socialização, as quais 

entendem a criança como objeto passivo da socialização regida pelos adultos e 

pelas instituições orientadas pelos objetivos do mundo adulto. Esse é o caso da 

lógica simbólica e formativa da Educação Infantil, momento curricular e de 

socialização no qual interagem a própria experiência escolar das crianças e a 

atuação dos adultos educadores e pedagogos. As crianças movidas pela 

curiosidade espontânea da aprendizagem simultânea dos conhecimentos 

escolares e do convívio social, muitas vezes entrando em conflito com os objetivos 

reducionistas da socialização escolar, controlada por adultos imbuídos de imagens 

e práticas profissionais já estabelecidas na formação do ensino superior.  

Nas práticas pedagógicas da Educação Infantil há uma contradição 

antidemocrática tácita nos eixos norteadores do currículo: compreender que se 

deve respeitar as expressões da individualidade e da auto-organização coletiva das 

crianças, mas dá-se menos importância a essas formas de socialização nas 

experiências de imersão curricular controladas pelos professores. A energia dos 
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ritmos e desejos da criança é direcionada, constantemente contra a vontade delas, 

para o ensino de diferentes linguagens formais (gestual, verbal, plástica, dramática, 

musical) e o progressivo domínio de suportes e gêneros (orais, textuais e manuais), 

como conjunto de conhecimentos valorizados pelas escolas. Assim, as situações 

de aprendizagem na Educação Infantil não são efetivamente mediadas visando a 

autonomia das crianças, através da curiosidade e da própria exploração. Em nome 

do controle do grupo e do bem-estar das crianças, nas escolas se busca a 

conformidade das experiências infantis aos objetivos pedagógicos da instituição e 

dos educadores profissionais, ainda que eles visem propiciar às novas gerações o 

acesso à diversidade cultural, ao convívio social e aos recursos tecnológicos. A 

dificuldade é: como conciliar respeito à natureza infantil e as necessidades de 

formação social com as imposições escolares? 

Ao analisar as entrevistas dos estudantes de pedagogia, no seu processo de 

formação para a Educação Infantil, percebi claramente que a maioria dos sujeitos 

considerava que o papel mais importante da prática de professores na Educação 

Infantil é o controle social como condição para a ação educativa, na perspectiva do 

adulto. Entretanto, reconheceram também que no cotidiano da socialização escolar 

o que mais se destacava era a interação entre as próprias crianças. Estaria se 

admitindo que no espaço escolar há uma convivência de mundos estranhos entre 

si: mundo dos adultos versus mundo das crianças? Seria identificar as bases de 

um conflito social na escola da Educação Infantil entre o controle do adulto e a 

interação das crianças? Acredito que, de acordo com as concepções e as análises 

dos resultados da pesquisa, se poderia responder de maneira afirmativa a essas 

duas questões. Concluindo, disso se poderia deduzir que para os futuros 

pedagogos, devido a insuficiência dos seus conhecimentos sociológicos de 

formação, seria difícil que integrassem nas suas práticas pedagógicas a 

perspectiva das crianças sobre a própria socialização escolar.  

Afinal, resta a preocupação de não tornar a Sociologia da Infância mais um 

objetivo meramente formal e discursivo do planejamento escolar nas instituições de 

Educação Infantil ou nos currículos do ensino superior. Então, desde que não se 

tornasse mais um campo disciplinar teoricista e burocrático, a Sociologia da 

Infância traria muitas contribuições, práticas e analíticas, para a formação e ação 

pedagógica dos professores da Educação Infantil.  
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