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1) A infância é 
uma geração 
com direitos e 

deveres.

A Infância e as infâncias:

2) A geração da infância 
faz parte da divisão social 

do trabalho.

3) As crianças 
são atuantes e 
participantes na 

sociedade. 

4) As crianças são atores sociais.

5) As crianças 
vivem as suas 
infâncias de 
diferentes 
formas.

6) A pluralidade de 
infâncias decorre 
das características 

individuais, da 
classe social, da 

raça, do gênero, da 
etnia e da idade.

7) As infâncias 
influenciam e são 

influenciadas pelas 
instituições 

socializadoras: 
escola, família, 

mídia e religião, por 
exemplo.



Princípios a serem desenvolvidos na formação continuada de 
professores:

2. Ser criança e ser adulto: mundos próximos e distantes: nosso 
objetivo com esse preceito é refletir a respeito das diferenças 
entre as perspectivas de crianças e adultos, e assinalar que 
muitas das proximidades e das distâncias entre esses indivíduos 
são construções sociais. É uma análise que envolve tanto a 
autonomia como a dependência infantil.

Ser crianças ↔ Lúdico

Ser criança ↔ Hedonismo/prazer



3. Os processos de socialização ou socializar-se 

Introduzir o conceito contemporâneo de socialização considerando que 
esse processo deve ser compreendido como uma ação, ou seja, um 
socializar-se. Essa compreensão abrange a ideia de que são os 
indivíduos que se constroem socialmente e essa construção envolve 
um constante fazer-se, desfazer-se e refazer-se. Em todo caso, por um 
lado, existem expectativas socioculturais, portanto são consideradas as 
imposições sociais como parte desse processo de apropriação de 
padrões e condutas morais e éticas. Por outro lado, há um processo de 
aquisição do conhecimento que possibilita aos indivíduos um 
desenvolvimento do ponto de vista intelectual e de direito ao 
conhecimento produzido pela sociedade.

Socialização ↔ Sistema de escrita alfabética

(Aprendizagem, Apropriação e Consolidação) 



Diferenças entre gerações: “aprendendo a ser criança”

Infância  ╦   Estado
 ╚ Família ╝

Infância-Institucionalizada / Crianças-Individualizadas  – as crianças são 
analisadas, avaliadas, rotuladas e registradas. A legislação particulariza 
direitos, deveres e serviços para esses cidadãos.

Estado-Institucionalização  – a partir da geração define-se a legislação. A 
Convenção dos Direitos das Crianças (1989) e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) obrigam o Estado a ter responsabilidades com a infância. 
O Estado deve garantir o mínimo de igualdade na geração.

Família-Individualização – a família é responsável social, 
cultural e economicamente por seus filhos e suas filhas. 
Porém, as famílias são desigualmente equipadas para 
atuar de acordo com as exigências do Estado.



Diferenças entre gerações:

1  - Que infância imaginamos?

Imagens. Sem 
referência, Sem 
data. 

Samuel Macedo. 
Territórios do 
Brincar. S/d . 



Diferenças entre gerações:

2  – De que as crianças 
precisam em cada época?

Sebastião Salgado.  Amar Jyoti Centro de 
Reabilitação. Nova Deli. Índia, 2001.

Sebastião Salgado. 
Vacinação contra 
pólio em um 
campo de gado de 
Wumpul. Sudão 
Sul, 2001.



Sebastião Salgado. Favela em Manila, 1999.Ubuntu, Cultura Xhosa. África do Sul 

4  - Como proteger e prover certos grupos de 
crianças? Em situações de risco, exploração e 
violência sexual, drogas, maus-tratos, 
negligência, etc. 

Diferenças entre gerações:

3. O que o meio oferece às crianças?



Diferenças entre crianças e 
adultos:

 A relação dos adultos com as 
crianças ainda é uma “[...] 
estranha combinação de amor, 
sentimentalismo, senso de 
superioridade  em relação à 
compreensão equivocada das 
capacidades infantis e da 
marginalização”(Jens Qvortrup.  Infância 
e Política. 2010).

Denise Colomb. Desenhos de crianças nas ruas de Paris. 1953.



Por que é difícil entender as crianças?

“[...] começam a falar quando já passaram da tenra idade, suas 
emoções e seus pensamentos não são de fácil compreensão para os 
adultos e elas fazem uso dos objetos de um modo diverso, 
considerado por eles como inútil e insensato. Essas questões são 
algumas das particularidades que dificultam compreender a criança e 
os grupos infantis”. (Egle Becchi. New documents for at history of childhood. 1997).

“[...] são ao mesmo tempo “um de nós”, no sentido de terem nascido 
de nós e de prolongar nossa existência depois da morte, e diferentes 
de nós, na medida em que não falam a nossa língua e não sabem os 
nossos costumes” (Maximiliano López. Infância e colonialidade. 2008).



As diferenças:

1) As diferenças entre adultos e crianças são determinadas a 
partir de construções afetivas, biológicas, sócio-históricas e 
culturais, as quais diferenciam as gerações.

2) Essas diferenças entre gerações foram construída a partir 
de uma antítese entre valores que envolveram, e ainda 
envolvem, os preceitos moral, físico e cognitivo, colocando 
em oposição crianças e adultos.

3) Se a maturidade é a fase  da responsabilidade, 
competência e independência, a infância é vista como a idade 
da imaturidade, incompetência e dependência.

4) As diferenças constituem as relações de força e poder 
entre adultos e crianças.



As proximidades:

1) Crianças, jovens, adultos e idosos mantêm o funcionamento 
da sociedade.

2) A educação é um elo de proximidade entre crianças e adultos.

3)  As crianças participam da sociedade e por meio de 
interações e negociações com os demais indivíduos constroem 
um modo de compreensão da realidade, o qual se torna 
conhecimento social e se modifica continuamente.

4) O conhecimento infantil sobre o mundo é 
construído e compartilhado na sociedade, mas 
sobretudo entre pares.



5) Brincar e jogar são fenômenos culturais.

Alfred Eisenstaedt. Crianças em um teatro de fantoches. Paris, 1963.



Brincar (livre) e jogar (organizado): o lúdico e a orientação 
hedonista.

- o jogo é inerente ao ser humano e não é um elemento secundário na 
cultura, mas nossa cultura opõe brincar e trabalhar; 

- o jogo é um fenômeno original mutável e contínuo sustentado pela 
reorientação humana a partir de valores, ideias e perspectivas.

Por exemplo, quando um grupo de meninas brinca de bonecas, o 
sentido dessa ação pode até ter um caráter de preparação para o 

papel materno na idade adulta, mas, antes de tudo, é

“[…] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 
e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 
um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 

de alegria e de uma consciência diferente da “vida quotidiana”” 
(Johan Huizinga. Homo ludens. 2007).



Brincar e jogar: o lúdico e a orientação hedonista.

“Uma criança de três anos tinha traçado com giz uma linha 
ondulada sobre um pequeno quadro de giz. Quando lhe 
perguntei o que representava, ela respondeu-me que era 
“uma cobra”. Perguntei-lhe se já tinha visto uma, e ela 
respondeu-me: “Claro. Aqui está!”, indicando o seu desenho. 
Então, percebi que a minha maneira de ver a “linha ondulada” 
como representação de uma cobra era diferente da maneira 
que a criança considerava a sua criação, por isso a linha 
coincidia perfeitamente com o que ele via, isto é, uma cobra” 

(William Corsaro. Sociologia da infância. 2011).



Brincar e jogar: o lúdico e a orientação hedonista.

 1) A brincadeira e o jogo são práticas culturais que unem 
os indivíduos.

2) O brincar possibilita relações e interações, e os laços 
constituídos permitem novas organizações sociais.

3) Nas brincadeiras as crianças consideram os elementos, 
símbolos e valores do seu espaço sociocultural.

Pieter Brueghel, o Velho. Jogos de crianças  (detalhe). 1559-60. 
Kunsthistorisches Museum. Viena, Áustria.



Socialização – o conceito tradicional

“A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre 

as gerações que não se encontrem ainda preparadas para a 

vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na criança, 

certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo 

meio especial a que a criança, particularmente, se destine”

(Émile Durkheim. Educação e Sociedade. 1955).



Socialização – o conceito atual abrange

1) todos os indivíduos e as práticas sociais de uma sociedade;

2) interações e ações: multidimensionais e assistemáticas;

3) tensões e imposições: coercitivas e intencionais.

“Mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam 
ou desafinam”

(Guimarães Rosa. Ficção completa. 1974).



Socialização - Reprodução Interpretativa - Socialização Interpretativa

1) As crianças se apropriam  da produção cultural através dos 
processos de interação nas instituições socializadoras;

2) As crianças reproduzem  discursos e práticas de diferentes 
instâncias socializadoras: escolar, familiar, de pares, midiática, 
religiosa...;

3) As crianças produzem e difundem novas formas de pensar e atuar 
na interação entre pares e com os adultos;

4) As crianças reproduzem  e interpretam  valores, ideias e regras, 
produzem mudanças qualitativas sobre suas competências cognitivas, 
linguísticas e lógica, e ainda, no cotidiano social, difundem  ideias e 
práticas, principalmente com seus pares;

5) A infância transforma a história e a sociedade e 
as crianças transformam de maneira sensível seu 
cotidiano. 



“Na medida em que possui uma infância, em que não é 

sempre já falante, o homem não pode entrar na língua como 

sistema de signos sem transformá-la radicalmente, sem 

constituí-la como discurso”.

“Que o homem não seja sempre já falante, que ele tenha sido 

e seja in-fante, isto é a experiência”. 

(Giorgio Agamben. Infância e história. 2005).
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