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Princípios a serem desenvolvidos:

1. A infância e as infâncias: o conceito estrutural e as categorias 
(características individuais, idade, sexo, raça, etnia e classe social) que 

configuram as diferenças entre as crianças.

2. Ser criança e ser adulto: mundos próximos e distantes.

3. Os processos de socialização ou o socializar-se: outras 
perspectivas acerca das relações sociais.

4. Relações educativas interativas: entre saberes docentes e saberes 
infantis.

5. Atuações e interações infantis: o sentido da cultura das crianças no 
espaço escolar.

6. A alfabetização de crianças participativas.

7. Olhando as crianças e o como se alfabetizam.



1. A infância e as infâncias: o conceito estrutural e as categorias 
(idade, sexo, raça, etnia e classe social) que configuram as diferenças 
entre as crianças.

Temos como principal propósito dotar os professores de instrumentos 
conceituais para que compreendam as diferenças, que tampouco são 
contraditórias ou excludentes, entre a infância, enquanto uma categoria 
geracional, e as infâncias, enquanto modos de vida e experiências das 
crianças.

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.



3. Os processos de socialização ou o socializar-se: outras 
perspectivas acerca das relações sociais.

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.



4. Relações educativas interativas: entre saberes docentes e saberes 
infantis.
O propósito a partir desse objetivo é promover apreciações que levem os 
professores a compreenderem e avaliarem a importância das trocas 
mútuas entre as crianças e delas com os adultos como parte fundamental 
no processo de aquisição do saber. Portanto, considerando 
conhecimentos, experiência e vivências de crianças e adultos.

5. Atuações e interações infantis: o sentido da cultura das crianças no 
espaço escolar.

Esse princípio tem como propósito mobilizar os professores para a 
observação e avaliação das relações e construções sociais ocorridas entre 

as crianças, isto é, atenção para a cultura das crianças. O conhecimento 
dessa cultura possibilitará uma aproximação e compreensão do

acontecimentos no mundo infantil, em correlação à 
cultura da qual as crianças participam. É um princípio

 que envolve a compreensão da produção, reprodução 
e interpretação dos tempos e espaços infantis.



6. A alfabetização de crianças participativas.

Nosso objetivo com esse princípio é analisar a alfabetização das 
crianças enquanto um processo individual e social. Consideramos que 
esse processo envolve uma ação produzida individual e socialmente, a 
qual reflete sobre as crianças e a criança. É um processo que não 
pode estar desvinculado das experiências e atuações delas, portanto 
esse processo deve coincidir com os interesses e as experiências do 
grupo e de cada criança. Esse trabalho complexo envolve a 
observação, participação e interação do e com o mundo infantil.

7. Olhando as crianças e o como se alfabetizam.

O principal objetivo é levar os professores a refletirem sobre as 
crianças e o processo de alfabetização vivido por elas. É, portanto, 
uma reflexão que considera, sobretudo a perspectiva das crianças.

 Pretendendo, assim, desmitificar a incompletude e
 incapacidade infantil a partir de um entendimento 
que envolve o saber que as crianças já possuem.



1. A infância e as infâncias: o conceito estrutural e as categorias 
(idade, sexo, raça, etnia e classe social) que configuram as 
diferenças entre as crianças:

Infância: categoria geracional da estrutura social.

Infâncias: as crianças vivem a infância de modos diferentes em razão 
da classe social, etnia, raça, gênero e idade. 



A Infância:

1) A infância é uma construção da sociedade moderna. 

2) A sociedade diferencia os traços típicos e os comportamentos de 
crianças, jovens, adultos e velhos.

3) As diferenças são definidas em maior ou menor medida a partir 
das representações do senso comum, das ideias científicas e das 
práticas dos indivíduos.

4) Paralelo a essas diferenças estão vinculadas as relações de 
poder, as funções sociais e as interdependências.  



A Infância:

Modelos de infância ao longo da 
história:

A criança inocente

O modelo exemplar e moral: 
piedoso, inocente e assexuado.
 
A criança é representada como um 
anjo, nua e assexuada.

A imagem de santidade, 
ingenuidade e pureza.

Bartolomé Esteban Murillo. 
A virgem e o menino. Séc. XVII. 



A criança natural

“O homem é bom por 
natureza. É a sociedade 
que o corrompe” 
(Rousseau, 1712-1778). 

Em razão da 
vulnerabilidade natural 
das crianças e da crença 
que elas são puras, 
inocentes e frágeis, a 
educação deve preservar 
a liberdade e o ritmo da 
natureza.

Halasz Gyula. Paulette e Andre. 1949.



A criança má

A criança é fruto do pecado original, portanto, deve ser 
controlada, disciplinada e deve aprender a conter os impulsos.

Pieter Brueghel.
Asno na escola. 1556.



A criança imanente

As crianças são como tábulas rasas ou recipientes vazios que devem 
ser preenchidos com as boas condutas morais e éticas da sociedade.

A infância não é o 
paraíso da bondade e 
reciprocidade. 

A criança não 
consegue 
compreender o que 
está a sua volta e 
tampouco tem a 
capacidade do 
raciocínio

Francois Bonvin. Escola para órfãs. Século XIX.



A criança que se desenvolve 
naturalmente:  a criança tem 
um processo de 
desenvolvimento natural.

A infância enquanto passado 
dos adultos:  uma infância em 
devir.

O pequeno Sigmund Freud e seu pai, 
Jacob Freud, s/d.



A Infância e as crianças:

Conceber a infância como geração legitima a ideia de que ela é uma 
estrutura permanente na sociedade.

As crianças devem ser compreendidas enquanto são crianças.

As crianças têm ações e atuações importantes na sociedade.

As crianças não são indivíduos em devir, mas contemporâneos.

Desconsiderar a participação da infância significa afastá-la do espaço 
público.

Na escola, crianças e adultos devem ter o direito de serem ouvidos 
individual e coletivamente, sobre as questões que afetam suas 

inquietações. 



[…] antes de tomar o caminho da verificação de nossas diversas 
infâncias, precisamos chegar a um acordo quanto ao que é a infância 
como categoria. 

Infância como categoria pressupõe uma pluralidade de infâncias, que 
são agrupadas sob a categoria. 

Em outras palavras, a infância como categoria não se dissolve 
porque existe uma pluralidade de infâncias; ao contrário, confirma-se 
por meio destas.

Qualquer categoria é caracterizada ou parcialmente determinada pela 
categoria oposta ou complementar.

É que nos mostram as pesquisas sobre gênero (mulheres e homens), 
os estudos de classe (proletários e capitalistas), ou as investigações 
étnicas (indígenas e grupos de imigrantes). (Jens Qvortrup.  Infância e Política. 
2010).



As infâncias:

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

2) A pluralidade de infâncias configura-se em razão das 
características individuais, classe social, da raça, do gênero, etnia 
e idade.

3) As diferentes infâncias são construídas pelas instituições: 
escola, família, mídia e religião, por exemplo.

4) Os modelos de infância interferem nas relações entre crianças 
e adultos.   
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