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Refletir sobre alguns dos princípios 

sociológicos presentes na formação das 

crianças que estão nos anos iniciais do 

ensino.



Pensar a respeito das relações e 

interações ocorridas na escola entre:

- as crianças;

- as crianças e os adultos.



É uma perspectiva ampla que pretende 

articular as relações sociais ocorridas 

nas salas de aula, nos corredores e no 

pátio, nos momentos formais e 

informais.



São 04 principais objetivos:

1) compreender a posição e a função da 
infância na sociedade;

2) analisar o desenvolvimento e a 
socialização das crianças;



3) desmitificar as ideias sobre a 
imaturidade, passividade e 
incompetência infantil;

4) construir novas percepções acerca da 
atuação das crianças na sociedade a 
partir do conceito de interação social.



1) A posição e a função da infância na 
sociedade.



- a infância é uma produção humana;
- a infância é uma geração;
- o conceito de infância abrange as 
crianças, os sentidos, as práticas sociais 
e os contextos históricos.



A infância tem uma função, uma 
posição, tem indivíduos, ideias e 
práticas próprias que se vinculam às 
normas e regras estabelecidas pelo 
conjunto da sociedade.



Quando uma criança nasce ela passa a 
fazer parte da infância, quer ela queira 
ou não.



“Com a concepção e o nascimento, os 

pais não deram somente a vida a seus 

filhos, eles, ao mesmo tempo, 

introduziram-nos em um mundo”.

Hannah Arendt. La crise de la culture. 1972. 



“a criança tem muito particularmente 
necessidade de ser protegida e cuidada 
para evitar que o mundo possa destruí-
la. Mas este mundo também tem 
necessidade de proteção que o impeça 
de ser devastado e destruído pela vaga 
do recém chegado que se precipita 
sobre ele a cada geração”.

Hannah Arendt. La crise de la culture. 1972.



A educação não é apenas a 

responsabilidade com a vida e o 

desenvolvimento da criança, mas 

também uma responsabilidade com a 

sociedade. 



A educação das crianças está voltada 
para o passado e é um meio da 
sociedade salvaguarda seu futuro 
econômico, político, cultural e 
ideológico.
Cada geração – infância, juventude, 
maturidade e velhice – cumpre um 
papel social para a organização e 
funcionamento da sociedade.



A infância é uma geração que comporta 
as crianças por um determinado 
período de tempo.

Após esse período, as crianças deixam a 
infância, e, em razão dos nascimentos, 
outras crianças passam a constituir essa 
geração.

Jens Qvortrup.
A infância enquanto categoria estrutural. 2010.



Esse movimento da  e na  infância – de 
relações e interações que as crianças 
estabelecem com os jovens, adultos, 
velhos e com outras crianças – 
transforma constantemente essa 
geração e a sociedade.



A infância:
- é permanente e transitória,
- interage constantemente com as 
demais gerações,
- tem atividades integradas com a 
outras gerações, as quais são usadas 
pelo conjunto da sociedade.



A posição da infância é geracional e sua 

função é manter e transformar a 

sociedade, as crianças fazem isso 

interpretando e reorganizando as 

regras, normas, práticas e ideias sociais.



2) O processo de desenvolvimento e a 
socialização das crianças.



- cada criança tem um desenvolvimento 
psíquico, físico, cognitivo e social 
considerado único e específico.
- cada criança precisa conhecer as regras, 
as normas e valores socioculturais.
- cada criança precisa ser cuidada, 
educada e protegida para chegar à 
maturidade.



A infância é uma geração de maior 
vulnerabilidade natural.

A família e a escola têm a função de 
formadores e protetores das crianças. 



Na família, a criança é reconhecida 
como filho ou filha.
Na escola, a criança assume o papel 
social de aluno ou aluna.
Porém, antes do filho ou da filha, do 
aluno ou da aluna, todos eles e todas 
elas são crianças. 



Essas determinações sociais organizam 
as ações e atuações de crianças e 
adultos.

Essas determinações dependem do 
modo como ocorrem as interações entre 
os indivíduos.



As crianças desenvolvem-se a partir das 

interações sociais que lhes permitem 

ultrapassar ou não as fronteiras sociais 

e cognitivas.



Na escola são constituídas diferentes 
relações e interações sociais entre as 
crianças e entre elas e os adultos as quais 
escapam a ordem escolar instituída.

A escola estrutura antecipadamente suas 
regras, mas não consegue e nem pode 
prever as dinâmicas que nascem do 
próprio grupo. 



As interações sociais possibilitam a 
todos ensinar e aprender – agir, 
considerando as vivências e as 
experiências de cada um – de crianças e 
adultos. 

Nesse sentido, todos são atores sociais  – 
atuantes e participantes.



As interações sociais constituem os 
processos sociais que são variados e 
heterogêneos, como, por exemplo, aqueles 
vividos pelas crianças na escola, na família, 
através da mídia, na igreja e nos grupos de 
pares.

Todas essas instâncias atuam na infância e 
de formas diferentes na socialização das 
crianças.



A socialização é uma ação: é socializar-se.

“Falar não é repetir as mesmas palavras 
que nos chegam aos ouvidos, mas... é 
proferir outras a propósito daquelas”.

Géraud de Cordemoy, 1667.

Os processos de socialização são interações; 
é um constante fluir e pulsar que conecta 
crianças, jovens, adultos e velhos.

Georg Simmel. 
Cuestiones fundamentales de sociología. 2003.



 Os processos de socialização são 
impositivos e coercitivos, mas também 
são interativos e multidimensionais.

A alfabetização não é uma via de mão 
única, mas um processo que envolve 
tanto as crianças como os adultos.
 



As crianças conhecem o mundo dos 
adultos, mas os adultos conhecem o 
mundo infantil?

Quem são as crianças que estão na 
escola?

Qual é o universo delas? Sobre o que 
falam, brincam e jogam com seus pares? 



Como os adultos aproximam-se das 
crianças e desse universo infantil?

Como articular os interesses da escola, 
das crianças e da criança? 



3) Desmitificar as ideias a respeito da 
imaturidade, passividade e 
incompetência infantil.



“Que somos nós, para as crianças que 
brincam ao nosso redor, senão 
sombras?”

Roger Bastide. Prefácio.
In: Florestan Fernandes. As “Trocinhas” do Bom Retiro: 

contribuição ao estudo folclórico e sociológico da cultura e dos 
grupos infantis. 2004.



“Elas nos cercam, chocam contra nós; 
respondem às nossas perguntas, num 
tom de condescendência, quando 
fingimos interessar-nos por suas 
atividades; mas sente-se, perfeitamente, 
que, para elas, somos como os móveis da 
casa, parte do cosmos exterior, não 
pertencemos a seu mundo, que tem seus 
prazeres e seus sofrimentos”.

Roger Bastide. Prefácio. 2004. 



“E nós, adultos, vivemos também 
dentro de nossas próprias fronteiras, 
olhamos as crianças brincar, 
repreendemo-las quando fazem muito 
barulho, ou, se deixamos cair sobre seus 
divertimentos um olhar amigo, não é 
para eles que olhamos, mas, através 
deles, para as imagens nostálgicas de 
nossa infância desaparecida”.

Roger Bastide. Prefácio. 2004. 



As crianças e adultos têm 

conhecimentos, saberes e experiências 

diversas, os quais estão relacionados à 

sua geração.



As crianças e adultos têm 

conhecimentos, saberes e experiências 

diversas, os quais estão relacionados à 

sua geração.



Existe um modelo de infância e criança 
que dificulta entendê-las nas suas ações, 
ideias e falas.
A criança não é o ser do futuro, a 
criança é do presente e vive o presente, 
pois no futuro ela não será mais 
criança, mas adulto.



A incapacidade e capacidade, 
imaturidade e maturidade, dependência 
e independência são preceitos 
construídos pela nossa cultura, os quais 
necessariamente não existem em outras.

Não são condições determinadas no 
nascimento.



São identidades construídas no jogo da 
alteridade.
 
“É com o olhar do outro que me 
comunico com o meu interior. Tudo o 
que diz respeito a mim chega a minha 
consciência por meio da palavra do 
outro, com sua entonação valorativa e 
emocional”.

Solange Jobim e Souza. 
Subjetividade em questão: 

a infância como crítica da cultura. 2005.



As crianças aprendem sobre a cultura 

da qual participam porque fazem parte 

da sociedade e com seus pares 

constroem e compartilham seus saberes.



As crianças reproduzem, produzem e 
interpretam práticas e falas aprendidas 
no seu cotidiano, fazem isso de um 
modo inventivo e específico.

“Tudo aquilo que se recebe é recebido 
ao modo do receptor”. 

Tomás de Aquino.



Toda e qualquer interação é produtiva, 
pois as pessoas precisam que 
(re)negociar a ordem social.

Porém, nas interações geracionais é 
preciso partir do princípio de que todos 
se encontram nas mesmas condições.



4) Construir novas percepções acerca 
da atuação das crianças na sociedade a 
partir do conceito de interação social.



As crianças não podem ser definidas 
como seres que um dia “virão a ser” ou 
que apenas estão em processo de 
desenvolvimento, pois elas já são e se 
desenvolvem interruptamente.



As interações permitem que as crianças 
compreendam e aprendam sobre a 
ordem social.
As interações não ocorrem a partir de 
um esquema vertical ou horizontal, mas 
como um quebra-cabeça com diversas 
referências que se interligam.



Quando as crianças participam do 
cotidiano social elas interagem, nesse 
momento demonstram sua capacidade 
de interpretação, compreensão e 
negociação. 



Nas interações, entre crianças e adultos 
ou entre as crianças, todos utilizam os 
conhecimentos aprendidos, mas devem 
estar aberto para novas aprendizagens 
para a realização dos esforços e 
propósitos coletivos e individuais.



“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 Rosas. Ficção completa. 1974.

Muito Obrigada!


