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A Infância

[…] precisamos chegar a um acordo quanto ao que é a
infância como categoria.

Infância como categoria pressupõe uma pluralidade deInfância 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.

QVORTRUP, Jens. Infância e Política. Cadernos de Pesquisa, vol. 40, nº. 141, set./dez.,
2010.



As Crianças e suas Infâncias

✓ As crianças vivem diferentes infâncias em razão de:

classe social, idades, etnia, sexo/gênero, raça, local de

moradia, configuração familiar, estruturas física-motora,

psíquica e cognitiva…

✓ As crianças devem ser compreendidas no presente,

pois são indivíduos contemporâneos.

✓ As crianças têm ações e atuações importantes na

sociedade. Elas são agentes sociais.



As Crianças e suas Infâncias

✓ Desconsiderar a participação da infância na sociedade

significa negá-la no espaço público.significa negá-la no espaço público.

✓ Na escola, crianças e adultos têm o direito de serem

ouvidos individual e coletivamente sobre as questões que

afetam suas inquietações.



As Crianças e suas Infâncias

✓ As diferentes infâncias são constituídas pelas e nas

instituições: escola, família, mídia, religião, grupo de

pares…;

✓ As representações sociais da infância interferem nas

relações entre os indivíduos e com as categorias sociais;

✓ Toda ação requer atuação.



As Crianças e suas Infâncias

“As crianças são importantes e sem importância; espera-se
delas que se comportem como crianças mas são criticadas nas
suas infantilidades; é suposto que brinquem absorvidamente
quando se lhes diz para brincar, mas não se compreende
porque não pensam em parar de brincar quando se lhes dizporque não pensam em parar de brincar quando se lhes diz
para parar; espera-se que sejam dependentes quando os
adultos preferem a dependência, mas deseja-se que tenham
um comportamento autônomo; deseja-se que pensem por si
próprias, mas são criticadas pelas suas 'soluções' originais para
os problema”

Calvert cit. in POLLARD, Andrew The Social World of the Primary School. 1985. In: Manuel
Sarmento e Manuel Pinto. As crianças e a infância. 1997.



As Crianças e suas Infâncias

✓ se apropriam da produção cultural através dos processos

de interação nas instituições socializadoras;

✓ reproduzem discursos e práticas de diferentes instâncias✓ reproduzem discursos e práticas de diferentes instâncias

socializadoras: escolar, familiar, de pares, midiática, religiosa...;

✓ produzem e difundem novas formas de pensar e atuar na

interação entre pares e com os adultos;



As Crianças e suas Infâncias

✓ As crianças reproduzem e interpretam valores, ideias e

regras, produzem mudanças qualitativas sobre suasregras, produzem mudanças qualitativas sobre suas

competências cognitivas, linguísticas e lógica, e ainda, no

cotidiano social, difundem ideias e práticas, principalmente

com seus pares.



A socialização

✓ São as crianças que se constroem socialmente e essa

construção envolve um constante fazer-se, desfazer-se e refazer-construção envolve um constante fazer-se, desfazer-se e refazer-

se a partir dos espaços, tempos e interações sociais.



A socialização

“Não somente a primeira educação, mas também, as experiências

na escola e na universidade, tudo o que se vive, mais tarde, por

meio do trabalho e do lazer, como pais e avós, à idade da

aposentadoria ou durante a velhice etc., contribuem para a

formação da personalidade. À medida que o ser humano passa de

um grupo a outro, ele sofre mudanças na sua individualidade.

Neste sentido, o processo de socialização – se podemos assim

chamá-lo – não cessa jamais; ele dura tanto tempo quanto o

indivíduo está vivo”.
ELIAS, Norbert. Au-delà de Freud. Sociologie, psychologie, psychanalyse. Paris: Éditions La
Découverte, 2010.



A socialização

✓ 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.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.



“As representações contemporâneas da infância ocorrem

nas tensões frequentemente contraditórias que tornam o

trabalho educativo especialmente delicado, oscilando entre

proteção e autonomia, desenvolvimento pessoal e êxitoproteção e autonomia, desenvolvimento pessoal e êxito

escolar ou social”.

SIROTA, Régine. A indeterminação das fronteiras da idade. Perspectiva. Dossiê - Infância,
educação e escola. Florianópolis, vol. 25, nº. 01, p. 41-56, jan./jun., 2007.



Atividades lúdicas: Jogar e brincar

✓ A brincadeira e o jogo são dois aspectos de uma mesma
realidade.

✓ Toda brincadeira e jogo faz referência a algo da realidade.

✓ É um faz de conta.
- assume-se um papel;

- é preciso decidir;

- têm regras e uma ordem;

- têm um caráter mutável;

- é incerto.

BROUGÈRE, Gilles. Entrevista. Nova Escola, 25, nº. 01, p. 41-56, jan./jun., 2007.



Atividades lúdicas: Jogar e brincar

✓ brincar e jogar não são ações inatas, mas construções

sociais.sociais.

✓ o jogo e a brincadeira têm uma dimensão da cultura local,

se adaptam ao contexto, aos hábitos, aos interesses e aos

materiais disponíveis.



Atividades lúdicas: Jogar e brincar

✓ as crianças gostam de brincar e jogar, pois elas têm a

possibilidade de atuar, de controlar e selecionar aspossibilidade de atuar, de controlar e selecionar as

situações.

✓ o jogo e a brincadeira têm um potencial de riqueza de

aprendizagem muito grande.



Escola Herbert José de Souza Betinho
Santana do Paraíso Obrigada!


