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Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado concluída em 2008. Para esta 
comunicação o foco é a concepção de criança e infância apresentadas pelos 
professores e outros envolvidos na educação das crianças. O objetivo central da 
dissertação é a análise da articulação dos aprendizados possíveis na Educação 
Infantil e a criação de novas necessidades de conhecimento no Ensino 
Fundamental. Com a intenção de atingir os objetivos realizei pesquisas teóricas, 
baseadas no enfoque histórico–cultural, e empírica. A pesquisa de campo foi 
realizada em duas turmas do primeiro ano de escolas diferentes, no município de 
Vera Cruz – SP. A coleta de dados ocorreu por meio de anotações em um diário de 
bordo das situações vivenciadas pelas turmas e as analisei mediante duas 
categorias: criança e infância. Por meio dessas categorias outros conceitos são 
discutidos: o espaço e sua organização, a brincadeira de faz–de–conta, a escrita, a 
leitura e as atividades produtivas. A partir das concepções de criança e de infância, 
mediadas principalmente pelos adultos, o espaço bem como as atividades são 
concretizados. Conclui que há necessidade de rever algumas concepções de criança 
e de infância refletidas em diferentes dimensões: na organização do espaço que 
considere a criança como um indivíduo ativo e construtor de cultura, nas atividades 
propícias ao desenvolvimento psíquico da criança, nas mediações das professoras, 
dentre outros. Enfim é necessário um olhar à criança e à infância com 
possibilidades ilimitadas promotoras de um máximo desenvolvimento do indivíduo. 

Resumo 

 

enfoque histórico cultural, criança e infância, antecipação da escolarização. 
Palavras-chave: 

 

            Introdução

            Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado concluída em 2008 

intitulada “Educação Infantil e Ensino Fundamental: Bases Orientadoras à Aquisição 

da Leitura e da Escrita e o Problema da Antecipação da Escolaridade”. No momento, 

o foco é a concepção de criança e infância apresentadas pelos professores e outros 

envolvidos na educação das crianças. 

:  

            O objetivo central da dissertação foi a análise da articulação dos 

aprendizados possíveis na Educação Infantil e a criação de novas necessidades de 

conhecimento no Ensino Fundamental. Com a intenção de atingir os objetivos 

realizei pesquisa teórica, baseada no enfoque histórico-cultural, e empírica.  

            A pesquisa de campo foi realizada em duas turmas do primeiro ano de 

escolas diferentes, no município de Vera Cruz - SP. A coleta de dados ocorreu por 

meio de anotações em um diário de bordo das situações vivenciadas pelas turmas e 

as analisei mediante duas categorias: criança e infância. Por meio dessas categorias 



outros conceitos são discutidos: o espaço e sua organização, a brincadeira de faz-

de-conta, a escrita, a leitura e as atividades produtivas.  

            A seguir apresento alguns conceitos de criança e infância pautada em 

alguns estudiosos relacionando-os com o enfoque histórico-cultural. Retrato duas 

situações da realidade desvelada e teço algumas considerações finais. 

A concepção de criança e infância se afirma em vários campos de estudo 

como a sociologia, psicologia, pedagogia. Nos dias atuais, com maior ênfase devido 

às descobertas de que nesse momento, o desenvolvimento humano é acentuado 

bem como as tentativas de desvelar essa etapa e buscar sua compreensão e 

conseqüentemente uma atuação significativa do adulto. Ainda hoje, vivemos um 

momento de dúvidas e problemas sobre essa concepção. Um exemplo disso já se 

inicia com os limites etários. Segundo (PINTO e SARMENTO, 1997) não há um 

consenso de quando se inicia e termina a infância e o ser criança. 

Conceitos de criança e infância 

No contexto atual, a discussão das concepções de criança embasadoras 

da prática educativa torna-se necessária embora, muitas vezes, essa não seja 

consciente para o professor. Entendo que a prática educativa demonstra as 

concepções de criança e de infância assumidas pelo professor e demais educadores. 

Em decorrência disso, se o professor considera a criança incapaz, um ser 

incompleto e frágil e a compara com um adulto, ele acaba por pensar e fazer por 

ela, até que se torne adulta e “capaz” como as pessoas adultas.  

 Se, ao contrário disso, o professor escuta a criança, percebe-a pela sua 

capacidade de fazer, como um sujeito ativo e com voz, atribui-se outro sentido ao 

que é ser criança e, nessa medida, ações ativas de parceria, companheirismo e 

empatia, todas baseadas na intencionalidade são estabelecidas com ela. Sob esta 

perspectiva, a criança como sujeito histórico, é capaz de pensar e agir, com direitos 

próprios. É fundamental apontar que essa concepção de criança já era defendida 

por Vigotski e seus colaboradores no começo do século passado (LEONTIEV, 1978; 

VYGOTSKI, 1995; MUKHINA, 1996).  

Esta concepção de criança defendida pelo Enfoque Histórico Cultural é 

decorrente da tese postulada por Marx (1989) de que o ser humano se desenvolve 

a partir das condições concretas de vida. Ele não nasce com as características 

humanas, mas aprende nas relações ao longo da vida. O indivíduo, ao nascer, 

possui somente uma capacidade: a de aprender novas capacidades. 



Vigotski (2001) defende a idéia: desde pequena a criança se relaciona 

com os adultos, com o meio e se apropriando da cultura humana. Neste período da 

vida, desenvolve intensamente as funções psicológicas. Desse modo, para 

constituir-se como ser humano, a criança se faz ativa e, quando há essa 

possibilidade, ela mostra sua capacidade.  

A oferta das melhores condições de vida na infância possibilita um 

aprendizado significativo, pois como afirma (LEONTIEV, 2001, p. 59) “A infância 

pré-escolar é o período da vida em que o mundo da realidade humana que cerca a 

criança abre-se cada vez mais para ela”. 

As concepções de criança e infância se modificam ao longo da história. 

Vale destacar que a infância é socialmente construída. Segundo (SARMENTO, 2001, 

p. 13-14): “A verdade é que se houve sempre crianças, não houve sempre infância. 

A consideração das crianças como um grupo etário próprio, com características 

identidárias distintas e com necessidades e direitos genuínos, é muito recente, é 

mesmo um projecto inacabado da modernidade”. 

Como afirma (SARMENTO, 2007, p. 36), “Assim 'ser criança' varia entre 

sociedades, uma mesma família e varia de acordo com a estratificação social. Do 

mesmo modo, varia com a duração histórica e com a definição institucional da 

infância dominante em cada época”. 

                   Sarmento (2007, p. 36) conceitua por infância: 

      [...] é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo 
geracional, e um   grupo social de sujeitos activos, que 
interpretam e agem no mundo.        Nessa acção estruturam e 
estabelecem padrões culturais. As culturas       infantis 
constituem, com efeito, o mais importante aspecto na 
diferenciação da infância. 

  

                   Segundo Sarmento (2007) a partir do século XVII passa a constituir a 

idéia de infância como uma fase própria do desenvolvimento humano, mas ainda 

assim não corresponde a uma única idéia de infância. As concepções de infância 

são fundadas em algumas variáveis: classe social, etnia, religião, nível de instrução 

da população. 



                                    Dahberg; Moss e Pence (2003) apresentam algumas concepções 

sobre o conceito de criança e infância. Um deles vem ao encontro do ideário do 

Enfoque Histórico-Cultural: 

A criança como uma co-construtora de conhecimento, identidade e 

cultura. 

•     Infância como construção social elaborada para e pelas crianças, em 

um conjunto ativamente negociado de relações sociais;  

Numa perspectiva de repensar os entendimentos sobre o que seja a criança 

e infância, é essencial considerar: 

•     Infância como um período da vida construido social, pois sua 

contextualização está baseada no tempo, local, cultura e varia segundo 

a classe, o gênero e outras condições socioeconômicas, portanto não é 

universal;  

•     Crianças como atores sociais, ativos, com voz própria;  

•     Estudo dos relacionamentos sociais e culturais das crianças; 

•     Contribuição das crianças para recursos e produções sociais. 

                                     

                             Tais premissas fundamentam idéias, nas quais a criança, como parte do 

mundo, tem voz e participação efetivas em contraposição à idéia de criança passiva 

e frágil, receptora dos conhecimentos socialmente elaborados, sem lhes atribuir 

sentido.  

  

                        Nesta construção da criança “rica”, a aprendizagem não é 
um ato cognitivo individual realizado quase em isolamento na 
cabeça da criança. A aprendizagem é uma atividade cooperativa e 
comunicativa, na qual as crianças constroem conhecimento, dão 
significado ao mundo, junto com os adultos e, igualmente 
importante, com outras crianças: por isso, enfatizamos que a 
criança pequena, como aprendiz, é um co-construtor ativo 
(DAHBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 72). 

  



Pela atitude ativa de quem aprende e de quem ensina, a escola passa a 

ser lugar para transmissão e mediação do sentido do conhecimento científico, onde 

se educa para a liberdade, autonomia e humanização.  

               Desta forma, a infância é um período do desenvolvimento humano no 

qual o sujeito é ativo, interpreta, apropria e objetiva-se e, portanto, segundo o 

autor (SARMENTO, 2007, p. 35-36): 

      [...] a infância não é a idade da não- fala: todas as crianças, 
desde bebés, tem múltiplas linguagens (gestuais, corporais, 
plásticas e verbais) por que se  expressam. A infância não é a 
idade da não-razão: para além da racionalidade técnico-
instrucional, hegemônica na sociedade industrial, outras 
racionalidades se constroem, designadamente nas interacções de 
crianças, com a incorporação de afectos, da fantasia e da 
vinculação ao real. A infância não é a idade do não-trabalho: 
todas as crianças trabalham, nas múltiplas tarefas que preenchem 
os seus quotidianos, na escola, no espaço doméstico e, para 
muitas, também nos campos, nas oficinas ou na rua. A infância 
não vive a idade da não-infância: está aí, presente nas múltiplas 
dimensões que a vida das crianças (na sua heterogeneidade) 
continua preencher. 

  

A realidade pesquisada 

Apresento a seguir duas situações observadas na coleta de dados, a 

partir da premissa acima, de que a criança é um sujeito historicamente constituído, 

vivenciadora de diferentes infâncias (SARMENTO, 2007) e é ativa e capaz nos 

processos de aprendizagem.  

Pelo já exposto, ao longo da história da infância, a criança conquista 

direitos capazes de tornar a infância um momento único da vida quando ela é 

efetivamente inserida num contexto histórico e social. Por meio dele, a criança se 

apropria das riquezas culturais ampliadoras de suas possibilidades cognitivas e de 

personalidade. A criança torna-se cidadã, alguém capaz de constituir espaços, 

atividades e relacionamentos e, desta forma, produz cultura. 

No entanto, ainda hoje há na escola, de modo geral, como salienta Leite 

Filho (2001) ações e atitudes contraditórias, restritivas e, orientadas por conceitos 

que estão na contramão dos avanços conquistados pela infância. Tais ações e 

atitudes educativas são bases de uma escola onde a criança é alguém sem 



importância para a atuação ativa, para a tomada de decisões dentro e fora desse 

espaço e expectadora e atora coadjuvante das relações de que participa.  

Com base nessas premissas, faço uma análise dos dados coletados, na 

intenção de repensar essa contradição e, ao mesmo tempo, fortalecer as 

concepções aqui defendidas.  

      Bate o sinal e todos correm para formar a fila. Um funcionário fica à 
frente e pergunta:- Cadê a ordem que a NAN (diretora) colocou vocês? A 
professora chega, encaminha a fila para a sala de aula e eles voltam 
a realizar as atividades que faziam anteriormente (Situação 1, turma B, 
16-5-07, 22 crianças). 

  

Nesta situação, é possível verificar como os dirigentes da escola, aqui 

representados pela diretora mencionada e pelo funcionário que questiona a criança, 

têm por prioridade cuidar dos assuntos burocráticos da escola, como a organização 

da fila das crianças, a separação de meninos e de meninas para controle de ordem 

de tamanho. Aparentemente, estes profissionais acreditam que as crianças, nesta 

forma de organização, não bagunçariam – porque manteriam a ordem, o silêncio e 

a disciplina esperados pelos adultos – e, assim, evitariam o que caracterizam como 

in-disciplina e problemas ocasionais, como, por exemplo, algum acidente, uma 

queda.  

Contraditoriamente, parece ocorrer justamente o oposto, as crianças 

não se adaptam a esse modelo repressor e controlador de escola. Quando o 

funcionário pergunta “Cadê a ordem?”, é justamente porque todas as crianças se 

empurram, brigam pelos primeiros lugares e causam tumulto pela disputa dos 

espaços que desejam nas filas. Na verdade, as crianças parecem burlar as 

imposições e ao mesmo tempo denotam o quanto os adultos influenciam suas 

atitudes de disputa. 

Situações como essas permitem a reflexão da necessidade que há de 

revisar e re-conceitualizar os conceitos de criança e de infância por todos os adultos 

e educadores para subsidiarem novos relacionamentos e atividades desses sujeitos. 

Conforme a teoria aqui defendida, as crianças podem vivenciar experiências 

educativas orientadoras de forma positiva ou negativa o desenvolvimento de sua 

conduta, o que envolve a formação e o aperfeiçoamento de capacidades 

tipicamente humanas. Para que a criança seja considerada e tratada como pessoa 

capaz, com voz ativa, histórica, pois faz parte da história e faz história, torna-se 

imprescindível a criação de espaços e situações em que sua atividade, presença e 



envolvimento sejam considerados importantes, necessários. As filas não se tornam 

elementos de ampliação de desenvolvimento humano e tampouco fazem avançar as 

possibilidades de atuação da criança como sujeito ativo e capaz de se relacionar, 

além de ser forma de controle de suas vozes e de seus corpos.  

Nessa perspectiva, a concepção das pessoas adultas sobre a criança colabora 

para a construção histórica e social de quem ela é, como está inserida na nossa 

sociedade, seu lugar dentro dela, seus direitos, acima de tudo porque, desta forma, 

estruturam-se espaços, planejam-se experiências e relacionamentos educativos.  

Na escola, quando o professor ou o adulto responsável pela criança tem a 

clareza de sua capacidade de aprender, ele propõe atividades colaborativas nesse 

processo.  

      Ao terminarem a atividade do calendário, a professora diz que 
vão escrever uma lista dos meses. Ela segue a atividade, escreve na 
lousa, questiona as crianças sobre as letras que ela deve colocar, faz 
comparações entre as palavras. Nesse momento, ninguém escreve, 
mastodos devem participar, observar e dizer como se escrevem as 
palavras e o que elas têm de igual ou diferente. Um menino diz:  

      “Professora, olha o que eu descobri? Tem um monte de “o”!” 
(referindo-se à terminação dos nomes dos meses que terminam quase 
todos com “o”). 

      A professora responde: 

      “Olhem a descoberta do CAI! Quem presta atenção, faz descobertas! 
Vem aqui mostrar”! 

      O menino vai até a lousa, pega a régua grande e mostra os “os” do 
final das palavras. Depois todos lêem em coro e a professora pergunta:  

      “Vamos ver quem é esperto e sabe quantos meses tem este ano e os 
outros também?” 

      Começam a contar em coro. Alguns acham que são dez meses, 
outros que são treze, mas a maioria diz doze.  

      “Nós vamos escrever só mais duas linhas e depois mudamos de 
atividade”, diz a professora.  

      A professora escreve na lousa para que eles copiem: “O ano tem 
doze meses” e depois “caderno de desenho”. (Situação 2, 1- 03-07, 
turma B, 20 crianças). 

  



A situação descrita revela como a professora, verbalmente, incentiva as 

crianças e ouve as suas “descobertas”. Numa experiência como essa, ao considerar 

a criança capaz, a professora mostra sua concepção de formas variadas, pelas suas 

atitudes, experiências propostas e, também, verbalmente como nessa situação. A 

criança demonstradora da sua descoberta, provavelmente, também se sente capaz 

de aprender, de arriscar, de manifestar suas hipóteses sobre seus entendimentos 

acerca do mundo. 

Como a atenção à criança é uma cultura em construção, porque no 

mundo dos adultos não cabe, de modo geral, sua produção, manifesta pelas suas 

verbalizações, representações (desenho, construções, escrita), atitudes, 

descobertas, essa atitude da professora pode provocar outras atividades e 

situações em que a infância tenha voz e vez e sobre ela recaia uma escuta com 

todos os nossos sentidos. 

No caso em questão, as “descobertas” estavam ligadas ao modo de 

escrita das palavras representativas dos meses do ano. Aparentemente, todas as 

crianças estavam envolvidas e tentavam descobrir por meio da comparação das 

palavras seu denominador. Se entendermos que uma das maneiras de expressão 

da atividade do sujeito é seu envolvimento completo com suas ações, a situação 

mencionada poderia ser caracterizada como atitude ativa do ponto de vista 

daquelas crianças. Embora outras atividades possam ser apontadas como 

propulsoras – por exemplo, as produções de texto coletivo ou individual com base 

em experiências significativas a ela –, outras experiências a convidam ao 

protagonismo, à participação ativa, como parece ser o caso da situação desta 

análise. 

Vale destacar também grande parte da nossa relação com o outro é 

feita via linguagem oral. Ao utilizar a oralidade de forma a demonstrar a capacidade 

da criança, a professora motiva seu aprendizado. Mukhina (1996) destaca a 

motivação das relações positivas da criança com os adultos e com as outras 

crianças para o desenvolvimento harmônico da inteligência e personalidade. Como 

tudo é aprendido pelo ser humano e somos capazes de o fazer de maneira 

ilimitada, a educação intencional, com regras construídas conjuntamente com as 

crianças, poderá orientar e impulsionar aprendizagens essenciais à formação da 

humanidade em cada sujeito. 

Desta maneira, por meio dessas duas situações, apresentei uma 

possível análise que denota algumas concepções de criança e infância apresentadas 



pela professora e outros responsáveis pelas crianças no período que estão na 

escola.  

Mediante a atuação e a ação protagonistas, ativas, conscientes e 

intencionais dos professores e a partir da organização de lugares ativos e 

protagonistas das crianças de diferentes idades, a escola poderá se organizar tanto 

para a Educação Infantil quanto para Ensino Fundamental, ao estruturar de 

maneira adequada os espaços, os materiais, os tempos e as atividades propícios à 

educação e ao desenvolvimento pleno e harmônico das aptidões, habilidades e 

capacidades tipicamente humanas, em diferentes momentos da infância.  

Considerações finais 

Em várias situações observadas, foi possível notar um desencontro entre 

as noções de criança e de infância defendidas, neste trabalho, e os conceitos que 

efetivamente fundamentam o fazer pedagógico pesquisado: na prática, os olhares à 

criança e à infância ainda são limitados e restritivos e subsidiam um ensino 

fundamental pouco promotor de aprendizagens e conseqüentemente do 

desenvolvimento da inteligência e da personalidade na infância. 

A esses momentos da vida, compreendidos no período entre zero e doze 

anos, denominamos infância: tempo de ser, de ter possibilidades, de agir, de atuar, 

de protagonizar, de relacionamentos, de com-partilhar, de vivenciar, de fazer uma 

cultura, de aprender e de desenvolvimentos particularidades e essenciais para 

orientar novas aprendizagens em outros momentos da vida. Isso significa que a 

infância organizada pelos adultos às crianças é histórica e única e, por isso, deve 

ser objeto de reflexão e de avaliação constantes por parte daqueles envolvidos na 

constituição desse momento da vida humana.  

Pelo exposto, outra consideração a ser feita se relaciona a seguinte 

proposição: há especificidades inerentes à criança na infância e, nessa perspectiva, 

possibilidades únicas para a educação dessa faixa etária, bem como das possíveis 

relações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental merecedoras de 

compreensão e de reflexão por parte dos envolvidos com essa educação. 

Isso significa que mudanças significativas para a organização e a 

garantia de uma educação potencializadora de desenvolvimento infantil exigem 

reflexões acerca da formação do profissional da educação, seja aquela considerada 

inicial ou aquela denominada continuada. Esta formação é o alicerce para a 

intencionalidade das ações docentes, para a compreensão sobre as regularidades 



do desenvolvimento acerca das atividades principais e da importância de uma 

educação intencional dirigida à humanização dos envolvidos, adultos e crianças.  

Tais posicionamentos podem garantir a organização de lugares ativos às 

crianças na educação sistematizada e a criação de novos desejos de conhecimentos 

porque, nas suas bases, a criança é sujeito de direitos, com necessidades e 

interesses peculiares e o professor, mediador e criador de mediações nos processos 

de atividade e de desenvolvimento cultural na infância. 
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