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O presente trabalho tem o objetivo apresentar a análise realizada acerca das 
concepções/conceitos que acadêmicas do curso de Pedagogia possuem sobre a 
criança e o período vivido pela mesma – a infância. Este estudo faz parte de um 
projeto denominado “Os saberes de professores da Educação Infantil: a questão da 
formação docente”, realizado em 2007–2008 com acadêmicas do curso de 
Pedagogia, na modalidade estudo de caso, com abordagem qualitativa. Dessa 
forma, foram realizadas entrevistas com acadêmicas do curso de Pedagogia de uma 
Universidade do interior do Paraná, no sentido de desvelar seus saberes 
(experienciais e profissionais), os quais são base para a prática educativa na 
Educação Infantil. A maneira como se compreende as crianças e a infância reflete–
se na forma como o professor planeja, organiza suas práticas, relaciona–se com as 
crianças e brinca com as mesmas. Tal concepção, ao estudarmos na história da 
infância, tem oscilado entre pólos em que ora a consideram um “bibelot” ou 
“bichinho de estimação”, ora um “adulto em miniatura”, passível de encargos e 
abusos como os da negligência, do trabalho precoce e da exploração sexual. Essa 
indefinição trouxe como consequência, através das gerações, grandes injustiças e 
graves prejuízos em relação às responsabilidades conjuntas do Estado, da 
sociedade civil e da família sobre os cuidados de higiene, saúde, nutrição, 
segurança, acolhimento, lazer e constituição de conhecimentos e valores 
indispensáveis ao processo de desenvolvimento e socialização das crianças de 0 aos 
6 anos, embora atualmente se considere a criança como sujeito de direitos. Tendo 
em vista este cenário de conturbações é que buscamos trazer à tona os achados e 
discussões da presente pesquisa.  
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Introdução 

            O presente trabalho pretende apresentar análises acerca das 

concepções/conceitos que acadêmicas do curso de Pedagogia possuem sobre a 

criança e o período vivido pela mesma – a infância, bem como realizar algumas 

considerações sobre a questão histórica do desenvolvimento do sentimento de 

infância e seu atendimento, bem como destacar que, tais conhecimentos são parte 

dos saberes a serem refletidos e analisados no curso de formação de professores, 

especificamente no curso de Pedagogia.  

Nesse sentido, a partir de estudos e discussões realizadas no âmbito do 

grupo de pesquisa “Práxis Educativa: Saberes e Fazeres da/na Educação Infantil” 

(GEPPEI), cadastrado ao CNPq, e do projeto de pesquisa intitulado “Os saberes de 



professores da Educação Infantil: a questão da formação docente” desenvolvido em 

parceria, que se vislumbrou como necessário conhecer os conceitos/concepções de 

acadêmicas do curso de Pedagogia sobre a infância, acadêmicas estas que 

participaram de entrevista nos anos de 2007 e 2008, tendo como critério de 

escolha das entrevistadas que estivessem atuando com crianças na etapa de 0 a 6 

anos.  

            Considera-se que, estudos como este no curso de formação de professores 

resulta em reflexões para o redimensionamento do mesmo, principalmente, no que 

se refere à relação teoria-prática, de modo que, as ações docentes têm íntima 

relação com suas crenças, concepções e idéias. 

  

  

O sentimento de infância: breves considerações 

            Sempre ao nos reportarmos ao sentimento de infância, não podemos 

deixar de citar Ariès (1981), o qual retrata que a idéia de infância começa a 

delinear-se na modernidade a partir do final do século XVII mais precisamente. As 

crianças antes disso, não eram consideradas em sua individualidade, especificidade 

da infância, portanto, ou eram misturadas aos adultos e em suas atividades, ou 

então, eram vistas como bibelots, um instrumento de paparicação, pois podemos 

dizer que foi sendo desenvolvido, conforme Ariès (1981, p.10), 

  

[...] um sentimento superficial da criança – a que chamei 
‘paparicação’ – era reservado à criancinha em seus primeiros 
anos de vida, enquanto Ela ainda era uma coisinha 
engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena 
como um animalzinho, macaquinho impudico. Se ela morresse 
então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar 
desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois 
uma outra criança logo a substituiria. 

  

                Vemos que a criança era compreendida como modo de distração, de 

divertimento para seus pais. A criança que falecia era considerada como um anjo 

que partiu, daí resulta toda uma iconografia religiosa resultante do século XII ao 

século XV, sendo que, somente depois é que começam a aparecer retratos de 



crianças vivas, como destacando um espaço que a criança começa a ganhar nas 

famílias e nas relações sociais mais amplas. A infância, portanto, enquanto 

categoria social aparece lentamente no cenário da sociedade. 

A própria representação de família não contribuía, muitas vezes, para que as 

crianças tivessem um espaço considerável em seu seio. Redin (1998) coloca-nos 

que, a família era uma miscelânea de elementos, entre estes adultos, crianças, 

parentes, casados, estrangeiros... isso até o século XVIII.  

A família era um espaço aberto, conforme explicita o autor, como se a rua 

fosse uma extensão da casa, com relações sociais numerosas, o que contribuía, em 

grande parte, para que as crianças vivessem na promiscuidade, sendo educadas 

por tutores ou outras famílias. Dessa forma, o sentimento de família somente 

poderia ser vivenciado caso houvesse intimidade entre seus membros. 

A partir do século XVIII a família começa a criar um caráter mais privado, 

manter a sociedade à distância. Como pontua Redin (1998), há nesse momento 

uma necessidade de defesa das pessoas com relação ao “mundo lá fora”. A criança 

nesse espaço mais privado começa a tornar-se um elemento importante na vida 

cotidiana da família. Já o acompanhamento que, antes era feito por tutores e amas, 

passam agora a ser pensado em termos de escolas, instituições, daí decorre a idéia 

de que a criança é “promessa para o futuro”. Idéia esta difundida no Brasil, no 

início do século XX, por meio de um Movimento a Favor da Infância, organizado por 

intelectuais, médicos literatos, que viam nas crianças essa promessa de “progresso” 

do país, num sentido nacionalista (KUHLMANN JR, 2000). 

A importância dada à criança, à família, de acordo com Redin (1998), é fruto 

de uma organização sociocultural, muito mais do que uma descoberta da infância 

como se pensa.  

Na atualidade a infância é categoria social e geracional e a criança é tida 

como sujeito de direitos. Segundo Lajolo (1997), hoje existem tantas infâncias 

quantas forem idéias, práticas, discursos, que em torno dela e sobre ela se 

organizem.  

 A infância vem sendo alvo de freqüentes estudos relacionados ao meio social 

onde esta inserida. De acordo com Müller (2006), as concepções sobre a infância 

variam historicamente e as crianças ao serem parte da sociedade são mutantes, por um 

lado, adaptáveis, mas por outro lado, criativas e criadoras. Portanto, não podemos 



enquadrá-las como seres passivos, mas sim como agentes ativos que constroem suas 

próprias culturas e conhecimentos. 

Assim, a partir do final do século XX e início do século XXI, a criança e seu 

desenvolvimento passam a ter concepções valorizadas por estudiosos, entre estes 

podemos destacar Steinberg e Kincheloe (2001, p. 12) que apresentam a seguinte 

afirmação sobre a infância no decorrer da história “é uma criação da sociedade 

sujeita a mudar sempre que surgem transformações sociais mais amplas”.  

Deste modo a criança passa do anonimato para uma contextualização que a 

destaca como um sujeito histórico construtor de identidade e produtor de cultura, 

que possui significações próprias do mundo diferenciando-se dos adultos. Sendo 

assim, a visão da sociologia da infância oferece reflexões que possibilitam o 

reconhecimento da criança como produtora de sua própria identidade. 

Podemos destacar que a infância é muito mais que um período vivenciado 

rapidamente pelas crianças é a fase onde conquista sua aprendizagem e 

independência, esta independência esta relacionada à consciência de ser um sujeito 

que produz pensamentos e cultura. A infância é um tempo em si, com 

características, especificidades e vivencias próprias.  

Neste sentido Arroyo (1994, p. 91) afirma: 

  

 A infância já cidadã, é um ser vivo, é ser cultural já, é ser 
social já. E enquanto ser social que já é, na medida em que 
ela viver com mais intensidade e que ela é, estará se 
preparando para um dia viver com intensidade futuras 
idades, futuras fases de sua vivência, de sua formação.  

  

Com base no autor supracitado, a infância não é categoria estática, é 

construção permanente, é categoria social. Dessa forma, tendo em vista a 

incorporação da Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, a 

partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da LDB 9394 (BRASIL, 1996), a 

nossa preocupação com a educação da infância deve se dar por compreensão da 

obrigação pública que temos frente à infância, considerando que a criança passou a 

ser sujeito de direitos e, consequentemente o Estado passa ter compromissos 

educacionais e sociais para com elas, bem como nós também enquanto 

profissionais implicados com a dinâmica educacional. 



Nesse ensejo conhecer os conceitos/concepções de acadêmicas do curso de 

Pedagogia sobre a infância e a criança é de importância substancial, na 

compreensão e reflexão sobre a práxis educativa as crianças direcionada. 

            Trabalhar na Educação Infantil requer algo além do conhecimento sobre o 

desenvolvimento das crianças. Requer dos professores clareza de conceitos e 

concepções, conhecimento sobre a questão política que envolve a prática nessa 

etapa, a organização do tempo e do espaço, de modo que, tudo precisa ser 

equilibrado: atividades lúdicas, educativas, de higiene, sono, alimentação. Enfim, 

consideração do elemento lúdico como eixo da proposta pedagógica, o que 

privilegia o envolvimento das crianças em situações de faz-de-conta, jogos e 

brincadeiras, favorecendo o desabrochar da criatividade e a construção da 

identidade infantil.  

                         

A pesquisa sobre os conceitos/concepções de criança e infância com 

acadêmicas do curso de pedagogia 

Como já mencionado anteriormente, os dados apresentados e analisados a 

seguir é fruto das entrevistas realizadas com dez acadêmicas/professoras da 

Educação Infantil, as quais foram entrevistadas entre os anos de 2007 e 2008, 

pelas pesquisadoras com intuito de revelar os conceitos e concepções de infância, 

criança, educação e prática pedagógica, no contexto constitutivo de saberes e base 

da atuação docente com a primeira infância. 

  

Dentro dessa perspectiva na análise que segue daremos especial atenção 

aos conceitos/concepções explicitadas pelos sujeitos da pesquisa no que concerne à 

criança e infância, as quais apresentamos no quadro subseqüente: 

  

Quadro 1 – Conceitos/Concepções de Criança e Infância 

Acadêmica/ 
professora 

Resposta emitida 

1 

  

A infância é a fase que a criança se insere, adapta-se e 
descobre o mundo, os gestos, a fala, passa a conhecer cada 
vez mais a si própria, a partir de estímulos e ações das 



pessoas próximas ao seu contexto.  
2 Infância é o início do desenvolvimento e conhecimento de 

mundo, a percepção de como o mundo funciona ao seu 
redor. Criança é um sujeito social e histórico, que faz parte 
de uma organização familiar inserida na sociedade.  

3 A criança é um ser social que nasce com capacidades 
emocionais, afetivas e cognitivas. É na infância que ela vai 
adquirir valores, os quais aprende com o outro e levará por 
toda a vida.  

4 A infância é uma fase que merece tratamento/cuidado 
especial, afinal tudo que se aprende nesse estágio é levado 
a vida adulta.  

5 

  

A infância, a criança devem ser respeitadas conforme seu 
desenvolvimento e a fase em que estas se encontram, 
deixando-as viver aproveitando esse período de suas vidas, 
pois toda criança deve viver como criança, desenvolver-se 
na sua infância, que uma vez não vivida de forma 
adequada, pode prejudicar as fases conseguintes, por isso 
deve-se haver consideração e respeito de todos para com 
essas crianças, sabendo das limitações presentes nessa 
fase e de seus direitos.  

6 A criança é um ser humano que precisa de cuidado e 
educação. Cada criança tem as suas características e sua 
própria personalidade, cada uma tem suas relações sociais 
e todas são sujeitos ativos perante a sociedade. Infância é 
um momento em que a criança necessita de estímulo para 
se desenvolver e desabrochar sua personalidade na íntegra.  

7 A infância hoje é ativa e criativa com uma grande 
capacidade de produzir, pois a criança de hoje tem uma 
mente bem desenvolvida. A criança é um ser ativo, mas 
sensível o qual esta passando por várias fases e 
descobertas, as quais devem ser saciadas e auxiliadas 
conforme a necessidade.  

8 É um ser humano que não pode ser confundido com um 
“mini-adulto”, antes de tudo é uma pessoa em formação, 
que vive uma fase distinta que deve ser trabalhada de 
acordo com suas limitações. A infância é um período de 
descobertas, de sede de novidade, um tempo de maior 
absorção de princípios e valores.  

9 A infância deve ser uma fase da vida da criança que ela 
possa aprender, brincar, criar bons hábitos, ter uma 
alimentação saudável, conviver com pessoas que dêem 
bons exemplos e com os pais se possível. Acredito que a 
infância é o momento de formação do caráter.  

10 Infância é uma fase do desenvolvimento pela qual a criança 
passa. A criança é um ser humano, individual e ingênuo.  

Fonte: Entrevistas realizadas pelas pesquisadoras, ano de 2007-2008. 

  



  

A compreensão de infância exposta pelas acadêmicas/professoras, perpassa, 

por um lado, a dimensão biológica e natural, quando a conceituam como fase da 

vida, período maturativo e adaptável, e, por outro lado, a dimensão psicossocial, 

quando a vislumbram como ativa, singular e dotada de direitos. Dessa forma, 

concluímos que dentre a maioria existe uma compreensão analítica da infância 

enquanto categoria social geracional e da criança como ser humano dotada de 

singularidades e de direitos.  

A criança parece estar sendo vista como ser concreto, pela maioria dos 

sujeitos da pesquisa (2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) conforme explicita as falas transcritas no 

quadro e foram explicitados em outros momentos da entrevista: 

Entretanto, seguindo o curso de nossa investigação, que num segundo 

momento verteu sobre a observação da prática educativa desenvolvida por duas 

das acadêmicas/professoras entrevistadas em sua cotidianidade de sala de 

Educação Infantil, em dois Centros Municipais de Educação Infantil iratienses, 

podemos inferir que existe descompasso entre os conceitos/concepções 

apresentados de criança e infância, que estão envoltos de discursividade do saber 

científico e a sua mediatização na práxis diária das educadoras da infância, que 

continuam focadas na transmissão do conhecimento e na visualização da infância 

como fase passível de modulação e a criança como construto da sua ação docente. 

Isto afirmamos com base na experiência vivenciada de um semestre de 

observação-participante. 

“cada criança é 

única”; “as crianças são seres humanos com potencial surpreendente”; “nunca 

imaginei que elas conseguissem fazer perguntas tão complexas”; “ elas não são 

seres bobinhas...a gente fica surpresa com elas a cada dia”. 

Nessa direção, Rouquette (1998, p. 43), ao tecer considerações acerca do 

problema das relações entre as práticas e conceitos/concepções, ou melhor, 

representação, concluiu que “convêm tomar as representações como uma condição 

das práticas, e as práticas como um agente de transformação das representações”.  

Os autores Sá, Souto e Möller (1993), com os quais coadunamos entendem 

que as representações definem, orientam a ação, porém não as ditam e, por outro 

lado, as práticas têm valor determinante sobre as representações; estas estão 

ancoradas nas práticas.  



Assim, a pesquisa desenvolvida e articulada ao lócus

  

 de formação inicial de 

professoras da Educação Infantil é extremamente significativa, a fim de que nós 

professores universitários como formadores repensemos nossas ações educativas, 

com intuito de alcançar no processo de construção do conhecimento mais do que a 

vulgarização do saber científico, mas a sua assimilação de fato e de direito, 

convergindo para a ação docente prática, em saberes cotidianos e experienciais, 

como pontua Tardif (2002). 

Considerações transitórias 

Percebemos a tendência discursiva das acadêmicas/professoras na direção 

de explicitar uma visão de criança e infância menos idealizada e preconceituosa. 

Nesse sentido Oliveira-Formosinho (2007) é perspicaz em afirmar que a 

transformação da visão que o futuro professor tem sobre a criança com o qual irá 

interagir no cotidiano da Educação Infantil é apenas uma das condições para 

revermos o modelo transmissivo de educação de criança pequena. Essa afirmação 

adquire clareza substancial quando focalizamos o nosso olhar sobre a prática 

educativa que testemunhamos no decorrer da observação participante.  

  

Se por um lado os conceitos/concepções instrumentalizam, organizam e 

condicionam nossas ações, escolhas e modos de estabelecer atuação docente. Por 

outro existe um modo de fazer pedagogia que combina com outra forma de 

conceber e interagir com a criança pequena. Daí advém um grande desafio aos 

professores universitários implicados no decurso da formação inicial, compreender 

a interlocução entre teoria e prática, bem como prática e teoria, no intuito de 

propiciar uma formação de qualidade aos futuros professores de crianças pequenas. 

Nesse viés, nossas ações pedagógicas vem sendo iluminadas pelos resultados da 

pesquisa e confirmado que estamos num bom caminho. 
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