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1-   INTRODUÇÃO 

 

Qual a relação existente entre a ideia de infância e o desenvolvimento da 

criança?  

Como as concepções de infância e criança presentes na sociedade nos 

diferentes momentos históricos influenciaram e influenciam atualmente o 

desenvolvimento integral das crianças? 

 Existe uma única ideia de infância? As concepções de infância dependem do 

contexto histórico- cultural- social em que a criança está inserida? 

 

2-  OBJETIVOS 

 

Acreditamos que o conhecimento sobre as nossas concepções de infância e 

criança é algo necessário para a prática docente na medida em que pode modificar 

essa prática. O professor que tem consciência das noções de infância conhece 

melhor os alunos e pode consequentemente contribuir mais para o desenvolvimento 

deles. Essa necessidade também é priorizada pelo  Referencial Curricular Nacional 

da Educação Infantil: 

Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação 
bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um 
aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo 
com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e 
buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. 
(BRASIL, 1998, p. 41) 

 

 Ao atuar na educação infantil é necessário que o professor tenha uma série 

de conhecimentos teóricos e práticos. Dentre esses conhecimentos o estudo sobre 

as concepções de infância é primordial para que ele não rotule as crianças e a turma 

e tenha um olhar preconceituoso que impossibilite um ensino democrático. 

 

O trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença 
possibilitam a ampliação de horizontes tanto para o professor quanto 
para a criança. Isto porque permite a conscientização de que a 
realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que 
oferece múltiplas escolhas. (BRASIL, 1998, p. 77) 

 



 Nesse sentido esse projeto tem como objetivo geral desvendar como as 

noções de infância podem influenciar a prática docente. Para isso buscaremos 

analisar como a infância é concebida hoje nos diferentes âmbitos da sociedade por 

intermédio dos documentos legais e dos estudos científicos sobre o tema.   

 

3- METODOLOGIA 

 

Esse trabalho será realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema a ser investigado em livros e documentos legais que tratam da educação 

infantil no Brasil.   

 

4- DESENVOLVIMENTO 

 

Começaremos a pesquisa analisando o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (Brasil,1998) que é um documento oficial organizado em 3 

volumes (livro Introdutório, Formação pessoal e social e Natureza e Sociedade).      

Nos livros os conteúdos são divididos por idades - crianças de zero a três 

anos e quatro a seis. A criança é vista como um ser psicológico, social e histórico, e 

nesse sentido o professor tem como objetivo formar cidadãos críticos por meio dos 

seguintes eixos: Natureza e Sociedade; Linguagem oral e escrita; Movimento; Artes 

Visuais, Música; matemática; identidade e autonomia. O principal objetivo é criar 

condições para o desenvolvimento integral da criança. 

Concomitantemente com o Referencial usaremos textos de Kramer (1984), 

que discorre sobre a pedagogia “Tradicional” e a pedagogia “Nova” e como essas 

pedagogias tratam as crianças como um ser abstrato e com isso camuflam 

ideologicamente a significação social da infância, que fica escondida por trás de 

argumentos filosóficos ou psicológicos. (Kramer, 1984, p. 15-22)  

 

5- RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ao iniciar a pesquisa percebemos que ao longo dos anos a noção de infância foi 

sendo alterada de acordo com as necessidades da sociedade. Sabe-se hoje que a 

ideia de infância não existiu sempre da mesma maneira, a noção de infância que 

temos hoje surgiu com a sociedade capitalista. Graças aos avanços tecnológicos e 



das ciências a mortalidade infantil reduziu significativamente, permitindo assim, as 

pesquisas e análises sobre a educação infantil. 

Por meio dessa visão foram criadas leis que assegurassem os direitos delas 

como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB no. 

9394/96), Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(lei no. 8069/90). Nessas leis contém responsabilidades tais como garantir a 

escolaridade para as crianças, direito à moradia, direito à alimentação entre outros. 
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