
INFÂNCIAS
Empoderar as crianças e estimular uma infância livre e 
real são responsabilidades que demandam o empenho 
dos adultos para criar novas possibilidades de educação 
e aprendizagem.

POR GLOOB



As diferentes concepções de infância ao longo do tempo se encadeiam 
para culminar, nos tempos atuais, em uma visão cada vez mais autêntica 
e voltada à plena vivência das crianças no momento presente. Neste ce-
nário, os adultos reveem seus papéis no processo educativo instigando 

mais autonomia e liberdade criativa. Esse processo, ainda em curso, con-
figura uma conquista, não somente das crianças, mas da sociedade 

como um todo.



Ao longo da História, o olhar adulto 

sobre a infância marcou diferentes 

pontos de vista sobre o papel da 

criança na sociedade, os quais 

culminaram na moderna concepção 

de infância. Nesse processo ainda 

em desenvolvimento, cresce o 

estímulo à plena vivência dos anos 

de infância como meio de 

empoderamento e incentivo ao 

protagonismo das crianças.

CONCEITO PRÉ-MODERNO
DE INFÂNCIA

IDADE MÉDIA

SÉCULO XVII

SÉCULO XVIII

SÉCULO XIX

Não criança      Mini Adulto

Sub-ser Fraco, proteção

Irracional, disciplina-

Inocente Heteronomia

Dependência

Obediência

Moral

ERA UMA VEZ INFÂNCIA

Disciplina

Abnegação

Autonomia da vontade



A HIERARQUIA DÁ LUGAR 
AO AFETO NAS RELAÇÕES 

ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS

ERA UMA VEZ INFÂNCIA



BRINCAR AGORA OU ESPERAR O AMANHÃ

Na vivência da infância, a interação das crianças com os adultos 
ocorre em duas esferas importantes: a família e a escola. 

Contudo, em ambos os ambientes o tempo de ser criança é 
colocado em xeque – a preparação para o futuro muitas vezes se 

sobrepõe ao aproveitamento do momento presente. 
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BRINCAR AGORA OU ESPERAR O AMANHÃ

FAMÍLIA
Na família pré-moderna, as características 
da subordinação da infância em relação 
ao mundo adulto são observadas dentro 
da estrutura familiar. Disciplina, controle, 

obediência e não contestação são 
valores em pauta, pois deles dependiam 

a boa vida em sociedade. Mesmo 
enfoque no tempo futuro.

ESCOLA
Forma-se a partir dos conceitos 

pré-modernos de infância: um lugar 
moralizante e de disciplina onde existe um 

adulto, detentor de autoridade, cujo papel é 
ensinar a criança a agir no mundo.
Lógica do tempo futuro: a criança é 

preparada para atuar no mundo adulto, e não 
para lidar com o mundo como ele se 

apresenta agora.



BRINCAR AGORA OU ESPERAR O AMANHÃ

Família é tudo igual – mas cada uma à sua maneira. 

No Brasil, dois marcos legais representam as transformações na concepção de família:

CONSTITUIÇÃO DE 1988: pela primeira 
vez na história legal do Brasil, as 

relações interpessoais e o afeto gerado 
por essas relações ganham respaldo 
legal. O paradigma da hierarquia é 

substituído pelo paradigma do afeto.

HOJE EM DIA: diversidade na configuração das famílias - algumas mais rígidas e 
hierárquicas e outras mais modernas, horizontais e colaborativas, em que a criança é 

estimulada a curtir os anos de infância sem antecipações do mundo adulto.

CONSTITUIÇÃO DE 1917: família é 
garantida pelo matrimônio e o poder é 
centralizado na figura do pai. Sob essa 

lógica, até mesmo um abuso, uma 
violência ou qualquer comportamento 

desrespeitoso seria problema de 
cunho exclusivamente familiar.



APRENDER A SER LIVRE

O resultado das transformações sociais ocorridas na 
sociedade contemporânea está remodelando forma 

como encaramos a infância. 

Certas tendências e reflexões apontam para tipos de brincar 
verdadeiramente significativos e ferramentas para educar com liberdade de 

forma construtiva, sem perder a diversão:



B R I N C A D E I R A

A brincadeira é uma forma de se relacionar com o mundo, podendo, 

também, carregar estereótipos, preconceitos, e outras 

predeterminações, pois a criança busca uma significação através de 

exemplos que vêm de fora, do mundo adulto. A aprendizagem 

significativa (meaningful learning) ocorre justamente por meio do 

estímulo às atividades em que a criança utiliza sua criatividade e cria 

suas próprias regras ativamente.

APRENDER A SER LIVRE



E D U C A Ç Ã O

Na nova educação pautada na liberdade do aluno, o adulto atua como 

ponte para a construção do conhecimento, levando em conta os 

sentimentos, os interesses, as situações que a criança enfrenta em 

seu dia a dia (meaningful learning). 

APRENDER A SER LIVRE



H U M O R

O humor é uma das formas de acionar essas relações significativas, na 

medida em que pode funcionar como uma experiência afetiva tanto 

individual quanto coletiva; ele também carrega moral e demanda 

atenção, pois pode conter críticas e julgamentos de valor. 

APRENDER A SER LIVRE



T E C N O L O G I A

A tecnologia já é algo dado e com o qual as crianças já têm uma 

intimidade muito natural. A questão é como os adultos podem buscar 

compreender os pontos positivos e negativos para mediar essa 

relação e ensinar as crianças a ter senso crítico diante daquilo a que 

são expostas, tornando essa também uma experiência de 

meaningful learning.  

APRENDER A SER LIVRE



E S P O R T E S

O esporte deve ser uma oportunidade de brincar e descobrir o 

mundo, e não uma entrada precoce na vida adulta. Para tanto, o 

enfoque sobre os aspectos positivos do esporte devem contemplar:

DESENVOLVIMENTO DE FORMA INTEGRAL

MOTRICIDADE, AFETIVIDADE, SOCIABILIDADE E INTELIGÊNCIA

ASPECTOS SOCIAIS (ESTABELECER RELAÇÕES COM AS PESSOAS E COM O MUNDO)

ASPECTOS FILOSÓFICOS (QUESTIONAR E COMPREENDER O MUNDO)

ASPECTOS INTELECTUAIS (AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO)

EXPRESSÃO CORPORAL

APRENDER A SER LIVRE



O CONCEITO DE INFÂNCIA AINDA ESTÁ ENGATINHANDO E 
NUNCA SERÁ ESGOTADO.  O EMPODERAMENTO DAS 
CRIANÇAS ESTÁ EM PAUTA,  NUMA INFÂNCIA SEM 

BARREIRAS À IMAGINAÇÃO E  À CRIATIVIDADE.
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