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A idéia de que todo ser humano é portador do direito à 
educação e à realização desta pela escolarização universal(...) 
constitui uma das criações culturais e uma das realizações 

mais importantes para caracterizar as transformações 
ocorridas nas sociedades durante o século XX. 

J. Gimeno Sacristán 

 

Introdução 

 

Fazendo uma reflexão sobre a construção da confiança no valor da educação e da 

cultura, Sacristán aponta a escolarização universal como uma das criações culturais e 

realizações mais importantes do século XX. Para o autor, esse fenômeno é fruto do 

pensamento moderno onde a escola ocupa lugar central na possibilidade de melhoria das 

condições de vida dos indivíduos. A escola se torna o espaço formal de propagação do 

conhecimento, transmissão da cultura, socialização e preparação para as atividades 

produtivas (Sacristán, 1999). Assim como a difusão da idéia da universalização da 

educação, o século XX também é responsável pela consolidação da infância como 

categoria social. Nesse século se dá de forma mais intensa o processo de 

institucionalização da infância, que sofre influência tanto das políticas públicas como do 

avanço do conhecimento sobre as crianças e suas especificidades. É nesse contexto que 

se insere este artigo. O objetivo é fazer um breve percurso histórico da construção do 

conceito de infância, para apontar a visibilidade social das crianças manifestada em uma 

série de políticas públicas e práticas educacionais. Pretende-se ampliar o debate sobre 

concepções de infância, educação e políticas públicas.  

 

A construção do conceito de Infância: percurso histórico 

 

 Nos últimos anos a infância deixou de ser somente uma experiência pessoal para 

se tornar também objeto de reflexão e de informação para a sociedade. Embora alguns 

pensem pouco sobre esse período de suas vidas, cada um de nós, conhece por “dentro” 
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essa categoria. Homens e mulheres de classes, etnias e contexto sociais distintos têm em 

comum a experiência de um dia terem sido criança. A possibilidade de se formular uma 

idéia que traga a infância como uma experiência cultural coletiva, é um indicativo da 

mudança do lugar que as crianças e a infância ocupam na sociedade. Anteriormente ao 

seu reconhecimento como categoria social, a infância era vista em oposição ao mundo 

adulto, mundo esse, foco central da existência humana. Hoje, é possível falar da criança 

como alguém que formula hipóteses, altera o contexto social no qual está inserida, regula 

as agendas políticas, orienta o consumo e a mídia.  

Para compreender o contexto que cerca a saída das crianças do anonimato e o 

reconhecimento da infância como categoria, tomamos como fonte os estudos de Phillipe 

Ariès e Neil Postman. Para Ariès (1978) é na modernidade que se delineia os primeiros 

passos daquilo que hoje denominamos infância. De acordo com o autor, nos períodos 

históricos anteriores há poucos registros sobre crianças e os que existem são cheios de 

ambigüidades, dificultando uma visão precisa da concepção de infância vigente. Em sua 

pesquisa, Ariès constatou que na sociedade feudal, anteriormente à industrialização e ao 

aparecimento da família nuclear e da escola, a criança era percebida como um “mini-

adulto”, não havendo consciência da particularidade infantil. Fatores como a revolução 

industrial, o iluminismo e a constituição do Estado laico, geraram alterações nas relações 

sociais, refletindo na organização familiar e, conseqüentemente, no sentimento de 

infância. Durante muito tempo se reproduziu a crença num modelo único de infância: a 

criança burguesa, que precisava ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação 

futura.  

 Assim como Ariès, Neil Postman (1999) também está interessado no percurso que 

envolve a construção social da infância. A tese do autor é de que a categoria infância está 

em processo de desaparecimento. Para Postman o acesso à informação é o grande 

responsável pelo esgarçamento da fronteira entre o mundo da criança e dos adultos e, 

conseqüentemente, do desaparecimento da infância. O autor faz uma relação entre o 

surgimento da infância e os processos educacionais que envolvem a criança, destacando 

a contribuição dos gregos, inventores da escola e dos romanos que estabeleceram uma 

conexão entre a criança em crescimento e a noção de vergonha. Embora tenha seu 

prenúncio na Grécia, com a criação das escolas, Postman destaca que o conceito de 

infância ficou adormecido durante a Idade Média, envolvo em um movimento social onde 

a capacidade de ler e escrever desapareceu, assim como a educação e o conceito de 

vergonha. Nesse período, todo o delinear da categoria infância ficou abafado, ressurgindo 
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anos mais tarde, influenciado pelo advento da imprensa. Mais uma vez, as crianças foram 

separadas dos adultos, passando a ser essencial que elas aprendessem a ler e escrever. 

Essa separação é um marco no fortalecimento do conceito de infância pois, pela primeira 

vez, as crianças são definidas como grupo privilegiado, com um lugar social. A partir de 

então, fica estabelecido que é na infância que algumas aprendizagens precisam ser 

realizadas. Segundo Postman (1999), a ausência de domínio da leitura e escrita coloca as 

crianças em uma condição de inocência, condição essa fundamental para a existência da 

infância. O autor destaca ainda que: “onde a instrução foi sempre altamente valorizada, 

havia escolas, e, onde havia escolas, o conceito de infância desenvolveu-se 

rapidamente.” (Postman, 1999, p. 53) 

 Voltando aos estudos de Ariès (1978) sobre o tema da educação escolar, o autor 

considera que no fim do século XVII se convencionou que a preparação para a vida deve 

ser assegurada pela escola. “A família e a escola retiram juntas a criança da sociedade 

dos adultos. A escola confinou uma infância outrora livre num regime disciplinar cada vez 

mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX resultou no enclausuramento total do 

internato.”(p. 278). O autor descreve que o aparecimento da infância está aliado ao 

sentimento mais elementar da fraqueza das crianças e da responsabilidade moral que 

mestres sentem em relação a ela. 

 Postman e Ariès vão descrever o processo que é sintetizado por Sacristán, 

“infância e escolarização são conceitos que se constroem reciprocamente” (1999 p. 170). 

Ao analisar o século XX, o autor destaca que  

 

o reconhecimento dos direitos da criança e da idéia de infância 

como etapa específica da evolução humana; não só como 

oportunidade para moralização e disciplinamento dentro de uma 

instituição que encaminha o eu devidamente orientado e 

controlado, ou como etapa para absorver o legado cultural, mas 

como um momento que precisa ser respeitado, estimulando o 

desenvolvimento do sujeito e favorecendo sua expressão.” 

(Sacristán, 1999, p. 167) 

Nas palavras de Sacristán podemos perceber que no século XX o discurso que 

cerca a infância toma novos contornos influenciados por pesquisas no campo da 

psicologia, estudos da sociologia, pela abordagem etnográfica proposta na antropologia e 

pelo diálogo com diferentes campos do saber. 
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Embora Ariès afirme que a concepção burguesa de infância ainda é predominante, 

muito já se caminhou no sentido da percepção das crianças como produto e produtora de 

cultura, sujeitos ativos nos processos de socialização, atores sociais plenos. O 

reconhecimento da infância como categoria, vem contribuindo para a visibilidade social 

das crianças, manifesta entre outros aspectos em uma série de políticas de assistência e 

de educação que trazem em seu interior uma concepção de infância, de atendimento e de 

educação. 

 

Infância e políticas educacionais: aspectos da educação infantil  

 

Para compreender as políticas educacionais destinadas às crianças brasileiras, é 

preciso reconhecer que as grandes desigualdades na distribuição de renda e de poder 

foram responsáveis pelo surgimento de esferas distintas de atendimento. Para as 

crianças pobres as instituições de guarda e assistência foram as que imperaram durante 

muitos anos (Del Priore, 2000), ao passo que as crianças burguesas viveram um 

processo escolar marcado pela trajetória exposta por Ariès e Postman, influenciado por 

estudos e pesquisas no campo das ciências humanas e sociais. Tal histórico tem como 

resultado a existência de três instituições envolvidas no processo educacional das 

crianças: a creche, a pré-escola e a escola de ensino fundamental.  

A crença no poder de aperfeiçoamento da condição humana pela apropriação do 

conhecimento e a idéia da educação como mola propulsora do progresso e da 

prosperidade econômica, serão responsáveis pelo impulso que a educação 

institucionalizada ganha no século XX (Sacristán, 1999; Lingard, 2004).  No caso da 

creche e pré-escola, essas instituições passam a integrar os sistemas de ensino a partir 

da LDB 9394/961. Nela a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, tendo 

como finalidade, de acordo com a lei, “o desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementado a ação 

da família e da comunidade”. Desconsiderando as questões de origem, projetos e 

expectativas presentes nas práticas de tais instituições, assim como a trajetória da 

formação de seus profissionais, a lei dispõe que o que marcará a diferença entre as duas 

modalidades de atendimento (creche e pré-escola) será somente o grupo etário: creches, 

crianças de até 3 anos, pré-escolas,  crianças de 4 a 6 anos. Com a promulgação da LDB, 

                                                 
1 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
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todo atendimento à infância que estava no campo da saúde e da assistência e que tinha 

como eixo cuidar-educar passou a ser responsabilidade das secretarias de educação.  

Em algumas cidades, a promulgação da LBD evidenciou um problema histórico 

que teve início com diferentes formas de atendimento à infância, entre elas o atendimento 

filantrópico e o comunitário. Em sua origem, esses atendimentos não apresentavam 

nenhum critério de seleção para os profissionais que atuavam junto às crianças. No 

contexto da LDB, no texto original de 1996, os profissionais da educação deveriam ser 

formados em nível superior, admitindo-se como formação mínima o curso normal de nível 

médio. Na realidade, o trabalho nas creches era, e ainda é em muitas instituições, 

realizado por profissionais leigos. Como regulamentar essa forma de atendimento no que 

diz respeito a seus profissionais? Na ocasião, as disputas estavam centradas na 

possibilidade de ampliação da oportunidade de trabalho para professores formados e na 

luta dos movimentos sociais e sindicatos que tentavam regulamentar a situação daqueles 

que já estavam atuando nesses espaços. Como argumento, foram utilizadas pelos 

profissionais leigos as pesquisas no campo da ação docente que chamam atenção para o 

saber adquirido na prática. (Novoa, 1995; Tartif, 2002). Esse quadro tornou-se ainda mais 

complexo, pois algumas prefeituras tentaram lançar projetos para expandir o atendimento 

à infância por meio de creches domiciliares e, para tal, mesmo após a LDB, se 

propunham a utilizar mão de obra leiga (Rosemberg, 2002, p. 53). Projetos dessa 

natureza foram recusados pelo Conselho Nacional de Educação, mas demonstra a 

complexidade da questão. Se por um lado, ao serem proclamadas integrantes da 

educação básica as creches precisam de profissionais da educação para desenvolver o 

trabalho pedagógico, por outro, para a realização de uma suposta ampliação, seria 

suficiente profissionais leigos. Essa situação serve para ilustrar o que afirma Mainarde: 

 

A política não é feita e finalizada no momento legislativo e os 

textos precisam ser lidos com relação ao tempo e ao local 

específico de sua produção. Os textos políticos são o resultado de 

disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos 

diferentes lugares de produção de textos competem para controlar 

as representações da política” (Mainarde, 2006, p. 52) 

 

Buscando uma análise crítica da política educacional para infância, podemos 

tomar como apoio o “Ciclo de políticas” proposto por Ball e Bowe (apud Mainarde, 2006). 
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A escolha desse referencial se dá em função da natureza complexa e controversa da 

política educacional. O ciclo proposto pelos autores nos ajuda a considerar os processo 

micro-políticos, as ações dos profissionais que lidam com as políticas no interior das 

instituições e as articulações com os processos macro-políticos. No ciclo de políticas, no 

que se refere a proposição dos autores no livro Reforming education and changing school 

de 1992, estariam inter-relacionados o contexto de influências, o contexto da produção e 

o contexto da prática. (Mainarde, 2006, p. 50) 

Assim, tomando o ciclo de políticas proposto pelos autores, com relação a 

integração da educação infantil à educação básica, podemos considerar que o contexto 

de influência estaria representado pelos discursos em favor dos direitos da criança, pela 

crença na educação escolar, pelas pesquisas acadêmicas e pelos organismos 

internacionais que financiam políticas de desenvolvimento infantil; o contexto de produção 

do texto seria a promulgação da LDB que segue a constituição de 1988 e o contexto da 

prática, o cotidiano das instituições. Ao olhar as tensões existentes nesses contextos e, o 

que se seguiu após a promulgação da lei, fica claro que o texto da LDB não dá conta das 

nuances que envolvem o atendimento às crianças.  

Embora tenhamos que reconhecer que a proclamação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB9394/96 representa uma conquista no que diz respeito à 

visibilidade social das crianças, devemos considerar também que  

Esclarecer quais são as finalidades assumidas para a 

escolarização, explicitar quais são os seus conteúdos, descobrir 

como são assumidas e colocadas em prática pelos professores é 

penetrar nas razões mais profundas da ação das instituições. Que 

teoria ou princípio de ação para a educação pode ser mais 

importante que a função para a qual acreditamos que as escolas 

existem? (Sacristán, 1999, p. 148) 

 

A proposição de Sacristán coloca um desafio: mergulhar nas razões das 

ações das instituições, assumindo que, dentro do que a LDB chama de educação 

infantil, há a educação realizada na creche e a educação realizada na pré-escola. 

Embora tenhamos avançado muito na compreensão da infância como categoria 

social, sobre as formas de atendimento educacional, ainda há um longo caminho a 

trilhar.  
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Infância e políticas educacionais: aspectos do ensino fundamental. 

 

Assim como as questões da educação infantil, a educação das crianças também 

vem sendo influenciada pelas políticas do ensino fundamental. Para iniciar essa reflexão, 

primeiro gostaria de problematizar sobre as nomenclaturas dos atendimentos. Porque a 

educação das crianças até 5 anos e 11 meses é denominada “educação infantil” e o 

atendimento para as das idades seguintes recebe o nome de “ensino fundamental”? O 

que distingue “educação” de “ensino”? Tomemos como uma possível resposta a natureza 

histórica de cada um dos atendimentos, no que está implicada outra questão: como em 

tais instituições se materializam as concepções dos sujeitos que nela estão inseridos? Na 

LDB, o objetivo da educação infantil é o “desenvolvimento integral das crianças” no que 

se refere ao ensino fundamental, o objetivo que está posto é “a formação básica do 

indivíduo”. No texto da LDB que diz respeito ao ensino fundamental não há nenhum tipo 

de menção a palavra infância. É claro que é preciso fazer as ponderações necessárias, 

uma vez que o ensino fundamental também é realizado para jovens e adultos, mas 

considerando que a maior parte dele é destinado para pessoas entre 6 e 14 anos, onde 

ficam os aspectos físicos e psicológicos ressaltados na Seção II referente a educação 

infantil? A Lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

considera que são criança, para os efeitos da Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos. Qual seria a repercussão da afirmação de que no Brasil não existem 

crianças no ensino fundamental? Ou então, quais são os indícios de que elas existem? Se 

considerarmos os aspectos apresentados sobre a construção do conceito de infância e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação poderíamos afirmar que não há! Mas, como já 

salientou Ball “as políticas sempre são incompletas, no sentido de que se relacionam com 

a ‘profusão descontrolada’ de práticas locais” (apud LINGARD, 2004, p. 73). O que é 

preciso chamar atenção é que por trás das políticas educacionais há uma concepção de 

infância e, nesse caso, a concepção que cerca o ensino fundamental está voltada para o 

ensino, a aprendizagem e a preparação para vida social. 

Ainda no campo das políticas educacionais para o ensino fundamental, em 2006 

foi promulgação da Lei nº 11.274 que altera a LDB 9394/96. A lei dispõe sobre a 

ampliação do ensino fundamental para nove anos de escolaridade. Esse foi o 

passo mais recente do governo federal e traz uma grande mudança no 

atendimento às crianças. Define que o ensino fundamental será “obrigatório, com 
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duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) 

anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e 

a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social." 

(Redação dada pela Lei nº 11274/06). 

 Embora a lei venha substituir o texto referente ao ensino fundamental posto 

na LDB, no que diz respeito aos objetivos eles não foram alterados. Mesmo depois 

de dez anos de discussão sobre a infância, sobre seu potencial de criação, sobre 

as formas singulares de significar o mundo, sua relação com a linguagem, nada 

dessa concepção aparece na letra da lei.  

A lei representa uma alteração nos sistemas de ensino, pois, até então, as 

crianças de seis anos de idade faziam parte da educação infantil que, como 

consta na LDB 9394/96, não tem caráter obrigatório. Quais os contextos que 

influenciam a produção dessa lei? Porque o atendimento às crianças de seis anos 

não foi ampliado dentro da educação infantil? Porque não tornar a pré-escola 

obrigatória? Olhando pela vertente desse atendimento, embora a pré-escola tenha 

surgido dentro de uma abordagem preparatória para o ensino fundamental, ao 

longo dos anos foi construindo a sua identidade no discurso que compreende a 

infância marcada na história e pela cultura. Por outro lado, a própria LDB já 

sinalizava a ampliação do ensino fundamental. Tomando mais uma vez o ciclo de 

políticas proposto por Ball (apud: Mainarde, 2006, p. 50 ), para a compreensão da 

ampliação do ensino fundamental, podemos destacar a ação do contexto de 
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influências que cerca essa modalidade de atendimento, principalmente os 

representados pelos organismos internacionais. Sem dúvida, atingir a 

universalização da educação fundamental e ainda ampliá-la, coloca o Brasil em 

uma nova posição em relação a outros países emergentes. Outro aspecto está 

relacionado ao contexto das práticas: para a ampliação da rede de financiamento 

da educação, alguns municípios já estavam matriculando as crianças de seis anos 

no ensino fundamental e incluído-as no quadro de alunos que eram beneficiados 

pelas políticas do Fundef (Fundo de manutenção do ensino fundamental). Esses 

são alguns aspectos que podem ser considerados como influentes no contexto da 

produção do texto. 

Sobre os impactos da promulgação da lei, ainda nos faltam elementos para 

análises mais profundas. O que pode ser destacado é que poucas mudanças 

aconteceram nas prefeituras onde as crianças de seis anos já estavam 

matriculadas no ensino fundamental; em outras, as crianças somente foram 

inseridas sem nenhuma reflexão coletiva; existe também um grupo bem 

expressivo de prefeituras em que a promulgação da lei provocou um grande 

debate sobre as finalidades da escolarização, a natureza do trabalho pedagógico 

e as funções da pré-escola e do ensino fundamental.  

Buscando subsidiar o trabalho pedagógico nas turmas de crianças de seis 

anos e ampliar o debate sobre o tema, em 2006 o MEC publicou o documento 

“Ensino Fundamental de nove anos – orientações para a inclusão da criança de 

seis anos de idade”. O documento tem como objetivo “apresentar algumas 

orientações pedagógicas e possibilidades de trabalho, a partir da reflexão e do 

estudo de alguns aspectos indispensáveis para subsidiar a prática pedagógica nos 

anos iniciais do ensino fundamental” (Brasil, MEC, 2006 p. 09).  

Assim como a publicação do MEC, outros espaços vêm sendo criados no 

interior das secretarias de educação, das universidades e nos movimentos sociais 

para a discussão dessa temática.  Entre eles, destaca-se participação da Anped 

como instância internacional de pesquisa em educação. Um breve panorama pode 

ser construído a partir da analise das discussões das duas reuniões posteriores a 

promulgação da lei. Na 29º Reunião, ano de promulgação da lei, foi realizada uma 
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Seção Especial com a participação das professoras Sonia Kramer (PUC-Rio), 

Betania Leite Ramalho (UFRN) e Helena Costa Lopes de Freitas (UNICAMP). Na 

sessão foi ampliado o debate, que se manifestou durante todos os dias do 

encontro, tanto no GT de educação infantil, como no de ensino fundamental e no 

de formação de professores. Na 30º Reunião, realizada em 2007, o tema esteve 

presente na Seção nº1, na fala da professora Cecília Maria Goulart (UFF); na 

Sessão especial nº 7, com os professores Elba Siqueira de Sá Barretto (USP), 

Maria Machado Malta Campos (FCC) e Elizeu Clementino de Souza (UNEB); na 

Sessão de conversa: “Política de ensino fundamental no Brasil hoje”, com os 

professores Jeanete Beauchamp (MEC), Miguel Arroyo (UFMG) e  Antônio Flavio 

Barbosa Moreira (UCP/UERJ), essa sessão foi coordenada pela professora 

Carmen Sanches Sampaio (UNIRIO); e no trabalho apresentado por Bianca 

Cristina Correa no GT 07 (Educação infantil), com o título: Crianças aos seis anos 

no ensino fundamental: desafios à garantia de direitos. Para sistematizar o que foi 

discutido, foi realizada uma busca pelos textos das referidas apresentações nos 

anais e no CD Rom do evento, assim como na página da associação na internet. 

Infelizmente somente o trabalho apresentado no GT 07 estava disponível. Não há 

nenhum texto das sessões especiais nos veículos que foram consultados. Os 

textos foram solicitados para os autores através de contato por e-mail. Somente 

três deles retornaram a mensagem e dois enviaram as apresentações. Uma delas, 

embora não esteja no site do evento, foi publicada na revista Presença 

Pedagógica nº 76 jul/ago.2007.  

Durante os encontros da Anped alguns pontos das discussões foram: a 

identidade das instituições que atendem as crianças no Brasil, a formação dos 

professores, o impacto da chegada das crianças de 6 anos no ensino 

fundamental, as condições de ampliação do atendimento e as práticas de 

letramento (alfabetização na pré-escola ou no ensino fundamental). Esse breve 

panorama do contexto da Anped, embora não possa ter sua análise aprofundada 

pela falta de material, demonstra o espaço que a temática assumiu dentro da 

associação, o número de pesquisadores e de instituições envolvidas. 

Considerando que nos últimos anos a Anped tem assumindo um espaço cada vez 
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mais amplo dentro do contexto de influências que cerca a política educacional 

brasileira, cabe acompanhar os caminhos que as discussões sobre o tema vão 

tomar nas reuniões futuras. 

 

Conclusão 

 O atual momento pode ser determinante para educação das crianças 

brasileiras. Mesmo que muitas prefeituras já estivessem com as crianças de seis 

anos matriculadas no ensino fundamental, a promulgação da Lei 11274/06 trouxe 

a oportunidade de um debate que tem como foco o contexto de influências e as 

questões das práticas. Não é possível fazer ampliação sem condições de acesso 

e permanência. Nas discussões que cercam essa temática, estão em questão a 

delimitação do campo, a visibilidade acadêmica, as lutas de poder e de 

resistência. Mas, para que o atendimento à infância represente uma melhoria na 

qualidade de vida e de formação das crianças, é preciso investimento em 

pesquisas que não tenham como foco essa ou aquela modalidade de 

atendimento, mas que tragam os sujeitos e suas práticas. Será preciso também a 

ampliação de espaços de formação continuada e de debates, que busquem 

compreender o objetivo da institucionalização das crianças brasileiras, que 

discutam e compartilhem experiências, referenciais e o cotidiano que vem sendo 

vivido dentro das instituições. 
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