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Concepção de Infância  
 

“brincar é uma linguagem de expressão por meio da qual as 
crianças 

aprendem e expressam o que aprendem sobre o mundo das 
coisas e das relações 

humanas, constroem e transformam sua personalidade e 
sua inteligência”  

(SÃOPAULO, 2015, p. 60). 

 
 

A infância   caracteriza-se por intensos processos cognitivo, físico, social, 

afetivo, cultural e linguístico ,  esse é um momento de  muitas 

aprendizagens e novidades. 

Tanto a Creche quanto a Educação Infantil parcial  precisam configurar-

se como espaços de acolhimento, com condições que favoreçam o 

desenvolvimento pleno, num ambiente educativo de qualidade, que 

contribua significativamente para o avanço das aprendizagens de todas 

as crianças que ali estão inseridas. 

Pode-se afirmar que no limiar do século XXI começam a surgir outros 

modos de olhar e tratar a criança, através de novas concepções acerca 

da infância, que coloca a criança como sujeito social, criadora de cultura, 

desveladora de contradições e com outro modo de ver a realidade.  

Os aspectos relacionados à concepção de infância e sobre como as 

crianças eram tratadas e educadas, permitem analisar e refletir melhor 

sobre as concepções existentes, também possibilita uma reflexão sobre 

a educação e a escola atualmente. 

Para tanto precisamos articular as singularidades referentes as humanas 

experiências e os saberes das crianças, considerando com os 

conhecimentos do patrimônio cultural, artístico , ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promovem o desenvolvimento integral das 

mesmas. 



 

A infância é um tempo primordial no qual as crianças estarão em contato 

com seus pares, para produção  de narrativas individuais e coletivas, 

através das diferentes linguagens. 

Constituindo o protagonismo infantil , nesse sentido, a escuta da criança 

em suas múltiplas linguagens se faz primordial para que de fato ela se 

sinta parte ativa 

Por meio da aprendizagem contextualizada e significativas , que valorize 

a  participação e emancipação social, cultural e democrática, a 

ludicidade, as brincadeiras, interações, observações , exploração , 

pesquisar ,investigação, reflexão, experimentação,  encantamento,  para 

que sejam capazes de  compreender as complexidades e os mistérios do 

mundo, fantasias e imaginação, significando e (res) significando o mundo 

e a cultura onde estão inseridas. 

É necessário organizar tempos e espaços pensados para atender as 

necessidades e interesses das crianças, para garantir uma educação 

alicerçada sobre os pilares do protagonismo infantil, que se efetiva 

através de uma rotina que valida a participação da criança nas mais 

diversas situações de aprendizagem, desde a acolhida até a despedida.. 

Ao pensar nos bebês e nas crianças , desde o nascimento, em suas 

interações entre seus pares e junto aos adultos, objetos, múltiplas 

linguagens, expressões, podemos notar e respeitar as diferentes 

culturas. Para que as mesmas possam se manifestar, é preciso garantir e 

respeitar o brincar, permeando da Educação Infantil aos estudantes  do 

Ensino Fundamental anos iniciais. 

As diferentes infâncias, infâncias no plural, essa concepção é entender 

que, não existe uma infância , mas infâncias, e, portanto que os 

ambientes escolares estão lidando cotidianamente com muitas   

diversidades de culturas nas quais  estão inseridas , para mudar a 

concepção,  deve-se considera-los como sujeitos ativos na vida social, 

com características singulares e distintas da vida adulta. 



Significa também, que a organização dos ambientes escolares e dos 

currículos deve, necessariamente aprender e responder as demandas e 

anseios expressos pelos sujeitos sujeitos da Educação Infantil. 

A escola amplia  vivencias culturais desse sujeito histórico-social  

contribuindo no sentido estético apurado e permitem usufruir de tudo o 

que foi criado ao longo da história humana, por isso, quem nos da a 

condição para o aprendizado é o meio externo, ou seja, o convívio social, 

a interação com o outro.  

Aprendemos no contexto histórico-social ao sermos influenciados pela 

cultura. Dessa forma a mesma é responsável em tornar os indivíduos 

sociais, com características típicas da espécie humana, estabelecendo 

gradativamente as funções psicológicas superiores (ações, 

determinantes e intencionais) em seus repertórios comportamentais. 

“ a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da 

criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de 

transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 

Educação Infantil, transições no interior da instituição, 

transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental);”  

( Art 10 Resolução CNE/CEB nº 5/2009) 
 

Se faz necessário  refletir sobre  as transições , na diferentes etapas de 

ensino (creche/parcial, parcial/fundamental) garantindo que a  

continuidade dos processos de aprendizagem das crianças sejam 

respeitadas e não haja rupturas bruscas, fragmentação ou preparação 

para o acesso ao Ensino Fundamental. 

A organização em ciclos de aprendizagem, não como algo preparatório e 

sim em boas experiências e vivencias que garantam o desenvolvimento 

das competências e habilidades para seu desenvolvimento integral , nos 

âmbitos físicos , emocionais, afetivos, intelectuais, sociais e culturais . 

 A fim de garantir  as crianças dessa municipalidade as ofertas de 

proteção social , permeadas no brincar , interagir, desenvolver 

capacidades, habilidades ,competências e múltiplas dimensões humanas 



sem deixarem de ser crianças, tendo sua infância respeitada e 

preservada, as interações e as brincadeiras devem continuar sendo a 

base para o desenvolvimento dos seus diversos aprendizados, de 

maneira significativa e consistente, afinal  a criança continua sendo a 

mesma em sua essência nas diferentes etapas do ensino. 

Não é preciso dizer que uma escuta atenta, fomenta uma 

responsabilidade frente as demandas educativas cujo foco é enriquecer 

as experiências cotidianas das crianças, independente da faixa etária 

que as mesmas encontram-se. 

Com a  aprovação da Lei n°11.274 de 6 de fevereiro de 2006 que altera a 

LDB, amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração e torna 

obrigatória a matrícula de crianças de seis anos de idade, precisamos ter 

um olhar cuidadoso para o ingresso dessas crianças na escolarização no 

Ensino Fundamental ,  as crianças, ou melhor, os atores sociais precisam 

fazer parte de sua educação, que não deve ser simplesmente pensada 

para eles e sim por eles, atendendo as especificidades da faixa etária, 

respeitando a transição da Educação Infantil, valorizando o brincar na 

construção dos saberes. 

Pensar em uma escola para infância é uma tarefa árdua , pois primeiro 

precisamos conhecer a forma com que a criança aprende e interpreta o 

mundo, exercendo  sua cidadania  sendo valorizada e respeitada a sua 

cultura. 

Diante disso, a própria criança vai construindo suas culturas, vivenciadas  

pelo passado em que esteve inserida e aperfeiçoando-as no presente, 

fazendo um elo entre os dois ângulos, levando em consideração  seu 

modo de ser e se relacionar. 

As crianças são condutoras das heranças culturais vivificadas com as 

próprias famílias, são também construtoras de novas culturas, seja 

individual, coletiva ou na busca de trocar experiências, conhecimentos, 

transformando estas culturas, no seu modo de ser, de crescer e viver. 

A brincadeira  é uma forma peculiar com a qual a criança apropriar-se do 

mundo e produz cultura. É a sua forma privilegiada de se expressar, 



onde tem a possibilidade de se relacionar, descobrir, explorar, conhecer 

e construir significados para si sobre o mundo que a cerca.  

Ao brincar, elas exploram o ambiente, perguntam e refletem sobre as 

formas culturais nas quais vivem e sobre a realidade circundante, 

desenvolvendo-se psicológica e socialmente. 

Assim, brincando, as crianças amadurecem também algumas 

competências para a vida coletiva, constroem suas subjetividades, 

constituindo-se como sujeitos humanos. 

O brincar intensifica a percepção infantil por ele é possível direciona seu 

pensar de maneira cada vez mais equilibrada, pois o mesmo favorece a 

aprendizagem ao longo do seu crescimento. Ao desenvolver suas 

potencialidades, a criança aprende a interagir, vencendo suas 

dificuldades tomando decisões nas situações conflituosas. 

Partindo dessa concepção, precisamos pensar na organização dos 

espaços, tempos, materiais, relações e currículo voltados para a 

construção de um trabalho pedagógico que considere a criança em sua 

integralidade, com direito de ser ouvida, respeitada . 
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