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A Educação infantil sofreu grandes transformações 
nos últimos tempos. 

 
A visão que se tem da criança é algo historicamente construído, 

por isso é que se pode perceber os grandes contrastes em relação 
ao sentimento de infância no decorrer dos tempos. O que hoje 
pode parecer uma aberração, como a indiferença destinada à 

criança pequena, há séculos atrás era algo absolutamente normal. 
Por maior estranheza que se cause, a humanidade nem sempre 
viu a criança como um ser em particular, e por muito tempo a 

tratou como um adulto em miniatura.  
Segundo Áries: 
  
   o sentimento de infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças, corresponde à consciência da particularidade 
infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo jovem ( Áries, 1978 : 99). 







Na Idade Média não havia clareza em relação ao 
período que caracterizava a infância, muitos se 
baseavam pela questão física e determinava a 
infância como o período que vai do nascimento dos 
dentes até os sete anos de idade, como mostra a 
citação da descrição feita por Le Grand 
Propriétaire (Ariès, 1978 : 6 ) : 
  
 A primeira idade é a infância que planta os dentes, 
e essa idade começa quando a criança nasce e dura 
até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é 
chamado de enfant (criança), que quer dizer não-
falante, pois nessa idade a pessoa não pode falar 
bem nem tomar perfeitamente as palavras, pois 
ainda não tem seus dentes bem ordenados nem 
firmes... 



Assim que pudesse realizar algumas tarefas, esta era inserida no mundo 
adulto, sem nenhuma preocupação em relação à sua formação enquanto um ser 
específico, sendo exposta a todo tipo de experiência. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Segundo Áries, até o século XVII, a socialização da criança e a transmissão 
de valores e de conhecimentos não eram assegurados pelas famílias. A criança 
era afastada cedo de seus pais e passava a conviver com outros adultos, 
ajudando-os em suas tarefas. A partir daí, não se distinguia mais desses. 
Nesse contato, a criança passava dessa fase direto para a vida adulta.  



Até o século XVII a sociedade não dava 
muita atenção às crianças. Devido às más 
condições sanitárias, a mortalidade 
infantil alcançava níveis alarmantes, por 
isso a criança era vista como um ser ao 
qual não se podia apegar, pois a qualquer 
momento ela poderia deixar de existir. 
Muitas não conseguiam ultrapassar a 
primeira infância. O índice de natalidade 
também era alto, o que ocasionava uma 
espécie de substituição das crianças 
mortas. 



As grandes transformações sociais ocorridas no século XVII 
contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento 
de infância. As mais importantes foram as reformas religiosas 
católicas e protestantes, que trouxeram um novo olhar sobre a 
criança e sua aprendizagem.  
 
Outro aspecto importante é a afetividade, que ganhou mais 
importância no seio na família. 
  
  
Essa afetividade era demonstrada, principalmente, por meio da 
valorização que a educação passou a ter. A aprendizagem das 
crianças, que antes se dava na convivência das crianças com os 
adultos em suas tarefas cotidianas, passou a dar-se na escola. O 
trabalho com fins educativos foi substituído pela escola, que 
passou a ser responsável pelo processo deformação. As crianças 
foram então separadas dos adultos e mantidas em escolas até 
estarem “prontas” para a vida em sociedade. ( Ariès, 1978 ) 
 



Surge uma preocupação com a formação moral da criança e a 
igreja se encarrega em direcionar a aprendizagem, visando 
corrigir os desvios da criança, acreditava-se que ela era fruto 
do pecado, e deveria ser guiada para o caminho do bem. Entre 
os moralistas e os educadores do século XVII, formou-se o 
sentimento de infância que viria inspirar toda a educação do 
século XX (Áries, 1989). Daí vem a explicação dos tipos de 
atendimento destinados às crianças, de caráter repressor e 
compensatório 



Nesse momento, o 
sentimento de infância 
corresponde a duas atitudes 
contraditórias: uma 
considera a criança ingênua, 
inocente e graciosa e é 
traduzida pela paparicação 
dos adultos, e a outra surge 
simultaneamente à primeira, 
mas se contrapõe à ela, 
tornando a criança um ser 
imperfeito e incompleto, que 
necessita da “moralização” e 
da educação feita pelo 
adulto ( kramer, 2003:18 ) 





...a idéia de infância (... ) aparece com a sociedade 
capitalista, urbano-industrial, na medida em que mudam a 
sua inserção e o papel social da criança na comunidade. 
se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel 
produtivo direto (“de adulto”) assim que ultrapassava o 
período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela 
passa a ser alguém que precisa de ser cuidada, 
escolarizada e preparada para uma função futura. Este 
conceito de infância  é pois, determinado historicamente 
pela modificação das formas de organização da 
sociedade        ( 2003 : 19 ). 



As mudanças beneficiaram as crianças da burguesia, pois as 
crianças do povo continuaram a não ter acesso aos ganhos 
representados pela nova concepção de infância, como o direito 
à educação e a cuidados mais específicos, sendo direcionadas 
para o trabalho. 



A criança sai do anonimato e lentamente ocupa um espaço de maior destaque 
na sociedade. Essa evolução traz modificações profundas em relação à 
educação, esta teve que procurar atender as novas demandas que foram 
desencadeadas pela valorização da criança, pois a aprendizagem além da 
questão religiosa passou a ser um dos pilares no atendimento à criança. 
Segundo Loureiro : 
  
...nesse período começa a existir uma preocupação em conhecer a 
mentalidade das crianças a fim de adaptar os métodos de educação a elas, 
facilitando o processo de aprendizagem. Surge uma ênfase na imagem da 
criança como um anjo, “testemunho da inocência batismal” e, por isso, 
próximo de Cristo ( 2005 : 36 ). 



O que é ser criança hoje? 


