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 Introdução 

“Considerar o bebé e a criança pré-

escolar como agentes ativos, 

determinados a dominar uma forma 

particular de vida, a desenvolver um 

modo operacional de ser/estar no 

mundo, exige que se repense todo o 

processo educacional. Trata-se 

menos de  dar à criança algo 

que lhe falta do que lhe facilitar algo 

que ela  já tem: o desejo de 

dar sentido ao self e aos outros, o 

impulso de estar compreendendo o 

que diabo está acontecendo. “ 

     

  Clifford Geertz  

 

Foto Paula Nogueira 
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A génese da educação infantil 

• A tradição assistencialista, filantrópica e caritativa: a 

creche 

 

• A inspiração desenvolvimentista  e escola-novista: o 

jardim de infância 

 

• A pretensão instrucional: a pré-escola 
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As fases da educação infantil 

 1. A génese dual da educação infantil 

 2. A construção de ideários distintivos para a educação 

infantil: socialização versus proteção supletiva 

 3. A reconstrução da educação infantil pela conceção do 

“ofício de criança” 

 4. A educação infantil globalizada e o regresso da 

educação compensatória 

 5. Capitalismo avançado e educação infantil como 

mercado  

 6. As alternativas contra-hegemónicas: educação infantil 

cidadã 
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Ofício de criança - tensões 

 A actual situação política e social da escola/jardim de infância coloca a 

infância perante a mudança do “ofício de criança”. Este “ofício” está 

associado à invenção do estatuto da criança/aluno e sofre hoje um processo 

de reconfiguração: 

 

 Na relação entre individualização e socialização 
 Tensão entre processo de afirmação da personalidade individual e hegemonia 

dos valores sociais 

 Na relação entre autoridade e autonomia 
 Tensão entre disciplinação e/ou anomia  e construção do sujeito autónomo 

 Na relação entre competência e aprendizagem 
 Tensão entre saberes do “canône escolar”e saberes que afimam a criança 

como sujeito de conhecimento 

 Na relação entre cultura escolar e culturas infanto-juvenis 
 Tensão entre saberes eruditos e saberes do quotidiano infantil e juvenil 

 Na relação entre igualdade de oportunidades das crianças e 

“apartheid” social 
 Tensão entre as finalidades da escola democrática e as políticas hegemónicas 

seletivas e segregacionistas 
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Ofício de criança - tensões 

 A construção política do campo da educação infantil atualiza as 

tensões do ofício de criança nos seguintes dilemas:  

 Orientação para a formação do indivíduo versus promoção do colectivo 

 Controlo disciplinar versus autonomia e participação das crianças 

 Promoção da instrução/alfabetização versus orientação para o 

desenvolvimento 

 Organização curricular pré-escolarizante versus acção indutiva, centrada 

na atividade lúdica  

 Hegemonia da “base cultural comum” versus abertura multicultural 

 

 Estes antagonismos são continuamente atualizados na definição do 

projeto político-pedagógico, nas orientações “curriculares”, nas práticas 

pedagógicas, na gestão das “rotinas”. 
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Linhas de uma educação de infância democrática 

• A educação das crianças nasce das 

realidades sociais e culturais das crianças 

para as ampliar e desenvolver. Não há 

modelos, nem padrões.  

• Privilegia-se uma intervenção institucional 

do/a educador/a adulto/a, atento/a aos 

saberes das crianças, com vista a 

intencionalizar o seu reconhecimento, 

conscientização e aprofundamento.  

• Partir das crianças e das suas práticas 

culturais para organizar a acção pedagógica.  

 

Organizar a Educação da Infância como um  

campo de possibilidades 
 

Foto: Manuel Sarmento 
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 Linhas de uma educação de infância democrática 

Pensar as instituições educativas 

como um lugar de encontro de 

culturas 

• As culturas são o espaço de um entre-lugar 

(Bhaba), porque as identidades se 

interpenetram. 

• A escola /jardim de infância deve ser esse 

lugar onde as culturas se intercetam, na 

acção de apropriação pelas crianças das 

linguagens, dos saberes e das formas em 

que se materializa o conhecimento do 

mundo. 

• O lugar da encontro das culturas é o lugar de 

afirmação das culturas infantis 

 

Fotos: cima dos jornais;  

baixo: Cristina Reis 
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 Linhas de uma educação de infância democrática 

 

• Não fica fora de casa nenhum dos 

problemas ou dimensões que ocupam 

a vida da criança: o corpo, a condição 

social, o género, a pertença étnica e 

cultural.  

• A casa das crianças deve ser o lugar 

da afirmação plena dos direitos da 

criança.  

 

 

 

A escola /jardim de infância é um mundo social de vida  

das crianças  
 

Painel em S. Torcato, Guimarães 

Foto: Manuel Sarmento 
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 Linhas de uma educação de infância democrática 

 Organizar a escola como uma polis 

• A escola /jardim de infância é a “polis” (Moss, 

Dhalberg), a cidade onde tem lugar a afirmação 

de uma identidade social.  

• A criança pequena é um pequeno cidadão; mas 

um pequeno cidadão não tem pequenos direitos, 

tem plenos direitos. 

•  A educação é o lugar de afirmação de cidadania 

plena da criança: 

• social  

• cognitiva  

• institucional   

• íntima. 

Foto: Manuel Sarmento 
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Conclusão 

Foto Mário de Sousa 

“Certas qualidades 

características da infância, 

mantidas, prolongadas e 

desenvolvidas nos adultos, são 

uma condição indispensável para 

a realização de feitos grandes e 

fecundos. “  

Faria de Vasconcelos, 1921 
 


