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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o processo de formação social da criança. Para entender como se dá esse
processo de formação, foi feito um levantamento bibliográfico de alguns autores como Piaget, Bettinard, Saviani, entre
outros, não menos importantes, que versam sobre esse estudo. Ao analisar o objeto de estudo, percebe-se que o
conceito de criança/infância que temos hoje, é resultado de vários avanços conquistados com o passar dos séculos.
Constata-se que a família e a escola são as principais instituições que colaboram de forma direta para a formação
social da criança. A família apresenta-se responsável pela educação informal, aquela que a criança já leva para a
escola, e a escola, apresenta-se como a instituição responsável pela educação formal, que irá sistematizar a informal.
Dessa forma, é importante que a escola esteja preparada para receber essas crianças e possibilite uma agradável
adaptação a esse novo ambiente a ser explorado.

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Educação; Formação social.

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of social formation of the child. In order to understand how this training process
takes place, a bibliographical survey was made of some authors such as Piaget, Bettinard, Saviani, among others, no
less important, that deal with this study. When analyzing the object of study, it is noticed that the concept of child /
childhood that we have today, is the result of several advances conquered over the centuries. It is noticed that the
family and the school are the main institutions that collaborate directly for the social formation of the child. The family is
responsible for informal education, the one that the child already takes to school, and the school presents itself as the
institution responsible for formal education, which will systematize the informal. In this way, it is important that the
school is prepared to receive these children and allows a pleasant adaptation to this new environment to be explored.

KEY WORDS: Child; Education; Social formation.

INTRODUÇÃO

O presente texto intitulado “A formação social da criança no contexto educacional”, tem como objetivo analisar o
processo de formação social da mesma. Para isso, se faz necessário pesquisar a evolução do termo criança/infância,
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partindo da formação social em torno da educação informal/formal, a adaptação da mesma no espaço escolar e
aprendizagem adquirida a partir de suas relações.

Inicialmente, falar em criança é retornar ao passado e considerar todos os avanços e conquistas alcançadas, pois a
mesma deixou de ser vista como alguém sem valor social, e tornou-se um sujeito de direitos, com papel ativo na
sociedade a qual pertence.

Como consequência dessas conquistas, tornou-se necessário repensar em como se dá a educação e o processo de
aprendizagem das crianças. Inicialmente, pode-se considerar a família como a primeira instituição importante na
formação educacional do ser humano. Segundo Bettinardi (2012), entende-se que é no ambiente familiar que a
criança tem seu primeiro contato com a sociedade, e posteriormente a escola irá complementar a educação
inicialmente adquirida pela família, considerando dessa forma, a família e a escola como os principais agentes da
educação informal e formal das mesmas.

No que diz respeito a educação formalizada, oferecida pelas instituições de ensino, vale ressaltar que é de direito de
todos e dever do Estado, como está presente na constituição brasileira.

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(BRASIL, 1998)

A criança chega à escola sem imaginar o que ela representara em sua vida, principalmente em sua educação, seja ela
formal ou informal. Os ensinamentos trazidos do seu convívio com a família, serão confrontados com infinitas
informações. Portanto, é de grande importância a união dessas duas instituições, família e escola, uma vez que torna
possível juntar os valores culturais adquiridos no seio familiar aos conhecimentos formais adquiridos por uma
instituição de ensino. Para a criança, o primeiro obstáculo é largar a convivência dos pais em um curto período de
tempo e ir para um local com regras e obrigações estabelecidas por pessoas estranhas, no entanto, este é um dos
primeiros passos rumo à sua independência.

A escola tem como objetivo criar meios para tornar o cidadão crítico para que possa entender a realidade do local em
que vive.

O papel da escola não é só propiciar o conhecimento intelectual que faz parte de sua grade
curricular. Seu papel vai além, cabe-lhe preparar os jovens para o futuro. E, se a pretensão
é transformar o futuro para uma sociedade mais justa e igualitária, urge preparar os
educandos para tal, para que não seja apenas um cidadão de papel, mas que saibam ser
cidadãos de fato e de direito, em todo tempo e lugar. (THOMAS; OLIVEIRA, 2009, p. 9-10).

Entretanto, temos uma educação que segue conceitos tradicionais, criando apenas cidadãos alienados, sem torná-los
capazes de refletir sobre a sua realidade, ou buscar transformá-la.

A educação tradicional em que o professor era o dono do conhecimento e o aluno deve a este respeito e total
submissão quanto aos conteúdos propostos, como podemos notar nas palavras de Maia (2009), “a reprodução de
conteúdo é feita pelo aluno de forma automática e sem variações. A relação professor-aluno é vertical. O professor
detém o poder decisório quanto à metodologia, conteúdo, avaliação, forma de interação na sala de aula, entre outros”,
ainda hoje está imposta na sociedade, em pleno século XXI. No entanto, este sistema trouxe, durante muito tempo,
grande atraso e total alienação. Vale ressaltar que embora tenha havido muita evolução no sentido de envolver a
comunidade nas decisões do espaço escolar e do esforço em garantir o respeito à diversidade, ainda observa-se que
as práticas e o próprio despreparo dos profissionais de educação não possibilitam que o educando adquira
conhecimentos que o possibilitem transformar a sua própria realidade e a sociedade[1] à sua volta.

A escola surge nesse contexto, segundo Dermeval Saviani (2008), “como um antídoto à ignorância, logo, um
instrumento para equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os
conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. O mestre-escola será o artífice dessa
grande obra.”. Em seguida, surge a pedagogia nova, onde uma o professor já não é o dono do saber, o aluno deixa de
ser passivo e começa a ser ativo em sala de aula.
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2- EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE INFNCIA

Percebe-se que nos últimos tempos a criança vem ganhando espaço na sociedade, tornando-se alvo de estudos
voltados para seu comportamento e aprendizagem. Dessa forma, para analisar o processo de formação social da
criança, faz-se necessário pesquisar a evolução do conceito de criança/infância desde a antiguidade até os dias
atuais.

Na atualidade, a criança é vista como um sujeito de direitos, com papel ativo na sociedade em que vive. No entanto,
nem sempre foi assim. Os escritos de alguns estudiosos, a exemplo de Ariés (1914, 1984), nos permitem entender
que na idade medieval a criança era vista como um adulto em miniatura[2], não havendo assim separação entre
crianças e adultos. Baseado em outros autores, podemos também supor que no início da civilização os adultos não
tinham apego às crianças, dessa forma, como revela alguns registros de fontes historiográficas e demográficas a
mortalidade infantil era alta. Nas palavras de Pancino e Silveria (2010)[3]:

Não só – e isso dizem a historiografia e as fontes, sobretudo as demográficas – a
mortalidade infantil era, ainda em 1877, elevadíssima e era “normal” que as crianças
morressem; mas em uma sociedade marcada pela alta taxa de mortalidade infantil, as
próprias crianças não eram mantidas alheias ao fato de que a morte as espreitava.

A mortalidade infantil, era tida como normal, tanto por falta de condição financeira, como por falta de cuidados e como
também por opção. É o que podemos notar nas palavras de Veyne (2009):

Os recém-nascidos só vêm ao mundo, ou melhor, só são recebidos na sociedade em
virtude de uma decisão do chefe da família; a contracepção, o aborto, o enjeitamento das
crianças de nascimento livre e o infanticídio do filho de uma escrava são, portanto, práticas
usuais e perfeitamente legais. (VEYNE, 2009, p.23).

Com o passar dos anos e com os avanços nas indústrias e no capitalismo, essa realidade foi tornando-se diferente.
No Brasil, políticas públicas foram criadas em defesa das crianças. A exemplo do Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), que cita em seu artigo 3°:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade. (BRASIL. Lei n° 8.069 de 13 de junho de 1990).

O ECA[4] defende a criança como um sujeito de direitos, merecedor de proteção, oportunidades, liberdade e
dignidade, essa foi uma valiosa conquista. Como a criança tornou-se um sujeito de direitos, ela deverá frequentar a
escola e lá deverá ser vista como alguém ativo em seu processo de aprendizagem. Foi criada então a Lei de Diretrizes
e Base Nacional para a educação infantil (2010), que define a criança como:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010).

Dessa forma, a criança não é mais vista como alguém sem valor, sem sentimentos. Ela agora tem seu tempo e
espaço que devem ser respeitados, dando-lhes oportunidade de viver de forma digna e livre para explorar o mundo ao
seu redor. Como foi citado acima, segundo a Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2010), a criança produz
e constrói sua história, identidade e cultura de forma ativa na sociedade em que vive, logo não deve ser vista na
escola como alguém passivo, sem valor e sem conhecimento. A escola será uma instituição importante para o
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desenvolvimento social e cognitivo da criança, contribuindo assim de forma direta para sua formação social. Isso será
discutido de forma mais aprofundada no decorrer desse trabalho.

3- PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA ESCOLA

Os seres humanos passam por períodos de mudanças que muitas vezes, requer grandes adaptações podendo gerar
conflitos ou traumas. É o caso da criança que chega pela primeira vez na escola, tendo que se separar da família,
normalmente é um período difícil já que muitas delas apresentam dificuldades em se adaptar ao novo meio.

A criança chega à escola sem ter a mínima noção do que essa instituição pode promover na sua vida. O primeiro
obstáculo é largar a convivência dos pais em um pequeno período de tempo e ir para um local com regras e
obrigações, no entanto é um dos primeiros passos rumo à independência. “Educar é adaptar o indivíduo ao meio
social, ambiente” (PIAGET, 1985 p. 154). Na citação, o autor defende a ideia do indivíduo se adaptar ao meio, de uma
maneira que consiga conciliar a evolução de acontecimentos à sua volta. A escola deverá disponibilizar meios para
que as crianças se sintam à vontade num ambiente convidativo e seguro. Favorecendo assim a aprendizagem e o
bom relacionamento com o ambiente físico e pessoas ali presentes. É importante que as crianças notem esse clima
agradável da escola, logo nos primeiros dias de aula, pois estas encontram-se em um ambiente novo, com pessoas
que nunca viram antes e se adaptando a uma nova rotina. Por este motivo, é de relevante importância que a escola
esteja preparada para recepcionar os novos alunos. Este aspecto pode definir ou não a permanência dos mesmos na
instituição escolar.

Concordamos com Saviani (2008), quando descreve a escola como o local que deve servir aos interesses populares,
sendo garantido a todos um bom ensino e saberes básico que se reflitam na vida dos alunos preparando-os para a
vida adulta. E de extrema importância que a instituição esteja preparada para garantir uma boa educação, pois nesta
nova vivência ou adaptação, a criança vai se deparar com indivíduos de opiniões diferentes, ou seja, estabelecer
outras relações, a qual a mediação é um fator essencial para que aconteça um aprendizado. Dessa forma, a escola é
responsável por essa mediação, ao buscar métodos para apresentar os conteúdos por meio de uma educação formal.
Dentro dessa educação formal, a mesma terá o papel de preparar as crianças para trabalhar a realidade, tornando-os
cidadãos críticos e capazes de entender e recriar os contextos ao seu redor.

Assim, Saviani (2008), chama atenção para responsabilidade do poder público, representantes políticos na localidade,
responsáveis pela organização e criações de projetos no âmbito escolar, procurando melhorar a integração entre a
escola e o sujeito. É provável que a escola não seja capaz de resolver todos os problemas dos alunos, mas pode
mediar algumas possibilidades de ascensão social, uma vez que as instituições escolares devem preparar cidadãos
críticos para que tenham discernimento e poder de analisar sua realidade, através da interação do professor e da
participação ativa do aluno possibilitando conteúdos que garantam esta criticidade.

Segundo Saviani (2008), a escola pode auxiliar no desenvolvimento intelectual podendo contribuir para melhoria da
vida do sujeito. A criança ao adentrar no universo escolar não imagina o que a educação pode promover na sua
formação social. Na concepção de Saviani (2008), é a partir da construção do saber, promovendo a participação de
todos no processo, absorvendo os conteúdos, com o objetivo de transformar o meio onde vivem em um local com
igualdade de oportunidades.

Na fase de adaptação da criança em sala de aula o professor tem como objetivo mediar a construção do saber, para
que os mesmos possam compreender a realidade do local onde vivem. Ainda segundo Saviani (2008), aprender é
desenvolver a capacidade de processar informações e organizar dados resultantes de experiências ao passo que se
recebe estímulos do ambiente.

Uma das várias maneiras de facilitar a adaptação da criança na escola, é fazendo-a perceber-se como sujeito
importante naquele ambiente. Esse sentimento pode ser despertado através de práticas em que os professores
identifiquem os saberes tácitos que as crianças trazem consigo, pois é a partir do que o aluno já conhece que será
propiciado um momento prazeroso de aprendizagem. Um exemplo corriqueiro para essa situação, é a não valorização
das produções das crianças. É comum na pré-escola estimular os alunos a reproduzir modelos de atividades, como os
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desenhos já prontos, que são orientados como devem ser pintados, inclusive indicando as cores, não valorizando,
com isto, o individual e a criatividade, não levando em consideração a capacidade que o aluno tem de criar e recriar
novas ideia. É preciso deixar a criança livre para criar e recriar, só assim a aprendizagem fará sentido.

Em relação a aprendizagem podemos citar a ideia de Saviani, que define como aprendizagem a capacidade de
interpretar informações e recolher dados resultantes de experiências. Dessa forma, é papel do professor promover
estes estímulos. Podemos também relembrar o posicionamento de Piaget (1985), já citada neste trabalho, que quando
é apresentada uma nova informação à criança esta acomoda a antiga, e com a nova ideia apresentada irá formando
uma outra mais fundamentada.

Assim, podemos afirmar que as instituições de ensino, devem ser lugares abertos e convidativos, nunca rígida,
celetista ou fechada,

“[a] escola enquanto instituição, não enquanto boa vontade de seus mestres mantém a
mesma postura rígida e excludente já faz um século. Continua aquela estrutura piramidal,
preocupada apena com o domínio seriado e disciplinar de um conjunto de habilidades e
saberes. A ultrapassagem de domínios preestabelecidos em cada disciplina e em cada serie
é precondição para manutenção ou a perda irrecuperável do direito de uma experiência sócio
cultural formadora.”(ARROYO, 1997,p.47).

Nesse sentido concordamos com Lene e Sawaia, (1995), quando afirma que, “É preciso desvelar os vários níveis de
opressão e exclusão seja em que âmbito for (escolar, família, em sociedade), no qual o indivíduo está sujeito, e como
ele resiste e aguenta submeter-se às certas condições humilhantes. É preciso pesquisar, para conhecer a maneira
como esse processo se objetiva no cotidiano deste indivíduo e como ele vivencia este momento de sua vida,
buscando a motivação, emoção, pensamento, sonho, desejo, fantasia, representações nestes diferentes agentes
sociais. ” (LANE; SAWAIA, 1995, p.165).

4- EDUCAÇÃO FORMAL/INFORMAL E OS FATORES QUE INFLUENCIAM NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

A educação se manifesta de duas formas; a formal que é oferecida por escolas, universidades que exigem regras,
ensinamentos e metodologias planejadas. Gaspar (1990), define a educação formal como, “A educação com
reconhecimento oficial, oferecida nas escolas em cursos com níveis, graus, programas, currículos e diplomas,
costuma ser chamada de educação formal”. A outra é a informal, em que o indivíduo adquire conhecimento por meio
das relações sociais, não há lugares, horários ou currículo. Segundo Gaspar (1990):

Na educação informal, não há lugar, horários ou currículos. Os conhecimentos são
partilhados em meio a uma interação sociocultural que tem, como única condição
necessária e suficiente, existir quem saiba e quem queira ou precise saber. Nela, ensino e
aprendizagem ocorrem espontaneamente, sem que, na maioria das vezes, os próprios
participantes do processo deles tenham consciência. (GASPAR, 1990, p. 173).

Dessa forma, a criança chega à escola educada informalmente, com aprendizados adquiridos com a família, a
instituição escolar tem uma forma de ensino padronizado baseada no currículo, que foi elaborado com uma finalidade,
ou seja, que tipo de pessoas se pretende formar. “Assim, ações educativas escolares seriam formais e aquelas
realizadas fora da escola não formais, ou informais.”. (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, p. 133).

A partir do momento que a criança adentra na escola passa a ter a sua primeira experiência de independência. A ela
será apresentado um novo mundo, serão criadas novas possibilidades e novos conceitos a partir de seus
conhecimentos informais adquiridos no meio social em que vive. Piaget define essa ação como:

[...] uma integração a estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou são mais ou
menos modificadas por esta própria integração, mas sem descontinuidade com o estado
precedente, isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova
situação. (PIAGET; INHELDER, 1982, p.13)
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Uma forma de exemplificar este conhecimento seria: se a criança só conhece um animal, pode ser um cachorro, e a
esta é apresentada outro animal, por exemplo, um cavalo, que tem características parecidas. Ao ver um cachorro, ela
irá chamá-lo de cavalo, e com certeza um adulto dirá que não é um cavalo, e sim um cachorro. A partir deste
momento ela irá acomodar a ideia que ela já tinha com a nova ideia apresentada. A criança não chega vazia de
conhecimentos, com a apresentação de novos pontos de vista, que será acomodado junto à ideia que ela já tem de
determinado fator, ou seja, haverá uma atribuição de novas características aos conhecimentos que a mesma já
possui.

Segundo Piaget (1996) é necessário assegurar à criança uma interação eficiente com o meio-ambiente. Na escola, a
criança terá relações com novos espaços, outras crianças, e situações que a farão refletir sobre a sua própria
existência. É papel da comunidade escolar, promover e mediar interações expondo a criança a novas experiências,
fazendo com que esta assimile conhecimentos e desenvolva estímulos.

É importante reforçar que a infância é o momento de explorar o ambiente para que se possa trabalhar de maneira
mais poderosa a aprendizagem, uma vez que é nesta fase que a criança apresenta mais disposição para aprender. A
curiosidade de conhecer coisas novas, texturas, sabores, de descobrir algo novo, desconhecido pode parecer que só
precise de um contato para estes seres inexperientes. Cabe a escola e ao professor aproveitar toda a curiosidade das
crianças para explorar ao seu redor. É importante disponibilizar oportunidade para as mesmas viverem seus
momentos e provarem novas descobertas.

O professor terá um importante papel nessa fase de descobertas das crianças, pois, aos poucos, elas irão descobrir
que para adquirir certas experiências precisam de um intermediário que vai proporcionar a ação. A prática do
professor na sala de aula, dirá muito em relação à aprendizagem das crianças, o mesmo deverá proporcionar
momentos de interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Esses momentos serão de relevante aproveitamento
para a aprendizagem das crianças.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bibliográfica sobre a formação social da criança no contexto
educacional. Para compreender melhor como se dá esse processo de formação social, fez-se necessário pesquisar a
respeito da evolução do termo criança/infância, em que constatamos que grandes foram as conquistas alcançadas
com o passar dos séculos. As crianças deixaram de ser vistas como seres passivos e sem valor, para tornarem-se
sujeitos ativos e de direitos. É fundamental destacar a importância da família e da escola para a formação social da
criança, essas instituições tornam-se indispensáveis nesse processo.

Constatamos que são vários autores que abordam essa questão, analisando como deve ser a relação da família junto
à escola para formação da criança e como o professor deve elaborar suas práticas educativas na construção do
conhecimento do educando, valorizando sua educação informal e associando-a à formal.

A escola tem um papel fundamental na educação formal, local este onde será apresentada a educação com regras e
finalidades, baseada no currículo com um determinado objetivo. Hoje nossa educação ainda predomina uma
pedagogia tradicional, entretanto, o principal objetivo da escola é tornar os educandos cidadãos capazes de entender
e transformar a realidade em que vivem.

O ambiente familiar é o ponto primário da relação direta com seus membros, onde a criança cresce, atua, desenvolve
e expõe seus sentimentos, experimenta as primeiras recompensas e punições, estabelecem a primeira imagem de si
mesma e seus primeiros modelos de comportamentos – que vão fazer parte de sua personalidade, configurando seu
mundo interior. Isto contribui para a formação de uma “base de personalidade”, além de funcionar como fator
determinante no desenvolvimento da consciência, sujeito, no entanto, a influências subsequentes.

“[...] Todo o seu progresso psicológico foi realizado, até então, através das relações com
outrem, principalmente os pais. De começo, a criança fundiu-se com as pessoas que a
rodeiam, identificou-se com elas, foi invadida pela sua presença [...]”. (MÉDICI, 1961, p.
40).
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Concluímos que a família e a escola têm sua contribuição na educação formal e informal, ambos têm o compromisso
de educar a criança e se unir para abrir laços de integração e predisposição para formação social da criança. As
relações tanto no contexto familiar, quanto no escolar têm sua participação na formação educacional, principalmente
na infância momento de curiosidade, novas descobertas e adaptação ao meio.

Independentemente de como a família é constituída, esta é uma instituição fundamental da
sociedade, pois é nela que se espera que ocorra o processo de socialização primária, onde
ocorrerá a formação de valores. Este sistema de valores só será confrontado no processo
de socialização secundário, isto é, através da escolarização e profissionalização,
principalmente na adolescência. (VALADÃO; SANTOS, 1997, p. 22).

As instituições escolares devem estar preparadas para recepcionar as crianças e inseri-las no contexto social para
que tenham discernimento e possam analisar sua realidade. O aprendizado deve partir da relação harmoniosa do
conjunto: família, escola e alunos.
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