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Direito das  
infâncias 
Política legal 
da infância 
 

Distinção entre 
Infâncias e Crianças 

 
Criança(s)  

São seres humanos de pouca idade. 

Infância(s)  

São os modos como estes seres podem 

viver as suas vidas neste período. 





Por favor, delete este aviso ao editar este slide. 

Agradeço! 

Dica: use links para acessar outros slides de sua 

apresentação. Links funcionam muito bem em 

slides como este! 

 

Como inserir links: selecione o texto, clique 

no símbolo de link na barra de ferramentas 

e selecione o slide que você quer linkar. 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

BASES 

EPISTEMOLÓGICAS 

CULTURAS INFANTIS  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  



Ano Internacional da Criança  (1979) 

Estudos para a identificação da situação 

social da infância no mundo e mapear os 

problemas ligados a vidas das crianças 

Necessidade de aprofundar e ampliar a 

compreensão e o posicionamento frente à 

infância  



Princípios da 

Declaração 

• Interesse superior da 

criança 

• Escuta da criança 

• Direito ao brincar 

• Não ser objeto de violência 

• Direito a vida cultural  

• Direito às artes  

• Direito a educação 

• Direito a vida social 





Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (...) 

Constituição Federal de 1988 



Marco Legal da 
Primeira Infância 

 

Estatuto da Criança 
e do Adolescente 

 
MARCO 
LEGAL 



ESTUDOS SOCIAIS 
DA INFÂNCIA • História da Infância 

• Sociologia da Infância 

• Antropologia da Infância 

• Filosofia da Infância 

• Geografia da Infância 

• Infância e Cidade 

• Infância do Campo 

• Pedagogia da Infância 



BASES EPISTEMOLÓGICAS 



BASES EPISTEMOLÓGICAS 



BASES EPISTEMOLÓGICAS 



BASES EPISTEMOLÓGICAS 



NO CONTEMPORÂNEO 



As crianças são 

portadoras de história 

 



As crianças 
são  

 atores sociais 
 



As Culturas Infantis  



Superar uma cultura 
Adultocêntrica 

Oferecer  

representatividade  

e legitimidade aos saberes da 

infância 





UMA ESCOLA  
FEITA PARA E 

COM AS 
CRIANÇAS 

  



QUE INFÂNCIAS ESTAMOS 
OFERECENDO PARA AS NOSSAS 

CRIANÇAS? 





Muito obrigada! 
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