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Em Foco: A infância na história

Apresentação

Não é a no vi da de do tema in fân cia para os es tu dos in ter na ci o na is em his tó ria da edu ca -
ção que jus ti fi ca a com po si ção des ta se ção “Em Foco”. Inves ti ga ções, nem tão atu a is, t êm de -
mons tra do que mu i to an tes de o, por duas dé ca das con si de ra do pi o ne i ro, tra ba lho de Phil li pe
Ariès, L’enfant et la vie fa mi li a le sous l’Ancien Ré gi me (cuja ver são abre vi a da, com o tí tu lo His -
tó ria so ci al da cri an ça e da fa mí lia, foi pu bli ca da no Bra sil em 1973), ter sido lan ça do, na Fran -
ça, em 1960, vá ri os tra ba lhos so bre a cri an ça, na pers pec ti va his tó ri ca, ha vi am sido  ela bo ra dos.
Ape nas para in di car uma re fe rên cia, Jac ques Don ze lot, em seu li vro A po lí cia das fa mí li as, re -
me te ao tí tu lo His to i re des en fants trou vés, edi ta do em 1837.

Não é, tam bém, como uma emer gên cia re cen te do tema no cam po na ci o nal da his tó ria
da edu ca ção que re pou sa o in te res se des ta se ção. Ma ria Ro si le ne Alvim e Li cia Val la da res, já em
1988, des ta ca vam a pu bli ca ção, em 1926 (data que Moy sés Kuhl mann Jr. faz re tro ce der a 1922),
da obra His tó ri co da pro te ção à in fân cia no bra sil  (1500-1922) , de au to ria do mé di co Arthur
Mon cor vo Fi lho.

Se não é iné di to, o de se jo de com pre en são his tó ri ca das múl ti plas for mas de en ten der ,
di ri gir, con tro lar, pro te ger, am pa rar e re pre sen tar a in fân cia con ti nua atu al nas aná li ses his to ri o -
grá fi cas, ma ni fes tan do um es pe ci al vi gor pelo ex pres si vo nú me ro de pu bli ca ções, na ci o na is e es -
tran ge i ras, que vi e ram a lume na úl ti ma dé ca da. Li vros como His tó ria so ci al da in fân cia no
bra sil , or ga ni za do por Mar cos Ce zar de Fre i tas, em 1997, e His tó ria das cri an ças no bra sil , or ga -
ni za do por Mary del Pri o ri, em 1999, para ci tar so men te dois exem plos na ci o na is, ofe re cem tes te -
mu nho do es for ço que vem sen do em pre en di do no sen ti do de co li gir os vá ri os es tu dos so bre a
te má ti ca re a li za dos tan to no âm bi to da His tó ria, quan to no da His tó ria da Edu ca ção. 

Mas o in te res se pela in fân cia não se cir cuns cre ve ao pe que no cír cu lo dos his to ri a do  res e
his to ri a do res da edu ca ção. A ex pres são edu ca ção in fan til,  ado ta da pela Cons ti tu i ção de 1988 e
pela LDB 9394 de 1996; a cri a ção do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te  em 1990; o no ti ciá rio
co ti di a no das fu gas e as de nún ci as re cor ren tes de maus tra tos na FEBEM, den tre mu i tos ou tros
acon te ci men tos, re ve lam, de for ma con tun den te, a pre o cu pa ção da so ci e da de com o cu i da do, a
for ma ção e a re pres são à cri an ça. 

Por es tas ra zões, pen sar a cri an ça na di men são his tó ri ca per ma ne ce um ins ti gan te con vi -
te a re fle tir so bre as ma ne i ras, an ti gas e no vas (ou re no va das no pre sen te) de li dar  com a  infância.

Di a na Gon çal ves Vi dal
Orga ni za do ra
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