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O presente trabalho, inscrito na linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais,  
objetivou estudar as concepções de infância e de criança presentes contemporaneamente 
nos campos da Educação e da Psicologia. Essa investigação se estabeleceu a partir do 
tensionamento dos campos teóricos que advogam a autoridade de postular aquilo que se 
compreende por infância e criança. A  partir da produção de grupos cadastrados no 
Diretório de Pesquisa do CNPq foram analisados  151 trabalhos, dentre estes: 27 livros, 
70 capítulos de livros e 54 artigos. Este quantitativo representou a produção teórica de 
10 grupos de pesquisa sobre infância e criança em diferentes regiões brasileiras. A 
abordagem materialista dialética e os fundamentos da teoria crítica constituiram a base 
de análise desse trabalho a partir das contribuições e reflexões da Psicologia Social 
Crítica. Os resultados deste estudo indicaram que, a partir da segunda metade do século 
XX, aquilo que constituiu a história da infância e da criança brasileira, e 
consequentemente a formulação de suas concepções, foi sintetizado e recortado, 
predominantemente pelo recorte do aparato jurídico-legal. Ou seja, a nomeação da 
infância e da criança foi afirmada por uma certa “força da lei” como determinante destas 
concepções. Da concepção de menor à concepção de sujeito de direito as crianças 
foram enquadradas no imperativo da lei. Da mesma forma, uma certa noção de 
“ infância como construção social ou histórica/cultural” foi propagada sem considerar a 
tensão dialética que perpassa temas como classe, desenvolvimento natural-social e a 
infância como tempo da vida. Desse processo investigativo é possível indicar as 
tendências predominantes como  a ausência do tema da subjetividade, a presença de 
riscos quem envolvem reducionismos, a presença do recorte da identidade pelo Direito, 
a presença de uma epifania da criança na exacerbação do protagonismo infantil, a 
ausência da tensão entre natural-biológico e social-histórico e ausência do debate sobre 
o desenvolvimento da criança. Portanto, considera-se que, sem a apreensão daquilo que 
se entende por infância e criança no campo da relação entre lógico-histórico e das 
condições concretas e objetivas que produzem os padrões de sociabilidade, a infância, a 
criança e  a subjetividade continuam abstratas. 
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