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A relação entre a sociologia da infância e os processos de socialização 

contemporâneos pode ser entendida como uma deliberada construção de discordâncias, 

sobretudo se for considerada a idéia de que crianças protagonistas serão socializadas. No 

entanto, com a proposta aqui apresentada, deseja-se compreender a articulação entre estes 

dois paradigmas e as relações estabelecidas entre crianças, adultos e instituições de 

socialização. 

Para compreender como se configura esse universo, é importante considerar uma 

arquitetura predefinida composta por estratégias e afinidades, aproximações e contraposições 

teóricas, assim como por dificuldades e facilidades para articular os conceitos dos e entre os 

campos da sociologia, da sociologia da infância e da educação. Portanto, a intenção é 

organizar um trabalho intelectual que não reduza o singular ao genérico, mas que possibilite 

conhecer as aproximações entre estes dois paradigmas – sociologia da infância e processos de 

socialização contemporâneos. 

Os processos de socialização contemporâneos e a sociologia da infância 

Falar do conceito de socialização a partir dos campos sociológico, pedagógico e/ou 

psicológico quase sempre significou referir-se à idéia de transmissão inter-geracional, a qual 

insere as crianças em um sistema social de valores, regras, símbolos e conhecimentos. A 

socialização a partir desses campos teóricos focalizava as diferenças entre crianças e adultos, 

ou seja, as crianças como associais e em desenvolvimento e os adultos como sociais e 

maduros. Nessa perspectiva, a infância teria uma função social, isto é, as crianças seriam 

educadas de modo sistemático para uma futura participação na sociedade. A família e a escola 

seriam as principais instituições de socialização e direcionariam as ações infantis com base 

em critérios e valores socialmente aceitáveis. 

Émile Durkheim desenvolveu o conceito de socialização ao estudar a “natureza” da 

educação. Segundo o autor, 
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A influência das coisas sobre os homens é diversa, já pelos processos, já pelos 
resultados, daquela que provém dos próprios homens; e a ação dos membros de uma 
mesma geração, uns sobre os outros, difere da que os adultos exercem sobre as 
crianças e adolescentes. É unicamente esta última que aqui nos interessa e, por 
conseqüência, é para ela que convém reservar o nome de educação1 (DURKHEIM, 
1955, p. 25). 

Para o teórico, em todo grupo social ocorre o fenômeno da educação2 . Nesse sentido, 

A educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio pelo qual ela 
prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais da própria 
existência. (…). 

A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se 
encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 
reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a 
criança, particularmente, se destine3 (Ibid., p. 32). 

Essa análise indica que educação é socialização; portanto, tem como objetivo integrar a 

criança em uma determinada sociedade civilizadamente organizada. 

Enquanto uma tradição intelectual, a teoria de Durkheim é fundamental e oferece 

contributos para compreender a sociedade contemporânea (WALLACE e WOLF, 2008, p. 

253). Considera-se que o teórico formulou com maestria o pensamento, o qual se tornou 

clássico4 para os estudos do campo da sociologia e da educação e fez “(…) existir uma nova 

posição
5 para além das posições ocupadas” (BOURDIEU, 2006, p. 88). Contudo, é na 

interação simbólica que as ações e os pensamentos são afetados (BOURDIEU, 2001, p. 165). 

Deste modo, a intenção aqui não é abandonar a sua teoria, mas pensar o conceito 

considerando a participação infantil no âmbito social. Portanto, significa avaliar as condições 

sócio-históricas, as posições, as trajetórias pessoais e as interações entre os sujeitos, pois 

todos esses elementos modificam sensivelmente um pensamento. Esses movimentos não 

significam apenas um restabelecimento do conceito, mas a sua recriação. Elemento de 

fundamental importância, a recriação dimensiona as práticas humanas. 

Na contemporaneidade, entende-se que a socialização se constitui por processos, pois 

são diferentes instituições que têm um projeto a propagar e que participam na construção das 

                                                 
1 Grifo do autor. 
2 Ver Paul Fauconnet (1978, p. 17), “A obra pedagógica de Durkheim”. 
3 Grifos do autor. 
4 A idéia de clássico significa a inauguração de uma nova forma de pensamento. É uma forma perfeita que 

torna-se modelo. A sua originalidade está em proceder de uma dimensão “velha” e familiar verso a formação 
do novo que se compõe “como uma constelação”, no qual o “velho” entra com funções diversas e produz uma 
diferente figura (CICU, 2005, p. 70). 

5 Grifos do autor. 
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identidades dos sujeitos. Por sua vez, as identidades configuram-se a partir de um jogo de 

alteridade conexo ao universo sócio-simbólico. Na relação de alteridade os sujeitos percebem 

as diferenças externas – em relação aos grupos e às instituições – e internas – definidas pelo 

sexo, idade, etnia e nível social (ELIAS, 1998, p. 58; AUGÈ, 2007, p. 47). 

A participação em diferentes grupos e comunidades, o acesso a diferentes fontes de 

informação, as novas tecnologias e o complexo social não permitem mais as certezas de uma 

tradição. Na atualidade, os sujeitos participam de uma multiplicidade de experiências e de 

novas oportunidades de mudanças sociais (CATARSI, 1999, p. 17). Nesse sentido, a 

socialização passa a ser entendida como processos, uma vez que as relações sociais são 

recíprocas, diversas, estabelecidas e realizadas entre sujeitos, grupos, comunidade e/ou 

instituições. Ademais, nesses encontros cada sujeito pode significar e expressar criativamente 

seus anseios, seus desejos e sua lógica, contanto que partindo de uma previsibilidade que a 

relação social requer. Com base em Georg Simmel (1986), pode-se afirmar que os processos 

de socialização têm como fundamentos as interações – relações e ações – entre sujeitos e, por 

isso, devem ser analisados no plural. 

Considerar as interações sociais significa pressupor que as relações e as ações não 

ocorrerão de modo sucessivo, organizado e determinado. Primeiramente, porque os sujeitos 

fazem suas escolhas no interior de uma diversidade e, portanto, as relações sociais permitem 

identidades, alteridades e pluralidade. Em segundo lugar, as relações de poder e autoridade 

interferem nesses processos causando conflitos, tensões e adaptações. Se, por um lado, as 

tensões e os conflitos são inerentes às estruturas, por outro o poder e a autoridade configuram 

as relações de exclusão e dominação. Assim sendo, os processos de socialização são 

ininterruptos e, principalmente, complexos. São processos que têm objetivos e práticas 

propositados e determinados, irregulares e difusos. Portanto, a diacronia e a sincronia que 

perpassam os processos de socialização são, em medida mínima, vividas e adquiridas pelos 

sujeitos ao participarem das instituições – família, escola, religião e mídia –, as quais, por sua 

vez, têm um projeto educativo a difundir. É nesse sentido que a educação vem a reforçar e 

orientar os resultados da socialização (BARALDI, 2008a, p. 89). 

Entende-se que os processos de socialização não podem ser classificados a partir de 

uma escala de maior ou menor relevância e interferência, pois as relações recíprocas e 

dissonantes garantem ação aos sujeitos na construção das suas identidade e do seu ambiente 

social. Isso significa que entre os sujeitos e o social há o caráter das configurações, isto é, os 

elementos de uma configuração só são o que são em virtude da posição e da função que têm 

nela (ELIAS e SCOTSON, 2000). É um jogo societário difícil, pois os sujeitos investem e 
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interagem em diferentes campos e são envolvidos pelas instituições de socialização. Ademais, 

as disposições e as posições possibilitam a cada sujeito empregar as normas e as regras 

culturais, morais e ideológicas conforme são articuladas as relações com outros. Por fim, 

considerando as oportunidades e as causalidades, as objetividades e as subjetividades, os 

processos nunca ocorrerão da mesma forma e as relações sociais poderão dar continuidade a 

uma tradição ou modificá-la ao recriar novas práticas e discursos, vinculados às 

particularidades das diferentes histórias coletivas6. Dessa forma, a socialização não 

salvaguarda uma continuidade entre a estrutura social e a identidade dos sujeitos, porque estes 

são participantes da sociedade, são atores sociais. Entretanto, os processos de socialização 

exercem influências sobre os sujeitos e, de certa forma, restringem sua liberdade. 

Uma afirmação como essa revela a existência de uma estrutura articulada e intricada 

entre interações sociais, identidades dos sujeitos e instituições de socialização. Portanto, 

torna-se problemático fazer uma separação entre sujeitos socializados e em processo de 

socialização, pois ambos interferem e sofrem influências decorrentes das interações. O que se 

deseja evidenciar é que os processos de socialização e as práticas dos sujeitos são ao mesmo 

tempo recíprocos e discordantes, constantes e difusos, pois a partir das interações sociais 

crianças, adultos e velhos criam, recriam, repetem, contradizem e expõem pensamentos, 

modos de ser, de agir, formas e objetos simbólicos. De acordo com Simmel (2003, p. 32-33), 

são muitas as interações que ocorrem entre sujeitos e isso torna a socialização um constante 

fluir e pulsar que os conecta. Nesse sentido, independente do gênero, da etnia, da classe social 

ou da geração, todos os sujeitos são atores sociais – agentes dos seus atos – e atuam 

ininterruptamente na sociedade. 

Considera-se ator social aquele que é autor das suas palavras e das duas ações 

(ARENDT, 1987, p. 191). É um “agente real”, pois o ator social tem um habitus, uma 

história, propriedades que fazem parte de si e princípios coletivos que o insere em um sistema 

social (BOURDIEU, 2001, p. 163). Ademais, as ações criativas dos sujeitos modificam 

continuamente a realidade por meio das decisões que tomam e do modo como interagem na 

sociedade (GIDDENS, 2005, p. 83). 

Dizer que somente as crianças são objetos de socialização é negar uma estrutura social 

organizada por todos que atuam e se relacionam. E, se for aceita a premissa de que somente 

os adultos socializam as crianças, a participação da infância na estrutura social será recusada e 

as crianças serão consideradas como seres em devir e sem conhecimento. 
                                                 
6 As diferenças reais que separam tanto as estruturas quanto as disposições (os habitus) são encontradas nas 

particularidades de histórias coletivas diferentes (BOURDIEU, 1996, p. 15). 
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Para definir essa questão, é preciso ter claro que a socialização é um processo de 

inserção social que ocorre a partir das interações estabelecidas. Portanto, a participação e a 

atuação das crianças é um fato real. Elas participam da estrutura social e suas ações estão em 

correspondência com as demais gerações e com seu tempo e espaço. A infância deve ser 

compreendida como uma categoria permanente na estrutura da sociedade. Enquanto tal, é a 

coletividade de crianças que configura a infância, ainda que cada criança seja um sujeito 

específico e participe por um determinado período dessa categoria. A condição de ser criança 

e a infância colocam esses sujeitos em uma posição social específica (BARALDI, 2008a, p. 

30-31). Porém, é uma posição de participação, pois as crianças precisam aprender sobre a 

dinâmica das relações sociais, o que ocorre somente na interação com outros. 

Por si só a ação infantil indica que as crianças são sujeitos ativos – atores sociais 

(JAMES, JENKS e PROUT, 2002; QVORTRUP, 2004; 1994; JAMES e JAMES, 1990) –, 

porque o aprendizado sobre os usos e os costumes, sobre os códigos e os símbolos é feito a 

partir das suas disposições e das interações sociais. O aprendizado acerca das relações sociais, 

a participação e a interação indicam que elas são consideradas atores (ARENDT, 1987, 

BARALDI e BOGGI, 2000). Agora, se a criança nascesse provida de experiência7 e se não 

houvesse necessidade de apropriar-se de coisa alguma, não haveria ruptura e interdições, mas 

estagnação da cultura. Portanto, “Que o homem não seja sempre falante, que ele tenha sido e 

seja [sempre] in-fante, isto é experiência”8 (AGAMBEN, 2005, p. 62). 

Essa reflexão filosófica contribui para explicar que a infância é a potência que permite 

a renúncia do previsível e ilumina aquilo que não se revela de imediato; é a descontinuidade 

que permite modificar o cotidiano9. A infância coloca o sujeito no lugar de produtor da 

cultura e, com outros interlocutores, ele acrescenta sentido ao mundo através das suas práticas 

e falas. A infância é o eterno movimento entre a diacronia e a sincronia, entre o contínuo e o 

descontínuo que transforma a história, a sociedade e a cultura. Para Egli Becchi (1979, p. 42), 

é através da criança que o processo de socialização perde sua totalidade e sua a-historicidade 

monótona e abstrata. 

                                                 
7 “Toda concepção da história é sempre acompanhada de uma certa experiência do tempo que lhe está 

implícita, que a condiciona e que é preciso, portanto, trazer à luz. Da mesma forma, toda cultura é, 
primeiramente, uma certa experiência do tempo, e uma nova cultura não é possível sem uma transformação 
desta experiência” (AGAMBEN, 2005, p. 111). 

8 Grifos do autor. 
9 Muitas vezes, as reflexões filosóficas contribuem para esclarecer de maneira útil os conceitos utilizados pelos 

sociólogos em suas pesquisas sobre o mundo social (LAHIRE, 2002, p. 12). 
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Trata-se efetivamente de compreender os processos de socialização por outras 

vertentes, pois é certo que as crianças fazem parte e são inseridas em uma ordem social; por 

conseguinte, são socializadas. Porém, também é certo que elas atuam, comunicam, criam e 

reorganizam continuamente novos elos e limites com seus pares e díspares. As interações 

diversas e criativas demonstram que as crianças são produtoras de cultura, ou seja, produzem, 

reconstroem e difundem suas idéias e práticas em conjunto com adultos, velhos e outras 

crianças. Por tudo isso, afirma-se que as crianças atuam nos processos de socialização. 

Para Willian Corsaro (2004), muito mais que socialização, o que as crianças fazem é 

uma “reprodução interpretativa”, pois elas não apenas reproduzem, mas interpretam as 

práticas aprendidas no cotidiano social. Nesse caso, é uma apropriação interpretada e 

reformulada a partir do universo simbólico infantil, o qual garante às crianças uma 

considerável variedade de conhecimento sócio-cultural. As interações e as negociações que 

elas estabelecem com a sociedade comportam o uso criativo, o aprimoramento e a 

transformação dos recursos culturais disponíveis. Nessa perspectiva, as sucessivas 

reorganizações que as crianças fazem a partir de um processo coletivo de reprodução 

interpretativa resultam em mudanças qualitativas sobre suas competências cognitivas e 

lingüísticas e seus contextos sociais (CORSARO e MOLINARI, 1997, p.144-146). Isso 

ocorre porque elas participam de múltiplos processos coletivos – as culturas locais e as micro-

culturas de pares –, sendo que a natureza de tal participação modifica-se com base nas 

experiências do grupo ou da comunidade, preparando cada sujeito para as mudanças futuras. 

Sendo assim, o contexto sócio-cultural é uma dinâmica aplicada continuamente às práticas 

cotidianas geradas coletivamente nos diferentes níveis da vida social (Id.). 

Na década de 40, Florestan Fernandes (2004) escreveu acerca de uma cultura 

compartilhada pelas crianças, ou seja, de uma cultura infantil constituída com base na cultura 

adulta. Ao estudar os grupos infantis conhecidos como “trocinhas”, Fernandes procurou 

conhecer a natureza dessa organização. Segundo o teórico, 

Existe uma cultura infantil – uma cultura constituída de elementos culturais quase 
exclusivo dos imaturos e caracterizados por sua natureza lúdica atual. (…) há uma 
cultura infantil cujo suporte social consiste nos grupos infantis, em que as crianças 
adquirem em interação10 os diversos elementos do folclore infantil (Ibid., p. 246). 

Na continuidade de sua explicação e para entender essa cultura infantil Florestan 

Fernandes questiona, 

(…) e de onde vêm estes elementos da cultura infantil? 

                                                 
10 Meu grifo. 
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Em grande parte – quase totalidade – esses elementos provêm da cultura do 
adulto. São traços diversos da cultura animológica que, abandonados total ou 
parcialmente, transferem-se para o círculo infantil, por um processo de 
aceitação, incorporando-se à cultura do novo grupo (Id.). 

(…) Exemplos dessas citações – que supomos infantis – são os brinquedos 
como “Papai e Mamãe”, “Banqueiro”, “Polícia”, “Melancia, “Fitas”, etc., 
quase todos calcados sobre motivos da vida social. 

O interessante nesses brinquedos, é que, justamente por causa da ação 
despersonalizadora sofrida no tempo e através dos vários grupos infantis, de 
criança a criança, se referem mais a funções sociais, a entes gerais, que a 
pessoas ou atos indicáveis a dedo, reconhecíveis. As crianças abstraem, por 
isso, da pessoa A, B ou C, para falarem de pai, mãe, banqueiro11, etc. de 
modo genérico, desempenhando nos folguedos as suas funções e 
preservando, apenas, o conteúdo social que as relações entre indivíduos 
implicam (Ibid., p. 247). 

De fato, há elementos da cultura infantil que provém da adulta – o que poderia ser 

interpretado como uma pré-disposição –, mas a aceitação de tais elementos não caracteriza 

uma imitação servil e mecânica. Trata-se, isso sim, de pré-disposições interpretadas e 

compostas a partir de algo próprio do sujeito. Sendo assim, são discursos e ações que 

carregam em si o sentido da inovação e da criatividade, pois quando as crianças adotam como 

modelo aquilo que circula em sua realidade próxima, simultaneamente compõem algo 

diverso, acrescentando, interpretando e conferindo novos sentidos às práticas e aos discursos 

sociais. Pode-se dizer que elas aprendem e servem-se de modo inventivo dos elementos que 

configuram sua realidade. 

Torna-se manifesto que as interações são fundamentais para compreender as crianças 

como atores sociais, pois somente interage aquele que é sujeito de ação. Ao mesmo tempo, os 

processos de socialização não são unicamente impositivos. O problema entre esses dois 

pressupostos estaria na concepção adulta acerca das crianças – enquanto sujeitos ativos 

paradoxais – e na categoria infância – preconizada socialmente como de pouca importância 

social. O paradoxo infantil configurar-se-ia pelo fato de que as crianças são consideradas 

subordinadas aos adultos e dependentes dos processos de socialização e somente, 

posteriormente, consideradas como autônomas e atuantes. Em suma, os adultos ainda não 

conseguem coordenar as ações autônomas das crianças à formação das experiências delas. Na 

tentativa de resolver essa questão, considera-se viável pensar as ações que as crianças 

                                                 
11 Grifos do autor. 
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estabelecem nos diferentes âmbitos sociais, isto é, compreender suas atuações nas diversas 

configurações12. 

As crianças são agentes que contribuem na e para a construção da sociedade, aceitam e 

atuam sobre os processos socializadores. Nessa relação, entre a capacidade das crianças e as 

estruturas da sociedade, estão implícitas tensões e limites. Esses elementos são fundamentais, 

pois permitem de alguma forma que as ações das crianças – agency13 – modifiquem aspectos 

da estrutura da sociedade. A agência infantil é algo intricado, pois ao mesmo tempo em que as 

crianças são determinadas pelo seu ambiente, essas mesmas crianças, a partir de suas ações, 

ajudam a determinar uma variedade de contextos sociais. A atuação das crianças – agency – 

transcorreria a partir das interações estabelecidas em seus contextos sociais, mas também a 

partir de uma estrutura social de poder, controle e desigualdades (VANDENBROECK e 

BOUVERNE-de-BIE, 2006, p. 128). Desse modo, é a partir desse quadro que elas produzem, 

interpretam, colaboram e negociam na estrutura social e, ao mesmo tempo, co-produzem seus 

saberes, ainda que não sejam produtoras de conhecimento científico (QVORTRUP, 2004; 

JANS, 2004). O sentido dado à co-produção não significa ser auto-suficiente, pois as 

aprendizagens são construções que ocorrem a partir de interações com outros e de sentidos 

individuais (DAHLBERG e MOSS, 2007, p. 57). 

O que aqui está posto é que os sujeitos são ao mesmo tempo particulares e genéricos. 

São particulares, porque têm em si as particularidades do Eu. “O Eu tem fome, sente dores 

(físicas ou psíquicas); no Eu nascem os afetos e as paixões” (HELLER, 2004, p. 20). Além 

disso, o discurso e a ação permitem que cada sujeito se revele ao outro e isso torna-o diferente 

de todos os que existiram, existem ou virão a existir (ARENDT, 1987, p. 188). Entretanto, 

esses mesmos sujeitos também são genéricos, porque são produto e expressão das suas 

relações sociais e estão sempre em integração com outros – é a consciência do Nós 

(HELLER, 2004, p. 21). As similaridades que envolvem os seres humanos permitem que eles 

compreendam a si e aos seus ancestrais. Devido a essas semelhanças, torna-se possível fazer 

planos para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Por conseguinte, “a 

                                                 
12  “(…) a análise ou separação dos elementos é meramente uma etapa temporária numa operação de pesquisa, 

que requer a complementação por outra, pela integração ou sinopse dos elementos, do mesmo modo que esta 
requer a suplementação pela primeira; aqui, o movimento dialético entre análise e síntese não tem começo 
nem fim” (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 58). 

13 Sem um termo equivalente para a língua portuguesa, o conceito agency significa que as ações infantis 
provocam modificações micro – interações nos seus ambientes – e macro – transformações nas estruturas da 
sociedade, como, por exemplo, na economia, educação e política. Autores que tratam do assunto e que aqui 
serviram de referência são Michel Vandenbroeck e Maria Bouverne-de-Bie (2006); Claudio Baraldi (2008b) e 
Jens Qvortrup (2005). 
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pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres singulares” (ARENDT, 1987, p. 188-

189). 

Acerca da outra questão suscitada, isto é, que a categoria infância é preconizada 

socialmente como de pouca importância, trata-se de uma concepção que decorre da relação 

comparativa com as demais categorias sociais – adultos e velhos – e da negação da atuação 

das crianças. Basicamente, o problema estaria centrado em uma perspectiva que prescreve a 

infância a partir de um caráter antecipatório e diacrônico. Antecipatório, no sentido de que a 

categoria adulta é ponto de referimento para interpretar a infância – a condição de ser adulto 

prescreve a condição de ser criança e o contrário também ocorre. Dessa forma, os adultos são 

facilmente compreendidos por suas ações, relevâncias e experiências, ainda que essa análise 

não se aplique às crianças. Diacrônico, porque a categoria infância e a categoria adulta 

pertencem a dois períodos cronológicos distintos demarcados segundo o contexto socialmente 

estabelecido (ALANEN, 1994; BOGGI, 1997; SGRITTA, 1997). Essas disposições são 

importantes, pois a elas vinculam-se posições político-ideológicas que (re)afirmam a condição 

da infância na sociedade e que, por sua vez, estruturam as propostas nos planos legislativo, 

econômico, jurídico e político. 

Diante dessas análises, pode-se afirmar que a complexidade da infância e a atuação 

das crianças não permite pensar que há somente um caminho a percorrer ou que uma atuação 

estatal mudaria a percepção de uma sociedade. O que há nessa relação são interdependências, 

interações, tensões, dominações e exclusões que configuram uma teia de significados, 

discursivos e práticos, socialmente construídos por crianças, adultos e velhos. Portanto, 

considera-se fundamental integrar e não contrapor os processos de socialização e as atuações 

infantis. 

Notas finais 

A construção desse quadro teórico foi realizada com a intenção de confrontar e 

evidenciar idéias acerca da sociologia da infância e dos processos de socialização 

contemporâneos sem, no entanto, contrapor campos de estudo. Isso porque parte-se do 

princípio de que não existem embates entre eles, posto que não se contradizem. Pode-se dizer 

que existem pontos críticos sobre os quais é preciso refletir e, de certo modo, desconstruí-los, 

pois esse é um diálogo ainda pouco conhecido. É nesse sentido que a sociologia da infância 

vem a contribuir, pois não aceita as perspectivas que naturalizam a infância e ainda conduz 

análises e reflexões a respeito da posição social e política dessa categoria e de seus sujeitos 

(BROUGÈRE e VANDENBROECK, 2007; MAYALL, 2007). 
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Por sua vez, a socialização é um processo complexo que existe para a infância, mas 

não é algo que acaba nela (JAMES, JENKS e PROUT, 2002, p. 87). São processos que 

diferem na sua forma simbólica e, dependendo do projeto que desejam difundir, têm práticas e 

discursos que podem ser propositados e determinados, outros ainda que podem ser irregulares 

e difusos. No entanto, esses processos relacionam-se aos modelos de interação que os sujeitos 

adotam na sua vida quotidiana, de maneira que as interações sociais lançam luz sobre os 

sistemas e as instituições (GIDDENS, 2005). 

Evidenciar as interações entre sujeitos permite revelar a importância da infância e a 

atuação das crianças na sociedade. Ademais, ponderar que as crianças são agentes dos seus 

atos – atores sociais – e a infância componente estrutural significa rejeitar as idéias de que 

elas são objetos dos processos sociais e de uma concepção adultocêntrica14. 

Não se deseja argumentar sobre a condição de vulnerabilidade relativa à infância e às 

crianças, mas a participação delas na sociedade não começa a partir de uma determinada 

idade ou quando um determinado grau de adultez foi atingido (ALANEN, 1994, p. 27). Pode-

se dizer que crianças-cultura-sociedade estabelecem uma contínua interação embasada nas 

relações já existente. A ordem da vida social já posta, organizada a partir de práticas e 

posições, repete-se quotidianamente e está pautada por relações de poder e dominação, mas é 

sobretudo sobre essa rotina que as crianças agem. 

A participação, as ações e as interpretações das crianças por si só comportam outro 

modo de pensar os processos de socialização, isso significa que a ação infantil oferece espaço 

para a crítica e para o diálogo com o mundo. Especificamente, se há interações, há 

reciprocidade e trocas e, nesse sentido, todos os sujeitos envolvidos nos processos de 

socialização de alguma forma sofrem mudanças e modificam as estruturas e as relações. 

Assim sendo, considera-se que um dos elementos que aproxima os processos de socialização 

e a sociologia da infância é a interação social, a qual, por sua vez, possibilita contextualizar e 

situar os discursos e as práticas das crianças na relação com as demais gerações. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Segundo essa concepção, a sociedade é pensada e construída em torno do e para o adulto, ou seja, é a 

“sociedade centrada no adulto” (ROSEMBERG, 1976, p. 1467). 
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