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Apresentação: 

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância - 

NEPE/FURG promove nos dias 27,28 e 29 de setembro de 2016 o XI 

Seminário Educação Infantil em Debate: Políticas e Pedagogias 

para a Educação da Pequena Infância. Edição comemorativa aos 20 

anos do NEPE que foi criado em 1996, e ao longo de sua trajetória 

vem desenvolvendo um trabalho voltado ao desenvolvimento de 

pesquisas, de projetos de extensão e de ensino com temáticas 

relacionadas à formação de professores da infância, às políticas 

públicas de educação, inclusão escolar, currículo e cotidiano da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, entre 

outras temáticas voltadas para a infância. Nesse sentido, com a 

intenção de reafirmar nosso compromisso com a infância, nos 

propomos neste XI Seminário Educação Infantil em Debate, edição 

comemorativa aos 20 anos do NEPE, a discutir e a problematizar as 

Políticas e Pedagogias para a Educação da Pequena Infância. O 

Seminário estará organizado com conferências, palestras, 

minicursos, apresentações de trabalho e exposições. Contamos 

com a participação de todos e todas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio Grande, 29 de Setembro de 2016 
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Resumo: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla que tem por objetivo 

apresentar problematizações sobre a presença do diagnóstico no espaço escolar, trazendo 

reflexões sobre os efeitos que as classificações geram na constituição dos sujeitos incluídos e 

nas práticas pedagógicas contemporâneas. O caminho metodológico para realização dessa 

pesquisa se deu por meio de entrevistas semiestruturadas com professoras que atuam em uma 

escola municipal da Cidade do Rio Grande/RS. Essas, foram gravadas e posteriormente 

transcritas para a realização das análises que ocorreram a partir de algumas ferramentas- 

conceitos de Foucault, tais como: norma, normalização, governamento e biopoder em suas 

duas dimensões – anátomo política do corpo humano e biopolítica da espécie humana. A  

partir das análises, foi possível construir dois eixos que serão explorados neste trabalho. 

Trata-se, primeiramente, de um que procura analisar as formas de descrição e classificação  

dos alunos incluídos, evidenciando alguns entendimentos sobre quem são ou deveriam ser e, 

um segundo que buscou apresentar as implicações do diagnóstico no trabalho pedagógico das 

profissionais. No primeiro eixo foi possível observar dois movimentos: um deles refere-se ao 

entrecruzamento entre o saber médico e o saber jurídico o qual vem produzindo o que se 

chamou “sujeito laudado” e; o outro tratou de destacar o movimento de banalização da 

diferença que podemos visualizar mais fortemente a partir da circulação dos saberes 

pedagógicos. Já no segundo eixo, foi possível notar o quanto o laudo, muitas vezes, funciona 

como justificativa para não aprendizagem dos sujeitos e a presença de processos de 

normalização, que se dão, principalmente, pelo uso da medicação. Ressalta-se que neste 

trabalho não se buscou apresentar um posicionamento contra ou a favor da inclusão e nem 

mesmo desqualificar a importância que o diagnóstico possui em muitos casos, mas 

problematizar seus efeitos nos entendimentos sobre quem são os sujeitos incluídos e nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas. 

Palavras-chave: Diagnóstico. Inclusão Escolar. Normalização. 

Os discursos contemporâneos sobre a inclusão escolar tem ganhado cada vez mais 

força no ensino regular, reconhecendo-o como lugar ideal para todos os sujeitos. Contudo, 

com  o  aumento  dos  sujeitos  ditos  “anormais”  nas  classes  comuns  observa-se  que       os 



professores passam a apresentar dificuldades em lidar com os mesmos. Pode-se dizer assim 

que a inclusão têm desestabilizado propostas e compreensões que já estavam naturalizadas no 

âmbito escolar. Para serem integrados ao projeto escolar, não basta os sujeitos “anormais” 

estarem no espaço da escola regular junto aos “normais”, é preciso outros saberes e 

explicações que possibilitem outros modos de se trabalhar, agindo pedagogicamente na ação 

desse outro (LOPES, 2005). 

O campo da educação tem assim se apropriado dos saberes médicos com o objetivo de 

possuir conhecimentos sobre esses alunos para então classificar os seus desvios. Através dos 

diagnósticos tem-se uma série de classificações que enquadram tudo que se opõe a ordem 

inventada e vista como ideal em nossa sociedade. Conforme aponta Lockmann (2013, p. 129), 

“essas incansáveis descrições, que marcam toda e qualquer forma de desvio, funcionam não 

com o intuito de excluir, segregar ou aniquilar, mas de incluir, conhecer e governar”. 

Nesse sentido, a inclusão escolar tem garantido uma aproximação dos sujeitos 

anormais permitindo que se tornem cada vez mais conhecidos e, desse modo, mais 

governáveis. Compreendemos desse modo a inclusão escolar enquanto uma estratégia de 

governamento
1
,  à  medida  que   incluir  tem   se   tornado  uma  possibilidade,  no       campo 

educacional, de conhecer os sujeitos para conduzir suas condutas por meio das práticas 

escolares. Essas vêm agindo sobre os sujeitos para controlá-los e governá-los, marcando uma 

forma de ser, agir e estar no espaço escolar. 

Diante disso, problematizar a presença dos diagnósticos, no espaço da escola, trazendo 

algumas reflexões sobre os efeitos que suas classificações geram na constituição dos sujeitos 

incluídos e nas práticas pedagógicas contemporâneas, torna-se o objetivo desse trabalho. 

Importante ressaltar que esse estudo é um recorte de uma pesquisa mais ampla utilizada para a 

produção do Trabalho de Conclusão do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, que buscou responder o seguinte problema de pesquisa: como o sujeito 

incluído vem sendo narrado e descrito na escola e de que maneira a produção e a proliferação 

do diagnóstico vêm produzindo efeitos nas práticas pedagógicas exercidas pelos professores 

no município do Rio Grande/RS? 

Para responder a tal problema escolheu-se como instrumento para coleta de dados, a 

entrevista semiestruturada, a qual foi realizada com quatro professoras em atividade em uma 

escola no Município de Rio Grande/RS. Se optou realizar as entrevistas em uma das primeiras 

1 
Utilizamos a palavra governamento, tal como salienta Veiga-Neto (2002), para nos referirirmos as ações que 

não se encontram centralizadas no Estado, mas distribuídas “microscopicamente pelo tecido social” (VEIGA 

NETO, 2002, p. 4). 



escolas, segundo a Secretária Municipal de Educação (SMED), a incluir alunos na Rede de 

Rio Grande/RS. O critério para a escolha das profissionais que foram entrevistadas era de que 

as mesmas atendessem turmas que possuíssem alunos incluídos com um  ou  mais 

diagnósticos. Optou-se por não divulgar a identidade das profissionais entrevistadas a fim de 

preservá-las. Suas falas foram gravadas e posteriormente transcritas, com o consentimento das 

mesmas por meio da assinatura de um termo de consentimento. 

A seguir, apresentamos a análise das entrevistas por meio de dois eixos. No primeiro 

procura-se analisar as formas de descrição e classificação dos alunos incluídos, evidenciando 

entendimentos sobre quem são ou deveriam ser; e no segundo busca-se apresentar as 

implicações do diagnóstico no trabalho pedagógico das profissionais. 

 

A produção do sujeito laudado 

 
Muitos desses alunos às vezes não têm laudo, a gente pede quando eles vêm pra 

escola, a gente procura encaminhar ele né. (PF2) 

 

Quando a gente recebe aqui na escola é que a gente verifica se tem algum tipo de 

problema, mas até então, essa criança já está matriculada na nossa escola. Alguns 

pais relatam que ela apresenta algum tipo de problema, outros simplesmente vão 

para pedir a vaga. Quando a gente recebe a gente vê algum tipo de deficiência, seja 

ela qual for. (PF3) 

 

Essas são falas de professoras entrevistadas que expressam a necessidade de se ter um 

laudo dos alunos que não possuem o comportamento desejado diante as regras escolares. 

Considerando que vivemos em “uma época em que as pessoas são despossuídas de si mesmas 

e capturadas-submetidas na teia de diagnósticos-rótulos-etiquetas” (MOYSÉS e COLLARES, 

2013, p. 44), lançar um olhar para esses discursos recorrentes no espaço escolar, implica 

perceber que a existência da classificação dos desvios dos sujeitos e o posicionamento dos 

mesmos enquanto anormal, só ocorre porque o que está em operação no processo de produção 

do laudo é a norma. 

Tendo a norma como um princípio de comparabilidade, é que se pode determinar  

quem é o normal e quem é o anormal; “é em relação a essa norma estabelecida que a 

determinação e a identificação do normal e do anormal se tornam possíveis” (FOUCAULT, 

2008, p. 75). Porém, ela opera de dois modos distintos, de uma forma na sociedade disciplinar 

e de outra na sociedade de seguridade. Na sociedade disciplinar, a norma é previamente 

estabelecida e se centra no corpo individual procurando identificá-lo. Primeiro se tem uma 

definição do que é a norma e depois uma identificação dos sujeitos de forma dicotômica. Já na 

sociedade de seguridade, a norma não tem um padrão universal, não é fixa, pois parte das 



diferentes curvas da normalidade para operar sobre os sujeitos; “a norma está em jogo no 

interior das normalidades diferenciais. O normal é que é primeiro, e a norma se deduz dele, ou 

é a partir desse estudo das normalidades que a norma se fixa e desempenha seu papel 

operatório” (FOUCAULT, 2008, p. 83). Ou seja, na sociedade de seguridade a norma é 

estabelecida por meio de um estudo das características do corpo coletivo, de uma   população. 

Assim, pode-se dizer que 

[...] ao fazer de um desconhecido um conhecido anormal, a norma faz desse anormal 

mais um caso seu. Dessa forma, também o anormal está na norma, está sob a norma, 

ao seu abrigo. O anormal é mais um caso, sempre previsto pela norma. Ainda que o 

anormal se oponha ao normal, ambos estão na norma. É também isso que faz dela 

um operador tão central para o governo dos outros; ninguém escapa dela. (VEIGA- 

NETO, 2011, p. 115). 

 

Ambas as formas de operação da norma não são excludentes, pois são necessárias para 

se governar. Tanto na sociedade disciplinar quanto na de seguridade, a norma tem a pretensão 

de classificar e separar normais dos anormais e para isso, recorrer à produção de saberes é 

essencial. Nesse estudo, observa-se que no ambiente escolar se recorre ao saber produzido 

pelo campo da medicina considerando-o como campo legítimo, capaz de produzir o 

diagnóstico e dizer quem é o anormal. De acordo com Veiga-Neto (1995), da vontade de 

poder, ou seja, da necessidade de conhecer os sujeitos para então poder intervir nas suas ações 

é que surge então o que denomina de vontade de verdade na busca de um conhecimento que 

tenha legitimidade para diferenciar e dizer o que é verdadeiro e o que não é. 

A produção desse conhecimento científico instala uma verdade sobre o sujeito por 

meio de um saber “enquanto construção histórica e, enquanto tal, um saber que produz, ele 

mesmo, suas verdades, seus regimes de verdade” (VEIGA-NETO, 1995, p. 34). Nessa 

articulação entre saber/poder é que a norma opera sobre o sujeito e o posiciona enquanto 

anormal, por meio da produção do laudo. 

Percebe-se assim, a partir da fala das entrevistadas, que o laudo enquanto mecanismo 

de classificação produzido pelo saber científico da medicina vem sendo reconhecido e 

legitimado pelo saber jurídico, que o transforma em um instrumento legal passando a definir 

os direitos dos sujeitos no espaço escolar e em contrapartida os direitos da escola, no que diz 

respeito às condições necessárias para um atendimento especializado. 

Além disso, nota-se nessas falas a presença de dois movimentos que evidenciam 

entendimentos distintos sobre os alunos incluídos, mas que apresentam uma relação de 

dependência que possibilitam suas existências. No primeiro movimento, diante da lei, ou dos 

saberes jurídicos, os sujeitos da inclusão são, apenas, aqueles que apresentam laudo. Já no 

segundo movimento, a partir do saber pedagógico e da fala das professoras, visualiza-se   uma 



banalização da diferença, onde todos os sujeitos são considerados de inclusão. Assim, 

observa-se três campos de saber que sustentam esses dois movimentos, quais sejam: o campo 

de saber da medicina, do saber jurídico e do saber pedagógico. Vejamos com mais atenção 

cada um desses movimentos apresentados acima. 

Agora nós somos obrigadas a pedir o laudo porque tá muito difícil de ter o laudo.  

O médico e as mães não levam né, antigamente não, alguns vinham sem laudo e a 

gente olhava fisicamente que eles tinham problema né, a parte cognitiva também e 

era trabalhado. Agora não, tem que ter laudo. E ai barra né [referindo-se o acesso 

aos atendimentos especializados]. (PF4) 

 

Assim ó, sem laudo muitas, mas agora já tão chegando as laudadas. Elas estão 

saindo porque hoje em dia os pais estão fazendo encaminhamento e fazem todo 

aquele processo, o pai levou, o pai cuidou, o pai ta buscando né, um lugar pra essa 

criança que antes ficava guardada. (PF2) 

 

Pra nós, enquanto lei, incluído é aquele que tem laudo né. [...] Esse menino que 

continua comigo que é DM tem laudo, mas tu identificas muitos outros problemas, 

mas legalmente é o que tem laudo. (PF1). 

 

A partir dos excertos destacados, evidencia-se um primeiro movimento sobre o 

entendimento do sujeito incluído, pois o diagnóstico acaba não só por definir quem são os 

diferentes, mas a contribuir para a produção de um tipo de sujeito, o “sujeito laudado”, ou  

seja, aquele que é produzido pelo entrecruzamento dos saberes da medicina e dos saberes 

jurídicos. Analisando tais falas, compreende-se que o sujeito da inclusão vem sendo entendido 

pela legislação como sinônimo da expressão “sujeito laudado”, recorrente na fala das 

profissionais entrevistadas. Esse sujeito é considerado incluído por estar enquadrado em uma 

classificação que o identifica como anormal no espaço da escola, legitimada pelo saber da 

medicina, tendo a garantia de um atendimento especializado pelo saber jurídico. 

Sabendo que a produção do sujeito anormal é produzida na e pelas relações de 

saber/poder, nota-se também a partir das falas destacadas que há pontos de resistências nessas 

relações, pois mesmo com a existência de uma vontade de conhecer que possibilita, a 

classificação de tudo e de todos e por mais que seja possível visualizar na contemporaneidade 

uma proliferação de diagnósticos, alguns sujeitos escapam desses saberes. A partir disso, se 

quer mostrar que não há como ter controle das diferenças, elas nos escapam. Porém, conforme 

aponta a fala das profissionais, os alunos que não possuem o laudo, mas dificuldades de 

aprendizagem, não são reconhecidos pelas políticas públicas como sujeitos que necessitam de 

um atendimento especializado, restringindo esse direito somente ao “sujeito laudado”. 

A partir de tal identificação e do reconhecimento da existência de diferenças que 

escapam as classificações médicas e que nem por isso deixam de necessitar de um 

atendimento diferenciado, em contraponto, encontra-se na fala das entrevistadas um   segundo 



movimento. Evidencia-se a partir das falas a seguir a produção do sujeito incluído por meio 

dos saberes pedagógicos, ou seja, por meio dos saberes das educadoras; saberes que parecem 

banalizar a diferença, à medida que suas falas destacam, como incluído, todo e qualquer 

sujeito que se encontra no espaço escolar. 

Eu tinha vinte alunos de terceiro ano que não sabiam nem as letras do próprio   

nome entendeu? Pra mim isso é uma turma bem anormal. [...] a questão social né, a 

questão das drogas eu acho que tem mexido muito com isso porque eu acho que vem 

crescendo muito. [...]hoje em dia tu pega uma turma inteira com problema. [...], 

olha na verdade, a gente faz uma inclusão geral porque todos são diferentes. (PF1) 

 

A turma da Lu que tu estava entrevistando agora tu vai ver assim ó, eles são quinze, 

mais da metade tem alguma deficiência, precisa de um olhar diferenciado.[...] 

(PF2) 

 

A partir dos excertos destacados a banalização da diferença se evidencia no momento 

em que as professoras consideram que toda a sua turma é composta por alunos que 

precisariam de um atendimento especializado, seja pelas questões sociais  ou  pelas 

dificuldades de aprendizagem. Percebe-se que hoje a escola tem incorporado inclusive um 

discurso que marca a diferença de cada sujeito como anormalidade, a ser tratada, 

encaminhada, corrigida, medicalizada. Se antes da inserção dos sujeitos ditos anormais nas 

classes regulares o discurso recorrente da escola era “todos somos iguais”, buscando a 

igualdade entre os sujeitos a partir das semelhanças, de modo que cada um se torna 

responsável por ser cada vez mais parecido com o padrão de normalidade, hoje  com  a 

inclusão dos mesmos nas classes regulares, o discurso sofre um deslocamento, “todos somos 

diferentes”. 

Importa ressaltar que a proclamação desses discursos de celebração das diferenças, no 

lugar de reconhecê-las produz justamente seu contrário, uma banalização da diferença e, ao 

mesmo tempo, um apagamento da mesma. Se por um lado se tem um enquadramento da 

diferença pelo saber médico, por outro temos sua banalização e seu apagamento. Essas duas 

formas irão possibilitar uma descrição e um entendimento sobre os sujeitos que pertencem ao 

espaço escolar, produzindo efeitos nas práticas pedagógicas da escola. 

Sendo assim, pode-se dizer que a produção de saberes sobre os sujeitos anormais 

presentes na escola produz efeitos nas práticas pedagógicas, pois a forma como se passa a 

classificá-los produz implicações no trabalho pedagógico das profissionais. É diante dessa 

compreensão que a seguir busca-se problematizar tais implicações. 

 

Os efeitos do diagnóstico nas práticas pedagógicas contemporâneas 



A partir da análise das falas das entrevistadas identifica-se mais dois movimentos que 

explicitam os efeitos do diagnóstico nas práticas pedagógicas. O primeiro movimento se  

refere ao funcionamento do laudo como justificativa para não aprendizagem dos sujeitos. E o 

segundo movimento, à produção dos processos de normalização, principalmente, pelo uso de 

medicação. 

Nesse primeiro movimento o que se observa nas falas é a procura por localizar o 

problema de aprendizagem no sujeito e identificá-lo como doença, desconsiderando a 

complexidade de situações que podem contribuir para produzi-lo. O que se identifica como 

primeiro movimento do processo de medicalização. Moysés e Collares (2008) destacam que a 

marcação das diferenças que nos constituem passam a ser descaracterizadas e tudo que escapa 

a ordem social e política passa a ser visto com um olhar biologizado, se transforma em 

problema individual e biológico, centrado no sujeito e possibilita a produção do anormal. É 

evidente na atualidade o quanto as manifestações das crianças que não seguem as regras da 

escola têm sido “entendidas como sintomas, e não como decorrentes da interação entre ela e o 

meio no qual está inserida” (COLOMBANI, MARTINS e SHIMIZU, 2014, p. 16), conforme 

mostra as falas a seguir: 

No momento em que eles não conseguiram se alfabetizar a tempo eles tem algum 
problema, seja neurológico, seja psicológico, seja social né, mas todos tem algum 

problema porque senão eles teriam ido adiante. (PF1) 

 

Eu tentei conversar com a vó, só que elas não moram juntas. Elas moram em casas 

separadas, mas a vó que me esclareceu algumas coisas, a parte neurológica, o que 

que afetou no cérebro, mas isso ai são coisas que não tem por escrito pra justificar 

também o que realmente ta acontecendo. (PF3) 

 

Pode-se dizer que o diagnóstico nesse caso legitimaria o caráter negativo que é 

atribuído a esses sujeitos e os mesmos passariam assim a receber o rótulo de incapaz diante do 

fracasso no decorrer dos processos de aprendizagem. Além de tal justificativa para não 

aprendizagem, nesse primeiro movimento, evidencia-se a não utilidade pedagógica do laudo. 

Segundo as professoras, ele não contribui para o seu trabalho pedagógico com as crianças. 

Porém, mesmo que as profissionais afirmem a não utilidade do laudo em sua prática, fica  

claro que buscam pelas características dos transtornos ou síndromes como se isso fosse definir 

os sujeitos e explicar suas aprendizagens e comportamentos, conforme se observa nas falas a 

seguir: 

Não me diz nada... Claro, assim né, essa menina que eu tenho a Manu. Quando ela 

veio com aquele laudo pra mim eu olhei a doença que ela tinha, fui pro google pra 

saber quais eram as características pra estudar mais sobre a doença dela, mas pra 

mim não me atingiu em nada. O que me atingiu, o que eu levo em conta é a 

observação diária que eu tenho dela (PF1) 



[...] tem um laudo que me disse o que que ela tinha, cabe a mim da uma estudada 

pra me ajuda a me direcionar. Me direciona, mas o que eu quis dizer é que pra mim 

o laudo é indiferente, eu não vou tratar aquele aluno diferente dos outros por ele 

ter um laudo entendeu? Daí é indiferente, é bem isso. (PF2) 

 

Com esse estudo não se pretende negar a importância do laudo para o conhecimento 

dos transtornos, mas problematizar a forma como essas classificações vêm enquadrando e 

posicionando muitos sujeitos como incapazes. A ciência e as suas certezas cada vez mais têm 

tentado comprovar por meio dos diagnósticos a impossibilidade da aprendizagem. Desse 

modo, ao se olhar para o diagnóstico é preciso questionar os conhecimentos científicos que se 

apresentam como verdadeiros, desnaturalizando-os enquanto discurso capaz de dizer quem  

são os sujeitos e quais são suas capacidades, ampliando assim, o olhar para os mesmos e 

pensando no trabalho pedagógico que pode ser realizado a fim de contribuir com seu processo 

de aprendizagem. 

Após esse primeiro momento que marca o processo da medicalização, identifica-se na 

fala das professoras entrevistadas, conforme será mostrado a seguir, a busca por normalizar os 

sujeitos que apresentam desvios diante do padrão de normalidade e os possíveis processos de 

normalização dos mesmos: 

A gente chama a mãe, eu como orientadora na outra escola sei bem como é. A gente 

chama a mãe, a gente marca a consulta, eles levam o papel direitinho assim aonde 

tem que ir, o horário que tem que ir, tu quase que da a passagem, mas elas não  

vão e se vão no primeiro momento, assim que existe uma medicação elas não dão 

porque “o meu filho não é doente”. Então tem o problema da aceitação que pra 

mim é a maior barreira[...]. (PF1) 

 

Ainda bem que ela descobriu que ele é hiperativo pra poder medicar [...] (PF2) 

 

Nos excertos destacados acima se identifica não só a vontade das profissionais em 

normalizar os sujeitos por meio de encaminhamentos a profissionais especializados e pelas 

consultas, mas também como o diagnóstico vem operando sobre os mesmos à medida que o 

uso de medicamentos aparece como modo de “corrigir” ou gerar um efeito “normalizante”. 

Pode-se dizer que esse se constitui no segundo movimento do processo de medicalização onde 

classifica-se os sujeitos marcando-os como doentes e se desenvolve sobre eles estratégias de 

normalização e correção. Essas vão consistir em fazer os sujeitos se aproximarem cada vez 

mais da zona de normalidade de modo a “fazer essas diferentes distribuições de normalidade 

funcionarem umas em relação às outras e [em] fazer de sorte que as mais desfavoráveis sejam 

trazidas as que são mais favoráveis” (FOUCAULT, 2008, p. 82). Temos assim, não uma 

oposição a partir de um grau de comparabilidade entre sujeito normal e anormal, mas sim uma 

identificação entre eles. 



O uso de medicamentos na atualidade como uma das possibilidades de gerar um efeito 

normalizante nos sujeitos, é decorrente da proliferação dos diagnósticos que cada vez mais 

vem produzindo uma série de classificações que permite enquadrar os indivíduos e posicioná- 

los como anormal. Conforme apontam alguns autores como Moysés (2013), Iriart e Iglesias- 

Rios (2013) o uso dos medicamentos na contemporaneidade deveria ser tratado como um 

problema de saúde pública, visto que muitas crianças em idade escolar passam a ter 

transtornos como TDAH, por exemplo, controlados por meio do uso de medicamentos. Com o 

aumento da produção das classificações, conforme se vê no DSM V, pode-se dizer que há um 

borramento entre as fronteiras que definem o normal e anormal. Se pensarmos na sociedade  

de seguridade, em que a uma ampliação da norma, sendo possível enquadrar os sujeitos em 

múltiplos gradientes de normalidade, a existência dessa fronteira frágil, permite que qualquer 

sujeito possa ser a qualquer momento posicionado como anormal. Desse modo, se  está 

sempre sujeito a ser rotulado por um diagnóstico e possivelmente tendo um comportamento 

desviante controlado por meio do processo de medicalização que é “fruto do processo de 

transformação de questões sociais, humanas, em biológicas” (MOYSÉS, 2013, p. 3). 

Os sujeitos são vistos enquanto corpo biológico e tudo que faz parte desse corpo será 

percebido como objeto biológico, ignorando as questões sociais, culturais e econômicas nas 

quais os indivíduos estão imersos (MOYSÉS, 2008). A fala da educadora entrevistada mostra 

o uso do medicamento como estratégia de moldar a conduta do sujeito na escola e no âmbito 

coletivo da população: 

Ele tem que ter um encaminhamento. A vó não aceitava até então, agora, ela  

aceitou né, então ele vai te um encaminhamento, vai te uma condição de vida  

melhor porque de repente precisa sim ser medicado. Não que eu seja a favor do 

medicamento, mas em alguns casos o medicamento é o que faz com que a 

condição de vida deles melhore. (PF2) 

 

Identifica-se a partir dessa fala que os medicamentos são utilizados como  

possibilidade de os sujeitos terem condições mais favoráveis e adequadas na escola e entre a 

população. Assim, conforme afirma Moysés (2013, p. 48), “vivemos um tempo em que a 

medicalização avança a largos passos sobre todas as esferas da vida, ocultando desigualdades 

ao transformá-las em problemas individuais, inerentes ao sujeito, geralmente no plano 

biológico”. 

A partir disso, nota-se como os diagnósticos que trazem um saber científico sobre 

quem são os sujeitos e quais suas capacidades, operam sobre os mesmos. Eles não só 

produzem um efeito disciplinar sobre o corpo do sujeito incluído como também vão produzir 

um discurso que expressa uma verdade sobre ele entre a população. Os diagnósticos vêm 



tornando esses sujeitos conhecidos nos espaços que circulam a medida que especificam suas 

“anormalidades” e justificam as intervenções feitas nas formas de agir para aproximá-los do 

padrão de normalidade, seja por meio de técnicas disciplinares e/ou por meio do uso da 

medicação. 

Assim compreende-se que a inclusão escolar se constitui como uma estratégia de 

governamento, que age sobre as condutas dos indivíduos, para controlá-los e governá-los. A 

inclusão governa assim, tanto por meio do poder disciplinar que age sobre o corpo individual, 

moldando condutas e ajustando as formas de ser a um padrão de normalidade, quanto por 

meio da biopolítica. 

A biopolítica se constitui em uma tecnologia de poder que “lida com a população, e a 

população como problema político, como problema a um só tempo científico e político, como 

problema biológico e como problema de poder” (FOUCAULT, 1999, p. 293). Ela busca 

gerenciar todo e qualquer risco à população. Nessa pesquisa, o risco que ela pretende 

gerenciar refere-se a própria anormalidade desses sujeitos que pode ameaçar a ordem e a 

tranquilidade tão desejada pela sociedade moderna. 

Nesse processo de compreender a inclusão escolar como estratégia de governamento 

em que as operações de normalização são convocadas a trazer os indivíduos para a zona de 

normalidade, gerenciando os riscos que tais sujeitos podem produzir a si mesmos e aos outros, 

percebe-se outro tipo de poder operando sobre os sujeitos, o desenvolvimento de uma 

organização do poder sobre a vida. 

Segundo Foucault (1988), esse poder que nomeia como biopoder se dá por meio de 

dois âmbitos, individual e coletivo, interligados por diversas relações. No âmbito individual, 

esse poder se dá por meio das disciplinas que desenvolvem uma anátomo política do corpo 

humano. Centra-se assim, no corpo do sujeito, no “corpo como maquina: no seu  

adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento 

paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e 

econômicos” (FOUCAULT, 1988, p.151). No âmbito coletivo, centra-se na população, nos 

processos biológicos dos sujeitos que “são assumidos mediante toda uma série de  

intervenções e controles reguladores: uma biopolítica da população” (FOUCAULT, 1988, 

p.152). 

Para finalizar as discussões fazemos um breve apanhado do que foi discutido no texto. 

A partir deste trabalho foi possível pensar a forma como os anormais são descritos, pelo saber 

médico e pedagógico, as relações entre o diagnóstico e as práticas pedagógicas, e o quanto  

isso molda o olhar dos professores sobre tais sujeitos. Notou-se também, como, a partir dos 



diagnósticos desenvolvem-se estratégias de normalização. Isso mostra o quanto as práticas 

pedagógicas ficam secundarizadas, frente as possibilidades de ação que o diagnóstico produz. 

Possibilidades estas que podem ser compreendidas como estratégias de normalização, ou 

como diria Foucault, estratégias de governamento. 
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Este artigo é um recorte de uma investigação feita no Curso de Mestrado, na qual foi  

realizada uma análise e reflexões teóricas acerca de práticas pedagógicas vividas em uma 

escola de educação infantil. Preocupada na valorização das vozes do segmento escolar, 

respeitando às múltiplas culturas, conscientizando-se que a educação é um ato político. 

Entendemos que a escola pública pode e deve realizar um trabalho de qualidade permeado de 

humanização, dialogicidade e respeito. As educadoras foram se autoformando através dos 

trabalhos cooperativos e coletivos com as crianças. Buscamos um significado de escola 

direcionado às infâncias populares: espaço para brincar, aliado ao ler no sentido freireano, 

alicerçado numa prática reflexiva, dialógica rica em significados para aquelas crianças e 

professoras, juntamente com um processo continuado de formação de professoras. Essa 

relação dialógica entre conhecimento e contexto levou os sujeitos a avançar de um patamar 

anterior para um conhecimento mais elaborado. Isso aconteceu não só com as crianças, mas 

também com as professoras. Na metodologia foi fundamental unir investigação-ação-reflexão. 

Essa compreensão proporcionou às educadoras integrarem as diversas culturas infantis que 

permeiam a cultura escolar institucionalizada. Os temas trabalhados nos projetos foram 

conduzidos de forma multidisciplinar, por meio de atividades lúdicas que despertassem o 

senso crítico. Os registros diários documentaram experiências vividas pelas crianças, fazendo 

uma auto-avaliação da prática pedagógica. A escola foi se destacando, principalmente por 

demonstrar e fazer ver aos professores que superando preconceitos, acreditando nas crianças, 

mantendo um diálogo fraterno com a comunidade é possível avançar e desenvolver com o 

grupo de crianças a cooperação, a afetividade, a expressão livre e a documentação. Outro 

elemento importante na experiência, refere-se à formação de professores, foi a socialização 

dessas práticas, o que potencializou a criatividade em outros educadoras. Havia os que 

chegavam e olhavam estranhamente, havia os que se apaixonavam a e houve também os 

indiferentes. Essa perspectiva foi tecendo aprendizagens nas mais diversas áreas do 

conhecimento, não apenas escolar, mas social. 

 

Palavras-chave: Projeto escolar, formação de professoras, práticas cotidianas e infâncias. 

 

Introdução 

Este artigo é um recorte de uma investigação feita no Curso de Mestrado, na qual foi 

realizada uma análise e reflexões teóricas acerca de práticas pedagógicas vividas no  cotidiano 
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de uma escola de educação infantil, da rede pública municipal de educação de Pelotas, situada 

num local configurado como um dos os maiores espaços de vulnerabilidade econômica e 

social da cidade no que diz respeito à exclusão de bens materiais e simbólicos. A renda das 

famílias das crianças matriculadas -, no período de 2002 -2011, período em que se exerceu a 

função da direção dessa escola -, tinha em média, um salário mínimo. A escola contava no 

período, com mais de cem crianças matriculadas. Nesse espaço encontramos algumas 

referências significativas a nossa realidade de classe, inquietações no que se referem às 

questões relacionadas à escola: evasão, permanência, sucesso/ fracasso escolar; referências 

socioculturais do cotidiano das crianças e suas famílias e a cultura da escola com seus códigos 

(BOURDIEU, 1999). 

Enfatizamos a valorização da oralidade dos segmentos populares da sociedade pela 

escola nos múltiplos espaços sociais, respeitando as várias culturas, conscientizando-nos de 

que a educação é um ato político, que a escola pública pode e deve realizar um trabalho de 

qualidade pedagógica permeado de humanização, dialogicidade e respeito. Este processo de 

construção de uma escola de pequena infância ocorreu em meio a conflitos e reflexões, o 

período em que trabalhamos na EMEI foi de muitos conflitos reflexivos, isto porque, após 

buscarmos fundamentação para a prática em muitos autores, como, por exemplo, Freire, 

Freinet e Soares dentre muitos outros, surgiram muitos questionamentos  dentre  as 

professoras. 

Uma questão que nos inquietou ao relermos a Pedagogia do Oprimido, deixando-nos 

bastante pensativas, foi a da “superioridade do invasor”, “inferioridade do invadido”. 

(FREIRE, 1987). A partir de então, direcionamos preocupações a seguinte questão: será que 

ao proporcionarmos às crianças da comunidade em que se trabalha o acesso a manifestações 

de outras linguagens da cultura que não é a vivida em seu lócus social, não estaríamos 

invadindo de forma arbitrária a sua cultura? 

Mas, ao mesmo tempo questionamos, também se não seria falta de comprometimento 

político pedagógico e humano, de nossa parte; furtar das camadas populares essas  

apropriações culturais, que são acessíveis as classes mais favorecidas da sociedade? Nesse 

conflito não estaríamos revendo a possibilidade da exclusão/ inclusão social que inicia na 

permanência na escola? Ou ainda, por que será que as famílias das crianças são excluídas do 

processo de produção/ consumo? Sabemos que não é por excentricidade, mas por imposições 

estruturais da conjuntura dominante e excludente. Esse fenômeno faz o trabalho humano 

perder seu objetivo primeiro, que consiste em ao produzir, o homem se veja no objeto 

produzido, sentir felicidade em ver os outros homens felizes; assim como ele, e poder usufruir 



de sua produção; o produto de seu trabalho o que dele foi incorporado, embora já não lhe 

pertença, mas que lhe de satisfação. 

 

A alienação do trabalhador no seu processo de produção significa que: ele não só se 

transforma em objeto, mas assume uma existência externa, fora dele, que assume no objeto  

um poder autônomo em relação a ele. Esse processo de produção do trabalho alienado vê o 

trabalho como forma de subsistir, sem realizações para o trabalhador, pois ele não lhe 

pertence (FREIRE, 1978). Esta situação faz com que o trabalho se torne algo enfadonho para 

o trabalhador, sem realizações, por lhe ser estranho. 

Nossa identificação com Freire junto ao grupo da escola ajudou-nos na construção 

coletiva do projeto de uma escola pública comprometida com as infâncias. Buscamos um 

significado de escola direcionado às infâncias populares: espaço para o brincar, de viver a 

fantasia e a imaginação infantil aliado ao ler no sentido freireano, alicerçado numa prática 

reflexiva, dialógica e rica em significados para aquelas crianças e professoras, juntamente  

com um processo continuado de formação de professoras na escola. 

 

Desenvolvimento 

A prática descrita e analisada a seguir foi vivida por mais de vinte educadoras 

juntamente com cem crianças de zero a seis anos incompletos e com a comunidade onde a 

escola está inserida. Ao rememorarmos a trazemos com o intuito de confirmar o que 

acreditamos vigorosamente, que a fundamentação teórica não só sustenta a prática, mas a 

enriquece com profundidade. Nosso trabalho desenvolveu-se sob as perspectivas do diálogo e 

da cooperação. A partir de Freire e Freinet colocamo-nos a caminho da construção de um 

projeto de Escola Infantil. 

Ao ingressarmos na escola pesquisada, houve um grande impacto entre o que 

conhecíamos teoricamente, pois só então, percebemos realmente toda a exclusão que vive a 

classe trabalhadora da periferia da cidade. Dessa forma, evidenciou-se que entre os 

seguimentos escolares se estabeleciam conflitos e tensões os quais precisavam ser resolvidos 

da melhor maneira possível. Foram momentos difíceis de atender a burocracia, que mesmo 

uma escola pequena com cem crianças possui, fomos aprendendo na humildade, perguntado o 

que não sabíamos aos pares, que tinham uma maior experiência, segundo, Paulo Freire 

contribuiu nessa ação, “ Começarei pela humildade que, de modo algum, significa falta de 

acato a nós mesmos, acomodação, covardia. Pelo contrário, a humildade exige coragem, 

confiança em  nós  mesmos,  respeito  a nós  mesmos  e aos  outros.  A humildade nos  ajuda a 



reconhecer esta coisa óbvia: ninguém sabe tudo; ninguém ignora tudo” (FREIRE, 1 994, p. 

55). 

 

Dentro desse espírito dialógico e de humildade que foi estabelecido às primeiras 

relações de trabalho como diretora dessa instituição escolar. Vivemos um período inicial de 

muitas tensões e questionamentos, no qual além da administração escolar deveríamos 

coordenar o trabalho pedagógico desenvolvido pelas professoras nas diferentes etapas do 

desenvolvimento infantil de zero a cinco anos. Muitas vezes pensamos, como desenvolver de 

forma satisfatória essa tarefa, pois sentíamos dificuldades em encontrar soluções para muitas 

questões apresentadas no cotidiano escolar? 

Nesses momentos recorremos a Freire que concebe o ser humano como inconcluso e 

inacabado. Para Freire não saber hoje não significa não saber no futuro, porque somos 

humanos e conscientes de nosso inacabamento, segundo seu postulado só se aprende a fazer, 

fazendo; porque é na reflexão da práxis, ou seja, a reflexão entre teoria e prática que vamos 

constituindo-nos como professoras. Considerando que para haver uma mudança de concepção 

de práticas pedagógica, está não deveria ocorrer de forma arbitrária, mas pela conscientização 

das professoras através do diálogo. Apostando que todas as crianças, independentemente de 

suas condições sociais, culturais e econômicas são capazes de aprender e apreender inúmeros 

conhecimentos produzidos pela cultura da humanidade histórica e socialmente, como por 

exemplo: gostar e desenvolver prazer e hábito pela leitura e pela escrita, se envolver em 

atividades escolares relacionadas a essas habilidades de maneira prazerosa, brincar e no 

“mundo do faz de conta”, elaborar vários problemas reais vividos em sociedade por  

intermédio dessas práticas lúdicas. Esse trabalho reflexivo de conscientização de que a 

educação é um ato político e como as professoras já estavam embasadas na perspectiva de 

freireana que diz, “na formação docente permanente dos professores, o momento é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1998, p. 43-44). 

Outro desafio consistiu-se em coordenar junto à comunidade escolar a elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da Escola
3
e o Regimento Escolar

4
, junto aos segmentos da 

comunidade escolar. Foi uma tarefa que nos aproximou desses segmentos lemos mais sobre 

gestão democrática da escola pública e, ouvimos os anseios da comunidade, suas utopias e a 

3 
O primeiro Projeto Político Pedagógica da EMEI Paulo Freire foi construído em 2004, para a realização do 

mesmo foram realizadas várias reuniões com toda a comunidade escolar, nessas reuniões todas as vozes foram 

ouvidas e sua redação foi realizada pela direção da escola, após aparentada à comunidade da escola. 
4 

Na mesma lógica, ou seja, em reuniões com a comunidade escolar, na qual participou uma polifonia de vozes 

destes atores sociais, foi construído o primeiro Regimento Escola da instituição 



filosofia que mediaria às ações pedagógicas e as questões metodológicas (PARO, 1998). 

Reiniciamos as discussões, e elaboramos Projeto Político Pedagógico e, 

posteriormente o Regimento escolar dessa Escola de Educação Infantil. Vencida essa etapa 

retornamos as questões relacionadas ao corpo funcional da escola, que possuía muitas 

dificuldades nos inter-relacionamentos interpessoais, e também reflexões coletivas acerca de 

metodologias de trabalho relacionadas às questões pedagógicas. Aos poucos, foram se 

estabelecendo vínculos de amizade e de sentimento de grupo, mais uma vez a teoria foi o 

aporte e suporte das práticas, a qual afirma não ser possível o estabelecimento do sentimento 

de grupo por decreto. No entanto, essa construção teve sua origem no dia-a-dia, nas inter- 

relações sociais que se estabeleciam entre os sujeitos que circulam no espaço escolar. Por 

intermédio da pedagogia da escuta Freire (1998, p. 135) nos fala que: 

Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte 

do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças 

do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente 

escuta sua redução ao outro que fala, 

 
As diretrizes do nosso trabalho eram discutidas por intermédio do diálogo, 

conversávamos entre pares, após discussões e negociações as decisões eram coletivas e 

horizontais, nunca verticais centralizando o poder de decisão. A direção dessa escola teve 

como princípio norteador, que dirigir é conduzir para objetivos da comunidade escolar em que 

a escola está inserida. As decisões ocorriam por votação, que era estendida a todos os 

seguimentos que compunham essa comunidade escolar. Nessa perspectiva, a primeira atitude 

adotada foi o desenvolvimento da autoestima das educadoras, prestigiando e valorizando suas 

práticas, diante delas e dos pais. O segundo passo constituiu-se na motivação, pois não se 

acredita que alguém goste de fazer coisas que lhe foram impostas, segundo Freinet: “A 

criança e o adulto não gostam de imposições autoritárias. ” (Sampaio, 1994, p. 82). 

Através do Tateamento Experimental
5  

proposto por Celestin Freinet e da Leitura   de 

Mundo, preconizada por Freire encontramo-nos com o cotidiano da escola, das famílias e da 

comunidade. Aprendemos a olhar com rigor, como aprendiz, buscando entender as relações 

sociais intra e extras escolares, questionando certezas e buscando um redimensionamento. 

Nesse ínterim em que o diálogo começou a instituir-se de forma vigorosa, a escola 

iniciava seu processo de humanização, teve uma aproximação maior entre a escola e as 

famílias. A escola, por estar inserida na comunidade, necessitava aproximar as relações   entre 
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as famílias das suas crianças, os saberes que circulavam entre os segmentos da comunidade 

escolar; nesse sentido, não foi concebível querer compreender as vivências das crianças 

dissociadas do contexto sociocultural em que estavam inseridas,“(...) só podemos 

compreender os resultados e os comportamentos escolares da criança se reconstruirmos a rede 

de interdependências familiares através da qual ela constituiu seus esquemas de percepção, de 

julgamento, de avaliação, e a maneira pela qual esses esquemas podem “reagir”(...) (LAHIRE, 

1997, p. 19). 

A criança traz consigo muitas referências sociais e afetivas vividas na família, essas 

referências são constitutivas do perfil no qual a família se configura socialmente. Buscamos 

um significado de escola direcionada à infância das classes populares: espaço para o brincar, 

aliado ao ler no sentido freireano, alicerçado numa prática reflexiva e rica em significados 

para aquelas crianças e professoras. 

Acreditamos que a partir desse momento reflexivo em que começamos nossos 

questionamentos sobre o nosso papel da educadora, teve início a nossa tomada de consciência 

de que a prática educativa não se constitui numa ação neutra, ao contrário, ela se fundamenta 

em uma decisão política, o que se quer ensinar, para quem se quer ensinar, e para que se quer 

ensinar. Sobre esse aspecto, Freire nos revela que, “a conscientização nos convida a assumir 

uma posição utópica frente ao mundo, posição esta que converte o conscientizado em fator 

“utópico”. (...) o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a dialetização dos 

atos de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Para o 

autor, (...) a utopia é sempre um compromisso histórico. A utopia exige o conhecimento 

crítico. É um ato de conhecimento. Eu não posso denunciar a estrutura desumanizante se não  

a penetro para conhecê-la. Não posso anunciar se não conheço (...)” (FREIRE, 1998, p. 135). 

Partindo desses pressupostos básicos de Freire vislumbramos o caminho a seguir,  

que consistiu em proporcionar às crianças uma escola com vida, que ao entrar no seu interior  

a vida não tivesse que ficar do lado de fora da porta, tendo as práticas educativas e 

pedagógicas centradas na criança. O próprio Regimento Escolar tinha em sua metodologia de 

ensino que o trabalho pedagógico seria desenvolvido por temáticas, escolhidas pelas 

professoras e auxiliares após observações e diálogos realizados com as crianças. 

Na proposta pedagógica desenvolvida na escola estavam presentes os fundamentos de 

uma educação libertadora, primando pelo diálogo, no qual foi muito importante a 

verbalização: deixar que as crianças falar, uma vez que a linguagem exercita o pensamento, 

socializa, expressa sentimentos e ajuda na interpretação do mundo. O desenvolvimento e a 

valorização da oralidade das crianças são associados ao brincar, uma vez que elas  necessitam 



agir e interagir entre si, pois se apropriam do mundo brincando. Ao brincar a criança reproduz 

a cultura existente e produz uma nova cultura entre seus pares, a qual é denominada, cultura 

infantil. (WÜRDIG, 2007). 

Dentro dessa proposta de verbalização e do lúdico, tivemos como eixo o trabalho  

diário com a literatura infantil e com os mais variados gêneros textuais do interesse das 

crianças. Objetivando o desenvolvimento e o enriquecimento do vocabulário, da imaginação e 

do contato de forma lúdica com a língua culta, vindo dessa forma a ajudá-las a descobrir os 

usos sociais da leitura e escrita, práticas tão necessárias às exigências que a sociedade atual  

faz à comunidade. (SOARES, 1998). 

Colocar criança pequena em contato com a cultura escrita, propiciando eventos de 

letramento, significa dizer que esta criança precisa conviver com objetos e situações culturais 

da escrita. Por exemplo, quando uma criança pequena ouve histórias pela “voz emprestada”  

de uma outra pessoa, ela experimenta a leitura. Nesta etapa do desenvolvimento humano “ler 

com os ouvidos” é tão importante quanto ler com os olhos. Britto (2005), Amaral (2005), 

Faria, (2005), Bajardd (1999, 2007), abordam a importância de a criança ler, pela mediação da 

voz do outro Para Britto (2005, p. 25), “na primeira infância, ler com os ouvidos é mais 

fundamental do que ler com os olhos. Ao ler com os ouvidos a criança não apenas se insere na 

interlocução do discurso escrito organizado numa sintaxe, num léxico e numa prosódia 

diferentes”. 

Introduzir a criança pequena no mundo da escrita é muito mais que a alfabetização; 

quando temos a ideia de que alfabetização é a aquisição do código escrito não percebemos  

esta dimensão. Porém, se formos por uma outra direção, a inserção da cultura escrita será o 

início da alfabetização, se entendemos por alfabetização incluir a criança em um universo 

cultural complexo permeado pela escrita mediada por valores e conhecimentos (BRITTO, 

2005). 

No entanto, embora trabalhando a leitura por intermédio da literatura infantil o mais 

importante foi o fato de não termos perdido de vista as múltiplas linguagens infantis vitais 

para os pequenos, como, por exemplo, o desenho, as dobraduras, a dança, a teatralização e as 

mais diversas expressões corporais. Nessa perspectiva a criança foi vista como sujeito ativo  

do seu processo de aprendizagem e, não mais como objeto do mesmo, a escola começou a 

valorizar as várias infâncias que circulavam e permeavam o espaço escolar. Sendo que, o 

desenvolvimento de projetos de trabalhos por intermédio de temas geradores, os quais partem 

do universo da vida das crianças, seus saberes, sua inserção sócio familiar, foram aos poucos, 

ocupando o espaço das atividades prontas, do trabalho sem articulação, da não participação 



das crianças nas decisões da classe. 

Nesse processo sentiu-se a necessidade de documentar as produções infantis que 

circulavam no interior do espaço escolar. O trabalho de documentação foi alicerçado em 

princípios freinetianos: registro, afetividade, cooperação, expressão-livre, aprendizagem 

atrativas e prazerosas que associadas aos princípios freireanos e a metodologia do tema 

gerador que parte da fala das crianças contextualizada social, econômica e culturalmente. 

Aos poucos a escola foi se modificando, encheu-se de cor e as marcas das infâncias, 

tornaram-se presentes em todos os espaços, não apenas nas paredes, mas nos corações de 

professoras e funcionárias. Houve o despertar de um sentimento de prazer, orgulho de ser 

educadora, vontade de realizar uma prática educativa contextualizada ao universo sócio 

cultural das crianças, mas como ponto de partida, não como ponto de chegada. Instaurou-se 

nas pessoas a consciência de que a escola pública pode e deve ter aprendizagens de qualidade. 

Essa maneira de conceber a escola pública não se funda num ativismo, mas sim, alicerçada 

em uma teoria pedagógica que dá embasamento à prática. Uma experiência de humanização 

foi se constituindo através da dialogicidade – encontros, conflitos, resoluções de problemas 

cotidianos – foram vividos profundamente. Esse caminho descrito constituiu-se num processo 

contínuo, visto que inconclusos, vamos avançando, retrocedendo, avaliando- nos, 

questionando-nos, mas tendo uma certeza de que nessa interação mediada pelo diálogo, 

vamos tornando-nos seres humanos melhores e educadores que se educam ao educarem,   que 

se formam ao formarem e se reformam ao se transformar. 

A valorização dos fazeres pedagógicos associada ao acesso às teorias foi fundamental 

na criação de uma nova possibilidade de “viver a escola pública, infantil e popular”, levando 

as professoras à assunção de seu papel como profissionais da educação e da transformação 

social, redimensionaram seu papel enquanto educadoras, que primaram pelas mudanças 

sociais, conceberam o homem como uma liberdade. Esse processo dialógico teve início, 

quando aprendemos a viver a pedagogia da escuta, pois para haver diálogo, necessitamos 

ouvir o outro, para podermos falar com o outro, e não para o outro. 

Nesse processo de escuta reorientamos nossas práticas curriculares, mas dentro de um 

processo de construção coletiva da qual participou diferentes grupos da comunidade escolar 

em constante diálogo: professores, funcionários, direção, orientação educacional, pais ou 

responsáveis pelas crianças. Acreditando que só nessa relação dialogal a comunidade escolar 

se apropriaria do direito e do dever de ter voz nas decisões dos caminhos que a escola deve 

seguir.) Oliveira dirá, “(...) que uma prática dialógica só é viável quando todos os homens, 

independentemente de seu status sócio-político-econômico- cultural, podem livremente   dizer 



sua palavra” (OLIVEIRA, 1996, p. 18). 

Desta forma, os pais apesar da baixa escolaridade, depositaram esse sonho de uma  

vida mais digna e menos sofrida que as suas em filhos através da escola, mas para que esse 

sonho tivesse a possibilidade de ter sido viabilizado, foi necessário que esta assumisse o 

compromisso político pedagógico com a comunidade em que estava inserida. 

No momento em que os familiares das crianças sentiram-se parte integrante do 

processo educativo escolar dos filhos, que tiveram voz e vez, ocupando lugar de importância e 

respeito no interior da escola, houve uma mudança de atitude. Sentiram cidadãos, sua 

autonomia e confiança aumentaram junto aos seus filhos. Diríamos que teve início a 

construção dialógica e democrática entre a instituição escolar e os seguimentos que a 

compõem. Pensando dessa forma, começamos a discutir propostas pedagógicas em que as 

crianças viessem a sentirem-se envolvidas, sem haver um determinismo metodológico por 

parte dos professores. Pensamos que o professor deveria trabalhar de forma que dominasse e 

confiasse como diz Freinet “nunca largues as mãos... antes de apoiares os pés! Ninguém terá a 

idéia de lançar-se do alto de um muro, só para ver como ficará cá embaixo na terra dura. Não 

deves abandonar um método de trabalho antes de encontrar outro melhor para adaptares” 

(FREINET, 2000, p.59). 

No plano pedagógico os avanços foram lentos, mas consistentes. Houve uma grande 

preocupação que as crianças tivessem contato permanente com a leitura. Desse modo, foi 

desenvolvida semanalmente a “Hora do Conto”, ocasião em que as crianças eram reunidas 

para ouvirem a leitura de histórias infantis, após as interpretavam. Ao retornarem às salas 

desenhavam as histórias ouvidas. As professoras liam os livros para as crianças que depois 

contavam para os colegas. Muitos foram os desafios enfrentados, no entanto, essas vivências 

coletivas realizadas na escola foram importantes. Sendo assim, possibilitaram enxergar até  

que ponto a teoria suporta a prática, uma vez que se constata que ambas estão imbricadas.  

Mas é no embate do cotidiano pedagógico, que se constroem novas práticas e se exercita a 

teoria, como uma aprendizagem das verdades, que podem virar incertezas de um dia para 

outro. 

 

Considerações Finais 

Essa mudança de direção nas concepções e práticas pedagógicas não ocorreu de forma 

arbitrária, mas mediada pela conscientização das educadoras por intermédio do diálogo, 

pautada por uma pedagogia do encontro, do debate, da discussão e da valorização do trabalho 

cotidiano. A proposta objetivou a aproximação entre teoria e prática, tendo como princípios as 



experiências das educadoras com as crianças, embasadas na liberdade de expressão, na 

cooperação, no intercâmbio, no trabalho investigativo/ experimental e na afetividade. 

As educadoras foram se autoformando através dos trabalhos cooperativos e coletivos 

com as crianças. Essa relação dialógica entre conhecimento e contexto levou os sujeitos a 

avançar de um patamar anterior para um conhecimento mais elaborado. Isso aconteceu não só 

com as crianças, mas também com as professoras. Um aspecto fundamental da metodologia 

foi unir investigação-ação-reflexão. Dessa forma, foi proporcionado às educadoras integrarem 

as diversas culturas infantis que permeiam a cultura escolar institucionalizada. Os temas 

trabalhados nos projetos foram conduzidos de forma multidisciplinar, por meio de atividades 

lúdicas que despertassem o senso crítico. Os registros diários documentaram as experiências 

vividas pelas crianças, fazendo uma avaliação da prática pedagógica, buscando uma reflexão 

da práxis, situada e mediada pelas experiências vividas. Freire nos fez acreditar fielmente na 

Pedagogia da esperança. É necessário ter esperança na educação porque a esperança sozinha é 

incapaz de mudar a sociedade; no entanto, sem ela, a mudança social seria impossível Freire 

(1998). 

A escola foi se destacando, principalmente por demonstrar e fazer ver aos professores 

que superando preconceitos, acreditando nas crianças, mantendo um diálogo fraterno com a 

comunidade foi possível avançar e desenvolver com o grupo de crianças a cooperação, a 

afetividade, a expressão livre e a documentação. Outro elemento importante na experiência,  

no que se refere à formação de professores, foi a socialização dessas práticas, o que 

potencializou a criatividade em outros educadoras. Havia os que chegavam e olhavam 

estranhamente, havia os que se apaixonavam a e houve também os indiferentes. Essa 

perspectiva foi tecendo aprendizagens nas mais diversas áreas do conhecimento, não apenas 

escolar, mas social. Permitiu às crianças ultrapassarem as fronteiras físicas do bairro para 

compreender melhor o mundo em que vivem. A Escola, se propôs a anunciar a infância como 

um tempo privilegiado de brincar, cantar, escrever, dançar, teatralizar e aproximar-se das 

linguagens do escrito pelo caminho da oralidade, essa construção na Educação Infantil 

avançou na direção de uma perspectiva de formação, de infâncias e de escola. 
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Eixo II: Políticas Públicas para Educação da Infância 

Resumo: Os discursos produzidos atualmente, de que as avaliações em larga escala sejam 

capazes de aferir a qualidade da educação, constitui uma das questões que envolvem a 

problemática investigativa que nos propomos a realizar. Neste sentido, cabe neste espaço de 

discussão apresentar um recorte de nosso estudo, de onde nos baseamos para problematizar o 

papel que essas avaliações têm exercido nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Dessa 

forma, este trabalho representa um resultado parcial de uma proposta de pesquisa de 

dissertação que objetiva analisar as tensões e os paradoxos que a tríade constituída pelo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pela Avaliação Nacional da Alfabetização e pelo 

Ciclo de Alfabetização produz na escola contemporânea. A primeira questão é olhar para essa 

tríade com suspeita, tentando problematizar os discursos que se apresentam como verdades  

em nosso tempo, a saber: de que tais políticas garantem a qualidade da educação brasileira. 

Para isso, desenvolvemos uma análise documental da legislação que envolve as políticas 

públicas para a alfabetização na atualidade. O trabalho apoia-se na perspectiva pós- 

estruturalista, principalmente, a partir das contribuições do pensamento de Michel Foucault, 

utilizando os conceitos de discurso e biopolítica como potentes ferramentas para analisar os 

efeitos de tais políticas compreendendo os discursos como “práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam”. Ou seja, eles não simplesmente descrevem tais 

objetos, mas produzem efeitos que moldam nossas maneiras de ser e de agir como docentes  

de alfabetização. Desse modo, reconhecemos o conceito de biopolítica, como uma forma de 

poder que molda tais ações conduzindo os homens, na coletividade, e dessa forma, 

atravessando a discussão sobre as políticas públicas para a Educação da Infância na  

atualidade, permitindo-nos evidenciar como as avaliações externas vêm operando em relação  

à vida da população desde a infância. A partir da análise realizada compreendemos que esta 

tríade vem funcionando como uma estratégia biopolítica circular que não simplesmente 

conduz as condutas dos sujeitos escolares no ciclo de alfabetização, mas também induz a 

criação e efetivação de novas políticas para a Educação da Infância no Brasil representando 

assim, um instrumento de racionalidade neoliberal, que por meio das estatísticas produz 

números, índices e taxas constituindo um saber estatístico desde a primeira infância. 

 
 

Palavras-chave:Alfabetização, Políticas Públicas, Avaliações Externas, Biopolítica. 

 

1INTRODUÇÃO 

As questões que deram início a este texto partem de problematizações feitas a partir da 

tríade constituída pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), pelo Ciclo 

de alfabetização e pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). A primeira questão foi 

olhar para essa tríade com suspeita, tentando problematizar os discursos que se apresentam 

como  verdades  em  nosso  tempo,  a  saber:  de  que  tais  políticas  garantem  a  qualidade da 



educação brasileira. Outra questão que nos pareceu central foi perceber os paradoxos  e 

tensões produzidos nesta tríade, uma vez que encontramos políticas de avaliação externa que 

medem a performance de todos os alunos da mesma forma e, ao mesmo tempo, ampliam o 

período de alfabetização flexibilizando os tempos de aprender e promovendo discursos sobre 

os diferentes ritmos de aprendizagem. Nesse bojo de tensões e paradoxos ainda nos  

deparamos com a ideia de que há uma idade certa para se alfabetizar, reiterando uma ideia de 

normalização da aprendizagem. Com base nas análises realizadas em documentos oficiais 

percebemos também como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica vem se 

constituindo uma fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica no  

país. 

Conforme nos lembra Traversini (2012, p.3), vivemos em “tempos do imperativo das 

estatísticas, dos números, dos índices que nos produzem e nos classificam”. Dessa forma as 

avaliações externas em larga escala, até o momento, têm muito mais nos produzido e 

classificado do que promovido os processos de aprendizagem. Além disso, pela crença de que 

elas podem garantir a qualidade da educação, tais avaliações têm funcionado, principalmente, 

como indutoras de políticas públicas educacionais. Neste papel, de promover a qualidade da 

educação no Brasil, as avaliações em larga escala vêm produzindo discursos que colocam em 

funcionamento certas práticas nos mostrando a centralidade que essas avaliações vêm 

assumindo no cotidiano escolar, além de lhe ser atribuída o papel de conduzir a salvação da 

educação no país. Veiga-Neto (2012) destaca que vivemos, na atualidade, um delírio 

avaliatório agonístico, onde podemos perceber a invasão de práticas avaliatórias por toda a 

parte. Logo, se considerarmos as estratégias previstas para a Meta nº 01 do atual Plano 

Nacional de Educação podemos perceber essa invasão de avaliações, embora de contextos, 

também se expandindo para a Educação Infantil. 

1.6. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação 

infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a infra-estrutura física, o quadro de pessoal, as condições 

de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes. (BRASIL, 2014, p.48). 

 

Talvez, possamos dizer que nunca, antes na história do Brasil, tenhamos vivenciado 

um momento com tamanha proliferação de avaliações, direcionadas para as mais diversas 

etapas da Educação Básica e Superior, assim como para avaliar o contexto educacional, medir 

o desempenho de diferentes sujeitos escolares: alunos, professores, gestores, secretários de 

educação, entre outros. A partir dessa centralidade que as avaliações externas vêm assumindo, 

escolhemos olhar para Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e para a forma como   ela 



se articula a outras políticas públicas, nesse caso, específico de discussão, às políticas públicas 

voltadas para alfabetização como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) e o Ciclo de Alfabetização considerado um espaço da Educação da Infância, desse 

modo, constituindo-se numa tríade que tem produzido muitos discursos em relação à 

alfabetização na atualidade. 

Diante de tais discursos nosso objetivo é analisar as tensões e paradoxos promovidos 

por essa tríade que constitui as atuais Políticas Públicas para a Educação na Infância. Vê-se 

assim que o foco deste trabalho recai sobre os primeiros anos do Ensino Fundamental, 

entendidos aqui como espaço de materialização dessas políticas voltadas para Educação da 

Infância, já que esta não se reduz a Educação Infantil. Ao longo do trabalho, faremos 

articulações entre a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental por 

compreender que essas etapas precisam estar permanentemente conectadas e ambas vêm 

sofrendo os efeitos produzidos por essa tríade. 

Para amparar nossa análise, vale lembrar, que a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) foi criada para medir os efeitos do Programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa
1  

(PNAIC). O programa é a materialização de uma das ações 

previstas no atual Plano Nacional de Educação, (BRASIL, 2014), para alfabetizar todas as 

crianças brasileiras até, no máximo, aos oito anos de idade. Neste contexto, incluímos também 

a discussão sobre o ciclo de alfabetização que considera os diferentes ritmos  de 

aprendizagem, mas que não reflete essa realidade nas avaliações externas. A defesa de 

considerar os diferentes ritmos de aprendizagem é discutida pelo PNAIC, também em direção 

à Educação Infantil, no qual orienta o trabalho pedagógico a partir das várias dimensões que 

integram o trabalho com as crianças, com respeito às singularidades e ao mesmo tempo 

destaca a importância de vincular os processos pedagógicos entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental, consideradas etapas que conjugam de mesmos saberes e cuidados em 

relação ao desenvolvimento infantil. 

 

2 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Para analisar o contexto em que tem se constituído esta discussão nos aproximamos 

dos pensamentos de Michel Foucault (1995 e 2008), para analisar os discursos  materializados 

 

1
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um compromisso formal assumido pelos governos 

federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas   

até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/o- 

pacto 

http://pacto.mec.gov.br/o-


em documentos oficiais que legislam sobre a alfabetização. Os documentos analisados nesta 

etapa da investigação foram: 

Documento Síntese Site 

Plano Nacional da 

Educação 

Aprova o Plano Nacional de Educação - 

PNE e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ 

ato2011,2014/2014/lei/l13005.htm. 

Avaliação Nacional de 

Alfabetização: documento 

básico 

Torna pública a proposta do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) da 

Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA). 

http://download.inep.gov.br/educacao_ 

basica/saeb/ana/documento/2014/docu 

mento_basico_ana_online_v2.pdf 

 Portaria n° 867, de 4 de۔

Julho de 2012 ۔ 

Institui o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e as ações 

do Pacto e define suas diretrizes gerais. 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/por 

t_867_040712.pdf maio 2016-05-28. 

Elementos Conceituais e 

Metodológicos para 

definição dos direitos de 

aprendizagem  e 

desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 

3º anos) do Ensino 

Fundamental. 

Organiza a proposta curricular do 1º ao 

3º ano do Ensino Fundamental em duas 

partes: Os Fundamentos Gerais do  

Ciclo de Alfabetização, os Direitos e 

Objetivos de Aprendizagem, o 

Desenvolvimento por Área de 

Conhecimento e Componente 

Curricular de Língua Portuguesa. 

http: // portal. mec.gov.br 

Para análise desses documentos trabalhamos com dois conceitos centrais do 

pensamento foucaultiano: discurso e biopolítica. No que se refere ao conceito de discurso nos 

aproximamos das discussões que Foucault realizou compreendendo os discursos como 

“práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam”. (FOUCAULT, 1995, p.56). 

Ou seja, não simplesmente descrevem tais objetos, mas produzem efeitos que moldam nossas 

maneiras de ser e de agir como docentes de alfabetização. Nesse estudo reconhecemos o 

conceito de biopolítica, como uma ferramenta muito produtiva, pois a compreendemos como 

uma forma de poder que conduz os homens, na coletividade, a população, (FOUCAULT, 

2008), e dessa forma, o conceito de biopilítica atravessa a discussão sobre as  políticas 

públicas para a Educação da Infância na atualidade, permitindo-nos perceber como as 

avaliações externas vêm operando em relação à vida da população, neste caso, dos alunos e 

professores do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Desse modo, os pensamentos de Foucault 

nos fornecem ferramentas para pensar que movimento tem sido feito pelo neoliberalismo para 

governar a educação brasileira evidenciando o quanto as avaliações externas em larga escala 

vêm induzindo a criação de políticas públicas e a produção de sujeitos. 

 

3 AS ATUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ALFABETIZAÇÃO: UMA 

ENGRENAGEM BIOPOLÍTICA CIRCULAR PRODUZINDO DISCURSOS E 

SUJEITOS DESDE A INFÂNCIA 

 

Na trama que envolve a discussão e a condução da alfabetização no país é necessário 

apresentar  um  recorte  de  alguns  documentos  oficiais,  de  onde  se  materializam     alguns 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011%2C2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011%2C2014/2014/lei/l13005.htm
http://download.inep.gov.br/educacao_
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf%20maio%202016-05-28
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf%20maio%202016-05-28


discursos que envolvem a nossa problemática investigativa constituída pelo Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e o Ciclo de 

Alfabetização. Partimos, inicialmente, do PNE 2014-2024. O Plano Nacional de Educação, 

que foi aprovado a partir da Lei nº 13.005/2014, sendo o fio condutor da política nacional da 

educação. Tal plano funciona como o ponto de articulação de onde partem a elaboração, 

execução e acompanhamento das atuais políticas para a educação. Em sua Meta nº 052, 

elabora as diretrizes que conduzirão os discursos em relação à alfabetização até 2024, bem 

como, a Meta nº 1 que pretende universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de quatro a cinco anos de idade em articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando o ingresso do aluno de seis anos de idade no ensino fundamental. (BRASIL, 2014, 

p.49). Na execução dessas diretrizes coloca em funcionamento o Programa Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa a fim de atingir a meta nº 5, de alfabetizar todas as crianças 

até os oito anos de idade. Para acompanhar e conduzir as metas previstas nas atuais políticas 

para a educação atribui ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica o papel 

centralizador de aferir a qualidade da educação básica e orientar as políticas públicas para  

cada nível de ensino. (BRASIL, 2014, p.47). 

Dessa forma, a partir do atual Plano Nacional de Educação, são articuladas as 

políticas públicas de execução, consecução e controle de metas para a alfabetização, lócus, da 

nossa problemática investigativa configurando a tríade que constitui esta investigação: O 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Ciclo de Alfabetização e a Avaliação 

Nacional da Alfabetização. 

O PNAIC nasceu num contexto de discussões, de onde se reformulavam as políticas 

públicas para a educação, no período entre 2011 e 2014, no qual já havia expirado o prazo do 

Plano Nacional de Educação - 2001-2011 e se reelaborava o atual Plano (PNE 2014-2024). As 

discussões que pautavam as reformulações do novo plano traziam o “diagnóstico” como 

orientador das políticas públicas, representando um cenário com base em estatísticas. Segundo 

Gomes (2013, p. 5) é num contexto desanimador, com base nas estatísticas, que se visualizou 

a alfabetização como precária, e se impulsionou a criação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, destinado a beneficiar milhões de alunos matriculados nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental. (GOMES, 2013, p.3). 

A mesma razão discursiva, pautada em estatísticas, que apresentam precariedade na 

alfabetização também é observável no documento que define os Elementos Conceituais e 

 

2 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. (PNE 2014-2024, 

2014, p.32). 



Metodológicos para o desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização, pensado para priorizar o 

ciclo de alfabetização, tendo em vista os índices de analfabetismo e de baixa proficiência dos 

estudantes brasileiros em leitura e escrita. (BRASIL, 2012, p.15). 

Tal documento evidencia o quanto as estatísticas vêm moldando as possibilidades de 

ação e incidindo sobre a criação de novas políticas. “As estatísticas intervém nos processos de 

governo, uma vez que os números moldam nossa maneira de 'ver' as possibilidades de ação,  

de inovação e até nossa visão de nós mesmos”. (POPKEWITZ; LINDBLAD, 2001). Desse 

modo nasceu o PNAIC com o compromisso de alfabetizar todas as crianças do I Ciclo em 

língua portuguesa e matemática até oito anos de idade; de realizar avaliações externas, para 

concluintes do 3º ano do Ensino Fundamental e apoiar a gestão pedagógica de estados e 

municípios que tenham aderido ao Programa. (Brasil, 2012, p. 11). Assim, ao diagnosticar, 

orientar, executar e controlar ações no I Ciclo de Alfabetização o PNAIC representa uma ação 

pensada a partir da estatística para gerenciar e conduzir um grupo de alunos e professores, 

num determinado período da trajetória escolar. 

Ao orientar as ações no I Ciclo, o PNAIC faz referência também à Educação Infantil, 

considerando o Ensino Fundamental e a Educação Infantil com tradições e culturas muito 

diferentes, “que se expressam em concepções, valores e práticas também muito diferentes, 

mas propõe a busca de uma possível convergência pedagógica entre as duas etapas”. (SILVA; 

MENDES, 2015. p.44). Nesse mesmo sentido podemos observar no PNE 2014-2024 o mesmo 

discurso de convergência também operando. A partir da Meta nº 5 é elencado a estratégia de 

articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: 

[...] estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais  do 

ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, 

com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 

(BRASIL, 2014, p.59). 

 

A partir da defesa de articulação entre as etapas e de convergência entre os processos 

pedagógicos da alfabetização, o PNAIC defende que é possível o trabalho com a linguagem 

escrita e sua notação desde a Educação Infantil, destacando que negar o contato com a 

linguagem escrita e sua notação desde a Educação Infantil “é contrariar a própria realidade 

social em que a criança está inserida, visto que, desde cedo, ela convive com vários materiais 

impressos de circulação social e participa de distintas práticas e eventos de letramento” 

(SILVA; MENDES, 2015, p.38). Salienta ainda que o contato com a escrita e sua notação, 

desde cedo, amplia as possibilidades e auxilia a criança a se apropriar da leitura e da escrita, 

ou seja, o PNAIC busca no espaço da Educação Infantil o ambiente que inicie o processo de 



apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Dessa forma, fica mais que evidente as 

expectativas depositadas na articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental  

com a intenção de favorecer o processo de alfabetização das crianças. 

[...] Na Educação Infantil, a criança deve pelo menos descobrir o princípio 

alfabético: descobrir que, quando escrevemos, registramos o som das palavras, e não 

a coisa sobre a qual estamos falando. Esse é o grande salto que a Educação Infantil 

tem de ajudar a criança a dar. (SILVA; MENDES, 2015, p.38). 

 

Neste espaço de discussão é relevante destacar o papel que a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) vem assumindo em relação ao Ciclo de Alfabetização. Ela é uma das 

ações do Pacto, criada pela política nacional de avaliação da educação básica para monitorar 

as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. Segundo o INEP3, a 

Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA produz indicadores que contribuem para o 

processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Com caráter somativo, a ANA tem 

rigor metodológico, servindo de base para premiações anunciadas pelo MEC, com perfil de 

monitoramento das ações do Pacto e prestação de contas junto à sociedade. (GOMES, 2013, 

p.9). No eixo de gestão, controle e mobilização social em torno da meta de alfabetização das 

crianças essas avaliações externas são elaboradas para reconhecer o mérito de escolas e redes 

que mais avançarem na alfabetização das crianças. Essa ação é prevista na Meta nº 7, do atual 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014, p.60-66) em que reconhece que o fomento da 

qualidade da educação básica está vinculado ao estabelecimento de estímulos para as escolas 

que melhorarem seu desempenho no IDEB. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o Ideb: [...]. [...] 7.36: estabelecer políticas de estímulo às 

escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do 

corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 

 

Tais premiações4 são ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação para premiar 

professores e escolas pelos resultados aferidos por meios desses testes padronizados e 

nacionais, (GOMES, 2013, p.7), o que nos faz discutir o quanto as avaliações em larga escala 

vêm produzindo discursos de verdade, transformando-se num instrumento de regulação que 

conduz a ação do professor. (PEREIRA; LOCKMANN, 2014). Todavia, o que se põe em 

questão nessa discussão é o fato dessa política de estímulo às escolas, fomentar a qualidade da 

educação básica no país, tendo em vista que isso representa para nós um dispositivo em uma 

engrenagem biopolítica circular  que o  neoliberalismo  tem  acionado para colocar todos   no 

 

3
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

4 
A premiação de escolas e/ou professores como forma de reconhecimento do mérito é uma experiência que vem 

sendo testada em alguns lugares, como Nova Iorque e São Paulo. (GOMES, 2013, P. 7) 



jogo da dinâmica concorrencial. Cabe ressalvar aqui o que Foucault (2008) destacou quando  

se referiu que os neoliberais pensam uma sociedade regulada não tanto pela troca de 

mercadorias, mas pelos mecanismos que fazem operar a concorrência. “Vale dizer que o que 

se procura obter não é uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade 

submetida à dinâmica concorrencial”. (FOUCAULT, 2008, p.201). Ou seja, o princípio da 

concorrência que regula o mercado passa a regular, inclusive, a educação. “O homo 

economicus que se quer reconstituir não é o homem da troca, não é o homem consumidor, é o 

homem da empresa e da produção”. (FOUCAULT, 2008, p.201). E assim, políticas de 

estímulos às escolas para melhorarem seu desempenho no IDEB, bem como, as avaliações 

externas em larga escala, representam nessa discussão um forma de reconstituir uma educação 

com base não no homem consumidor, mas no homem de produção de resultados,  

evidenciando a lógica da concorrência presente na arte de governar produzida pelo 

neoliberalismo. 

Outro pressuposto relevante nessa discussão e que une a tríade da nossa investigação é 

a ideia de ciclo que se difunde no Brasil a partir de 1980 para assegurar a alfabetização das 

crianças. (BARRETO; SOUSA, 2005. p. 677). Podemos observar essa questão nos  

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.59) de onde se defende a ideia de que “a seriação 

inicial deu lugar ao ciclo básico com a duração de dois anos, tendo como objetivo propiciar 

maiores oportunidades de escolarização voltada para a alfabetização efetiva das crianças”. Ou 

seja, nos PCNs se faz a relação que a organização por ciclos contribui para compensar a 

pressão do tempo que é inerente à escola, tornando possível distribuir os conteúdos de forma 

mais adequada à natureza do processo de aprendizagem. (BRASIL, 1997, p.59). Esse mesmo 

fundamento é amparado pelo PNAIC, porém, sob a forma de organização dos conteúdos em 

eixos. Assim o professor é orientado a partir de uma escala contínua de conteúdos, 

distribuídos para cada ano, 1º, 2º e 3º anos, para serem ensinados em 600 dias letivos, 

(BRASIL, 2012, p.21), e que serão avaliados pela Avaliação Nacional da Alfabetização no 

final do Ciclo de Alfabetização. 

Desse modo, nas atuais políticas públicas para a alfabetização a ideia de ciclo se 

articula ao PNAIC e dá origem a Avaliação Nacional da Alfabetização para conduzir a 

educação voltada aos anos iniciais do Ensino Fundamental produzindo nosso objeto de  

estudo, que é fruto de uma lógica neoliberal materializada em documentos oficiais que 

analisamos nesta primeira etapa, e de onde é possível anunciar que evidenciam ações, 

estratégias na área da educação em relação à população de 06 a 08 anos de idade. Assim, a 

partir das estatísticas que demonstram baixos índices de alfabetização é conduzida a criação 



de novas políticas públicas, para gerenciar os riscos produzidos pela não alfabetização dos 

sujeitos. Enfim, diante da análise feita até o momento é possível destacar que a tríade aqui 

analisada – PNAIC, ANA e Ciclo – funciona como uma engrenagem biopolítica que opera de 

forma circular, induzindo a criação de políticas públicas para a alfabetização e a partir da 

emergência de saberes estatísticos atribuem à alfabetização o foco principal nos discursos 

produzidos sobre a melhoria da qualidade da educação na infância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos estudos feitos sobre as políticas públicas para alfabetização, 

evidenciamos uma engrenagem biopolítica operando num movimento circular para gerenciar 

os riscos produzidos pela não alfabetização das crianças brasileiras, na trajetória escolar de 06 

a 08 anos de idade. Neste contexto a biopolítica nos ajuda a compreender como são pensados 

os riscos, os problemas e ações que envolvem essa população. Neste contexto podemos 

relacionar a biopolítica com o que Foucault (1999, p.292) destacou sobre a noção de 

população, pois, ela lida com essa população, trabalha com esse corpo múltiplo, com  

inúmeras cabeças e por isso necessariamente numerável. A partir desse movimento as 

avaliações externas assumem papel central, pois representam esse mecanismo que mensura, 

numera, classifica a alfabetização das crianças no Ciclo de Alfabetização, revelando um saber 

estatístico em relação a esse corpo múltiplo que é a Educação desde a Infância, e por 

conseguinte representando um mecanismo implantado pela racionalidade neoliberal para 

constituir um saber estatístico, pois se trata, sobretudo, de “previsões, de estimativas 

estatísticas, de medições globais [...]”,(1999, p.293), sendo utilizado para gerenciar os riscos 

sobre a população dos sujeitos não alfabetizados. Esse saber estatístico é constituído pela 

Avaliação Nacional da Alfabetização e tem produzido discursos que operam apresentando, 

classificando, e desse modo, produzindo sujeitos com base em parâmetros nacionais de 

qualidade. Dessa forma, as estatísticas têm papel de quantificar para conhecer, de quantificar 

para governar representando um instrumento da racionalidade governamental neoliberal, que 

produz números e índices que serão utilizadas para governar a população. (TRAVERSINI; 

LOPES BELLO, 2010, p.143). Assim, a relevância dessa discussão é evidenciar esse 

movimento que o neoliberalismo tem feito para tornar todos os sujeitos escolares governáveis 

conduzindo a partir de avaliações externas a constituição de saberes estatísticos, inclusive, 

desde a primeira infância. Contudo, a discussão por ora realizada neste texto e que ainda 

prossegue não pretende ser contra o compromisso de alfabetizar todas as crianças    até os oito 



anos de idade e sim discutir a emergência de um saber estatístico também no ciclo de 

alfabetização. 
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Resumo: O artigo aborda a ética na Educação Infantil. Pensar a infância na 

contemporaneidade exige-nos um olhar multi, inter e transdisciplinar, pois as culturas da 

infância variam de acordo com o contexto em que se inserem. A educação está imersa nos 

processos culturais, e a temática da diferença alcança desde as questões curriculares até a 

prática pedagógica escolar.Sendo assim, a pesquisa desenvolvida tem como principal  

objetivo, identificar de que modo as professoras abordam a ética no contexto escolar com as 

crianças da educação infantil. Desde a Antiguidade, muitos autores abordaram a ética, dentre 

eles: Aristóteles (384-322 a. C), trabalhando com a ética, justiça, piedade e decisões; 

Immanuel Kant (1724-1804) com estudos sobre a psicologia da moralidade humana, 

contemplando a autonomia. Sócrates (470-399 a. C) relatou sobre as virtudes humanas. Santo 

Agostinho (354 d. C) também trabalhou sobre o bem e o mal. Rousseau (1712-1778) 

prescreveu sobre a vontade e a experiência pessoal. Descartes (1596-1650) escreveu sobre os 

sujeitos que deveriam obedecer às leis e os costumes do seu próprio país. Sendo assim, foi 

aplicado questionário sob o formato de entrevista semiestruturada para alunas do Curso de 

Pedagogia que atuam na educação infantil. De acordo com as perguntas do questionário, 

elaboraram-se seis categorias analíticas para um melhor direcionamento do olhar analítico da 

presente investigação, quais sejam: a) A importância da ética no âmbito escolar; b) A 

abordagem do assunto ética no cotidiano escolar; c) A crise ética na sociedade; d) A 

participação da família no ensino da ética; e) A concepção de educação das famílias; f) A  

ética nas relações escolares. Como conclusão, os professores enfatizaram que é extremamente 

importante trabalharmos a ética no contexto educacional e apontam que iniciar esse processo 

na Educação Infantil torna-se relevante e necessário. Observou-se também que todos os 

professores relatam sobre o diálogo constante que deve haver entre escola e família, pois, 

sozinhos eles até podem conseguir atingir uma mudança de atitudes nas crianças, mas, que se 

haver a compreensão e a ajuda da família neste processo, com certeza, os resultados serão 

muito melhores. 

 

 

Palavras-chave: ética; educação infantil; contexto escolar; professores. 

 

 

Introdução 
 

O tema a ser tratado neste trabalho é referente à Ética na educação infantil. O  

problema refere-se à questão: desde quando devemos ensinar ética para as crianças? A 

importância de se começar, desde a educação infantil, a ensinar valores e atitudes nas  

crianças, respeitando as suas singularidades, se dá desde cedo, já que os pequenos formam a 

sua identidade e também observam tudo o que acontece ao seu redor, ou seja, as falas e as 



ações das pessoas acabam sendo pontos de referências para as crianças. A referida pesquisa 

tem como principal objetivo, identificar como as professoras abordam a ética no contexto 

escolar com as crianças da educação infantil. 

As práticas diárias da educação infantil estão permeadas de um amplo sentido e 

significado para os pequenos, através das falas e das ações, de todos os que estão ao seu redor. 

Sendo assim, metodologicamente foi aplicado um questionário para as colegas do Curso de 

Pedagogia que atuam na educação infantil. Por meio desse estudo e análise, foi possível 

identificar como e o quê os (as) professores (as) realizam em sua prática pedagógica para 

trabalhar com a ética, e também em quais momentos percebem que poderão abordar este 

assunto. 

Hoje em dia, as crianças, principalmente as pequenas passam mais tempo na escola do 

que com a própria família. Sendo assim, em quais momentos os professores da educação 

infantil percebem que podem abordar este assunto com os seus alunos? De que forma nós 

podemos auxiliá-los e educá-los, para que de acordo com as suas singularidades eles tenham 

autonomia, para se desenvolver ao longo da vida, portanto usufruir da ética? Será que os(as) 

professores(as) conseguem através das propostas pedagógicas oferecidas em suas atividades, 

trabalhar com a ética? 

 

Historização sobre a Ética 

 

 

Quais são os papéis hoje designados às escolas? São muitos. Nesse contexto ocorrem 

as múltiplas ações pedagógicas no nosso cotidiano. De acordo com as famílias, amigos, nas 

salas de aula, nas ruas, bem como nos mais diversos espaços sociais, diferentes valores 

morais, éticos e políticos constroem as diferentes concepções de mundo e de homem, que hoje 

estão presentes em nossas vidas. 

Desde a Antiguidade, muitos autores abordaram a ética, dentre eles: Aristóteles (384- 

322 a. C), trabalhando com a ética, justiça, piedade e decisões; Immanuel Kant (1724-1804) 

com estudos sobre a psicologia da moralidade humana, contemplando a autonomia. 

Sócrates (470-399 a. C) relatou sobre as virtudes humanas. Santo Agostinho (354 d. C) 

também trabalhou sobre o bem e o mal. Rousseau (1712-1778) prescreveu sobre a vontade e a 

experiência pessoal. Descartes (1596-1650) escreveu sobre os sujeitos que deveriam obedecer 

às leis e os costumes do seu próprio país. 

A ética é sustentada por Kant (1987), que situa como morais os eventos que dizem 

respeito à conduta subjetiva e como éticos aqueles associados à moralidade incorporada nas 



práticas e instituições de determinada comunidade. Assim os sujeitos têm critérios para fazer  

a distinção entre bem e mal, justo e injusto, certo e errado. 

Conforme cita Rios (2011, p.27): “A moral, em uma determinada sociedade, indica o 

comportamento que deve ser considerado bom e mau. A ética procura o fundamento do valor 

que norteia o comportamento, partindo da historicidade presente nos valores”. 

Já Maffesoli (1994) considera a moral como uma instância universal e universalizável. 

Considerando a origem dos termos, ética e moral, o vocábulo grego ethos e o latino mos 

possuem significados correspondentes e referem-se à conduta e aos costumes humanos. 

Como explicita Rios (2011, p.25): 

 

 
Em que se sustentam essas normas e regras? Nos valores criados pelos sujeitos em 

suas relações entre si e com a natureza. Porque não se pode falar em valores “em si”, 

mas sim em significações que se criam a partir de propriedades concretas, reais, 

existentes no mundo, na relação que os homens estabelecem. Isso vale 

especialmente para os valores morais. 

 

 
Um dos principais objetivos da educação é promover o autoconhecimento do  

educando enquanto ser pensante e construtor da sua própria existência subjetiva e histórico- 

social. Orientando-os a serem cidadãos críticos e ativos em relação à natureza, à sociedade, ao 

mundo e ao tempo em que vive. 

Todo esse processo social e pedagógico é desenvolvido progressivamente, visando ao 

bem. Por isso, o trabalho disciplinador do educador assume papel importante no sentido de 

orientar (conduzir) a ação da criança, mostrando-lhe, permanentemente, os limites de sua 

relação com o mundo. Ou seja, espera-se pelas ações dos profissionais da educação, quando 

na verdade, deveriam ocorrer mudanças no conjunto das ações da sociedade, e não somente  

de uma parte que contribui para formação dos sujeitos, pois, todos nós através das nossas 

ações desempenhamos um papel importante perante a sociedade. 

 

Crise ética atual 

 

 

A escola a algum tempo, vem assumindo um papel extremamente importante, que 

deve ser trabalhado também pelos pais e família, que é o de educar as crianças para a 

cidadania, pois a sociedade sofreu transformações e, com isso, mudaram os valores éticos 

inseridos nela. 

O conceito de ética parece ser de fácil entendimento, mas, quando nos deparamos com 

situações do dia a dia, percebemos o quanto é difícil explicá-lo. Como afirma Valls (2013): 



 
 

Tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão, científica ou 

filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações 

humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, quando conforme aos 

costumes considerados corretos. A ética pode ser o estudo das ações ou dos 

costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. (p.7) 

 

 
O autor Valls (2013) questiona se não é possível dizer então que a ética seria uma 

simples listagem das convenções sociais provisórias. Ou seja, hoje, o que é certo, poderia ser 

considerado errado em outra época, e vice-versa conforme os costumes daquele tempo 

histórico. Assim como a sociedade se transforma, os valores éticos podem se transformar. 

Mesmo com o passar dos anos, ainda é possível notar que algumas noções de ética 

permanecem até hoje. Segundo Valls (2013, p.67): 

 

Por mais que variem os enfoques ou mesmo as condições históricas, algumas  

noções, ainda que bastante abstratas, permanecem firmes e consistentes na ética. 

Uma delas é a questão da distinção entre o bem e o mal. Agir eticamente é agir de 

acordo com o bem. A maneira como se definirá o que seja este bem, é um segundo 

problema, mas a opção entre o bem e o mal, distinção levantada já há alguns 

milênios, parece continuar válida. 

 
Ou seja, ao se retratar uma pessoa ética, pode-se dizer que ela age a partir da 

alternativa bem ou mal, pautando o seu comportamento através da opção escolhida. A ética 

pressupõe ações e não somente os discursos. 

É necessário pensar o relacionamento dos pais com os seus filhos, a partir da presença 

maior da escola e dos meios de comunicação na vida diária dos mesmos. 

Desde cedo, as crianças convivem umas com as outras, e o papel da educação neste 

contexto, é imprescindível, pois é necessário proporcionar momentos e situações em que as 

crianças possam se colocar no lugar do outro, e refletir sobre os seus atos. A criança na 

medida em que o tempo vai passando e vão crescendo, se deparam com uma rede infinita de 

possibilidades quanto às consequências que os seus atos podem trazer para si mesmas bem 

como, para com as outras crianças. Mostrar às crianças, que cada um tem um pensamento, e 

que têm autonomia para fazer as suas próprias escolhas, mas, que as suas ações serão 

observadas e poderão ser aceitas ou não, conforme o que cada um considera ser o certo é algo 

muito importante. 

Ao falarmos de ética, e pela sua busca incessante, nos deparamos com algumas 

questões que precisam ser levadas em consideração, porque em algum momento ocorreu, ou 

continua ocorrendo uma crise ética, onde as pessoas precisam reafirmar constantemente os 



seus valores, acreditando que os mesmos foram esquecidos ou simplesmente deixados de  

lado, buscando soluções e explicações para tudo o que vem ocorrendo. 

Sendo assim, a educação é vista como um dos meios para acabar com as rupturas que 

há na sociedade, e por isso as demandas recaem novamente nas instituições escolares, mais 

especificamente nas ações dos professores. 

 

A ética na Educação Infantil 

 

 

Pensar a infância na contemporaneidade exige-nos um olhar multi, inter e 

transdisciplinar, pois as culturas da infância variam de acordo com o contexto em que se 

inserem. A educação está imersa nos processos culturais, e a temática da diferença alcança 

desde as questões curriculares até a prática pedagógica escolar. 

Surge, então, a questão: Que cidadãos queremos formar? É fundamental pensarmos 

numa educação para a humanização, tornando a escola cada vez mais, ambiente de produção e 

expressão das diferentes linguagens e culturas. A seguir constataremos que, considerando os 

princípios elencados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (2010), 

como fundamentos norteadores das propostas das instituições de educação infantil o 

desenvolvimento de uma proposta na perspectiva intercultural nessa modalidade de ensino é 

uma possibilidade real e viável. 

Refletindo sobre os princípios elencados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil (BRASIL, 2010), como fundamentos que norteiam as propostas de 

Educação Infantil, buscamos uma educação centrada na aceitação e no respeito à diversidade, 

pressupondo igualdade de direitos e dignidade a todos os sujeitos. 

A Resolução nº. 01/99 da CEB instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010), na qual se estabelece que as propostas pedagógicas das 

instituições de educação infantil devem respeitar os seguintes fundamentos norteadores 

(princípios): 

 

a) Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum; ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

b) Políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática; 

c) Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p.16). 



Ao falar de diversidade e diferença abre-se uma rede infinita de conhecimentos e 

saberes, experiências e vivências coletivas e individuais e, com certeza, é possível afirmar que 

há muito a ser aprendido e compreendido nas relações que se estabelecem  no  universo 

escolar. 

Está previsto nestas mesmas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2010), que cada escola da educação infantil deverá se organizar quanto ao espaço, 

tempo e materiais, para contemplar uma educação de qualidade. Desse modo, percebe-se a 

preocupação em receber as crianças e respeitar o processo de vida das mesmas, considerando 

as singularidades de cada uma delas, bem como, não desmembrando fatores que são  

essenciais para a formação de identidade de cada criança. É percebê-las como um todo, um  

ser pequeno que precisa de amor, carinho, atenção, e principalmente de exemplos positivos,  

os adultos que estão ao seu redor, os seus mestres. 

Os papéis desempenhados pela família e pela escola devem ser bem esclarecidos, pois 

educar é o papel da família, promovendo o crescimento e o desenvolvimento da criança 

referente a todas as suas dimensões. Educar os filhos significa, portanto estar com eles e 

acompanhá-los no dia a dia. Caso contrário, os professores ficam com uma dupla missão: 

assumir o papel dos pais, tentando repassar valores, atitudes, respeito e a partir daí prosseguir 

em suas aulas. Portanto, ao educador cabe o papel de continuidade nessa formação ética e 

moral, principalmente na educação infantil, início da vida escolar. 

Trabalhamos a ética e a moral na educação infantil vivendo-as, demonstrando-as aos 

nossos alunos através dos nossos atos, da nossa postura, das atitudes e dos valores nos quais 

acreditamos. Não é somente transmitir lições de moral, mas desafiar os alunos a olharem, 

questionarem e refletirem sobre as várias possibilidades de um mesmo caminho. 

Os fundamentos objetivos da ética, referentes aos aspectos do ser humano, 

caracterizam o homem como um ser que é dotado dos seguintes fatores: corpóreo, inteligente, 

volitivo, emotivo, espiritual, pertencente a um determinado gênero, social, cósmico, histórico, 

livre, estético, axiológico, político, teorizante e prático. A partir da evolução da consciência  

na história da humanidade, bem como na própria consciência de cada pessoa, é possível 

identificar os meios que interferem positivamente ou não na formação integral do sujeito. 

É necessário abrir espaço para discussões onde se trabalhe com questões relevantes, 

que contribuam para que o educador possa refletir dentro e fora da sala de aula, reconhecendo 

que as questões éticas, atravessam os mais diferentes processos, interferindo nas relações 

humanas. 



A educação infantil como primeira etapa da Educação Básica, pode ser considerada o 

momento ideal para a introdução da temática do respeito às diferenças e por isso faz-se 

necessária uma reflexão por parte dos alunos sobre o reconhecimento da diversidade e o 

respeito às singularidades. 

 

Caminho de investigação 

 

 

Foi entregue um questionário para os sujeitos da pesquisa, nove alunos do curso de 

Pedagogia. Foram criadas categorias analíticas a partir das respostas obtidas. 

A pesquisa guiou-se por uma abordagem qualitativa. Sobre o método de pesquisa 

utilizado Goldenberg (2009, p.63) afirma: 

 
[...] os métodos qualitativos poderão observar, diretamente, como cada indivíduo, 

grupo ou instituição experimenta, concretamente, a realidade pesquisada. A pesquisa 

qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis relevantes de situações que 

podem ser estudadas quantitativamente. [...] Também é evidente o valor da pesquisa 

qualitativa para estudar questões difíceis de quantificar, como sentimentos, 

motivações, crenças e atitudes individuais. 

 

As perguntas que foram realizadas são caracterizadas abertas e pressupõe, assim para 

este assunto, uma entrevista projetiva e assistemática, com repostas claras e pessoais. 

Por meio das perguntas, mapeei como e o quê os professores realizam nas  suas 

práticas educacionais para trabalharem com a ética. 

 

 

 

Análise dos dados 

Aqui são abordadas as questões que fizeram parte do questionário aplicado. De início, 

esclarece-se que nas citações das falas dos professores, irei diferenciar as respostas de cada  

um deles, utilizando o seguinte código: professora 1: P1, professora 2: P2, e assim por diante. 

De acordo com as perguntas do questionário, elaboraram-se seis categorias analíticas, 

para um melhor direcionamento do olhar analítico e leitura da presente investigação. São elas: 

- A importância da ética no âmbito escolar; 

- A abordagem do assunto ética no cotidiano escolar; 

- A crise ética na sociedade; 

- A participação da família no ensino da ética; 

- A concepção de educação das famílias; 

- A ética nas relações escolares. 



A seleção dos sujeitos escolhidos baseou-se nos seguintes critérios: 

- professores que atuam na Educação Infantil; 

- professores que já tenham tido experiência na Educação Infantil; 

- ou ainda, aqueles que não trabalham com a Educação Infantil, mas que já tiveram 

conhecimento sobre essa área da educação. 

Segue a análise realizada a partir das categorias elencadas acima: 

a) A importância da ética no âmbito escolar 

Nessa categoria, todos os professores foram unânimes ao afirmar que é importante 

trabalhar a ética no âmbito escolar, segue um depoimento abaixo como exemplo: 

 
Com toda certeza devemos trabalhar a ética, principalmente através do nosso 

exemplo como professor. A ética por se tratar de valores, normas, comportamento  

do ser humano ela deve ser explorada e trabalhada em todos os momentos possíveis. 

(P1) 

 
Sendo assim, torna-se imprescindível destacar que hoje em dia e desde os tempos 

antigos a necessidade de se trabalhar com questões que a sociedade julga serem “corretas”, 

bem como aquelas que são consideradas “erradas” perpetuam o nosso cotidiano. Ao nos 

deparamos com situações em que são colocados em prova os nossos valores, e de acordo com 

as nossas atitudes, podemos ser julgados pelas nossas ações, sejam elas quais forem. 

A importância da ética, descrita nas falas acima, demonstra, o quanto as pessoas 

esperam que a educação resolva os problemas que surgirem no contexto educacional, e isto 

nos faz pensar o quanto a educação é importante, mesmo sendo ela muitas vezes 

desvalorizada. 

É importante o reconhecimento da educação infantil, já que esta é a primeira etapa da 

Educação Básica. Antes de pensarmos somente nos conteúdos, precisamos lembrar a cada dia 

que estamos lidando com pequenos seres, em desenvolvimento constante, e que assim como 

eles (crianças) precisam de nós (adultos), ambos aprendem uns com os outros. 

 
 

b) A abordagem do assunto ética no cotidiano escolar 
 

Para poder trabalhar com a ética na educação infantil, faz-se necessária uma reflexão 

sobre como isso acontece dentro da escola, nas relações entre todos os que fazem parte do 

contexto educacional (crianças e adultos), e sendo assim, os professores foram unânimes 

quando  expressam   a  seguinte  ideia:   é  possível  sim  trabalhar  a  ética  com  os      alunos, 



independente dos momentos, pois todos são propícios para o diálogo e a opinião de cada um 

sobre o(s) fato(s) ocorrido(s). 

Destaco aqui, a fala do professor P1 que enfatizou que a atitude do professor perante a 

turma, faz a diferença, ainda mais sendo trabalhado com uma turma de educação infantil,  

onde eles enxergam no professor, o seu exemplo. Muitas vezes as crianças imitam os seus 

professores, pois, talvez os mesmos possam ser as únicas referências que as crianças têm. 

 
Sim! Sempre de maneira clara, através de exemplos e comparações positivas. Ex: 

quando acontece algo de “errado” seja com eles ou não e eles comentam abrimos 

espaço para explicar sobre o determinado assunto, dando ênfase nos valores e 

normas que acho conivente. (P1) 

 

Em todos os momentos, os professores estão sendo observados pelos seus alunos, e é 

por isso que é necessário que os profissionais da educação reflitam sobre as suas ações para 

descobrir se o que eles estão falando para os pequenos fazer, também faz parte da sua prática. 

Os alunos imitam os seus professores muito mais pelas suas ações, do que somente por aquilo 

que lhes é dito. É necessário haver uma reflexão sobre aquilo que é dito e também sobre 

aquilo que é colocado em prática. 

 

c) A crise ética na sociedade 
 

Destaca-se a afirmação da professora P4, que diz que esta crise que estamos 

vivenciando é permanente. 

 
Acredito que “ser ético” faz parte de um conjunto de valores e princípios adquiridos 

no decorrer da nossa educação. Acho que estamos vivendo uma crise ética sim e ela 

é permanente, em virtude do pensamento das pessoas, que não praticam a empatia e 

se podem, fazem de tudo pra prejudicar as pessoas. E isso está na essência de cada 

um, e infelizmente, é imutável. (P4) 

 

Como somos seres em constante transformação, ao lidar com pessoas diferentes, que 

têm pensamentos diferentes, fica evidente que os conflitos surgirão, mas, que depende de cada 

um, enfrentar a crise ética de diferentes formas: tentar mudar a forma com se está passando os 

valores, ou acreditando que o melhor a ser feito é deixar tudo como está. 

E por fim, menciono os professores P1 e P6, ao destacar que as pessoas estão 

“perdendo” os seus valores, agindo de forma impulsiva aos problemas que surgem, mas que 

esta crise é momentânea, pelo menos eles esperam que seja. 



Sim estamos! O ser humano está perdendo sua essência, não descobrindo seus 

próprios valores. Espera-se que seja momentânea, mas isso depende da 

intencionalidade de cada ser humano. (P1) 

 
Acredito que sim. Como professora / educadora acredito que os seres humanos tem 

uma capacidade enorme de se modificar e se melhorar, logo, prefiro acreditar que 

seja momentânea e acreditar na mudança ética das pessoas. Que pode acontecer com 

a ajuda mútua da escola e famílias (falando da nova geração). (P6) 

 

 

Sendo assim, depende de cada ser humano se responsabilizar pelos seus atos, mas, 

mesmo havendo conflitos, ainda há esperança em mudar. Com o decorrer do tempo, nos 

deparamos com pessoas que pensam diferente de nós, e é por isso que o diálogo deve se fazer 

presente nas relações sociais, para que assim possamos chegar a um consenso de ideias. 

 

d) A participação da família no ensino da ética 

Sobre a participação da família, a maioria dos professores concorda que existe sim  

uma preocupação com a educação dos filhos. Destaco a fala do professor P8, que relata que os 

pais se preocupam com os conhecimentos, e delegam para a escola a função de educar 

também. 

 

Em minha opinião, a preocupação existe sim, mas em relação ao seu aprendizado na 

escola. As famílias estão passando muita responsabilidade em educar seus filhos aos 

professores, desde muito cedo, estes papeis estão sendo trocados. Para os pais, a 

escola tem o dever de educar e ensinar, se não aprende ou está com um mau 

comportamento, é culpa da escola que não está fazendo seu devido papel. (P8) 

 
 

Já a professora P6 acredita que há as famílias que se preocupam, como há também o 

contrário, quando as famílias não estão preocupadas, pois pensam que a escola irá achar uma 

solução sozinha. 

 

Na verdade há divergências de pensamentos e comportamentos das famílias. Tendo 

as que se preocupam e procuram fazer o melhor, ás que não estão preocupadas e não 

dão importância e o grupo dos que acham que educação é só papel da escola e não 

da família. Quando ambas tem que caminhar lado á lado. (P6) 

 
A educação das crianças é responsabilidade de um todo: família, escola e sociedade. 

Cada um desses elos não deve estar sobrecarregado. 

 

 

e) A concepção de educação das famílias 



Referente à educação dos valores e conhecimentos, a maioria dos professores acredita 

que as famílias delegam todas as funções para a escola. Cada vez mais, as crianças passam 

mais tempo dentro da escola, do que em suas casas com as suas famílias, e este é mais um 

item preocupante, pois se em casa, os pequenos não tem este cuidado, como as relações irão 

se estabelecer dentro das escolas? Destaco a fala do professor P4: 

 
Eu penso que as famílias em geral, infelizmente estão sempre muito ocupadas, sem 

muito tempo para os filhos. Muitas vezes elas nem estão a par do que acontece na 

escola. Pelo fato das crianças passarem mais tempo na escola, os professores têm 

que fazer diversos papéis e suprir a demanda. (P4) 

 
Destaco aqui a fala da professora P6, pois acredita que muitos pais concordam com o 

trabalho que é realizado nas escolas, pois compartilham das mesmas ideias que a escola, e 

existem pais que atribuem a educação dos seus filhos para a escola. 

 
Em sua maioria concordam no trabalho feito pela escola. A diferença está na 

colaboração, tendo os que falam a mesma língua, onde os resultados são melhores e 

os que atribuem tudo á escola, não fazendo sua parte. (P6) 

 

 

Sendo assim, ao falarmos em qualidade na educação, precisamos repensar que este 

processo envolve as crianças, os pais e os profissionais da educação. Nenhum destes 

segmentos deve estar sozinho, mas, sim, devem estar trabalhando em conjunto, para se ter 

bons resultados. É necessário que a família e a escola partilhem da mesma ideia, ou que pelos 

menos, conversem entre si, e se ajudem. Ambos, escola, pais e sociedade precisam entender 

que uma educação de qualidade pressupõe o envolvimento de todos neste processo. 

 

f) A ética nas relações escolares 

A maioria dos professores destacou que a ética é primordial nas escolas, 

principalmente em se tratando da educação infantil. Ou seja, é imprescindível a ação do 

professor no contexto escolar, pois das suas ações derivam outras, e assim sucessivamente. É 

um elo que se busca de acordo com aquilo que é dito, e aquilo que é realmente colocado em 

prática. 

Sendo assim, os professores foram unânimes ao destacar exemplos de como a ética é 

vista nas relações escolares, dando ênfase ao papel do professor, que além de transmitir os 

conhecimentos de inúmeras formas deve estar também atento ao que acontece ao seu redor, 

principalmente  sabendo  mediar  os  conflitos  que  surgem.  Ao  encontrarmos   divergências 



significa que nem todos pensam da mesma forma, e que é necessário respeitar a opinião de 

cada um. Destaco aqui a fala do professor P8: 

 
A ética deve ser primordial na escola, ter uma boa conduta ética, só irá trazer 

benefícios para o aluno no futuro. Cabe o professor passar o exemplo para sua 

turma, pois para as crianças somos uma referência, principalmente quem não é 

assistido em casa. (P8) 

 

Essa fala reitera o fato que os (as) professores (as) consideram importante educar pelo 

exemplo e com consciência de que essa ação irá produzir benefícios para o futuro dessas 

crianças. 

 

Considerações finais 

 

 

Ao iniciar essa pesquisa foi importante constatar que não foram localizados muitos 

materiais referentes a este tema. Hoje em dia, muitas vezes, ouvimos falar em crise ética. 

Sendo assim, num contexto de diálogos é inevitável pensar que existem questões que as 

pessoas podem ou não concordar umas com as outras. Assim como as pessoas mudam de 

acordo com o tempo, os valores que são construídos socialmente também passam por este 

processo. Portanto, “A ética tem um caráter reflexivo, não normativo” (RIOS, 2006, p.105). 

Consideramos que a educação infantil deve ser valorizada e compreendida por todos 

aqueles que de alguma forma também estão inseridos no contexto educacional, não somente 

os pais e os professores, mas, também a sociedade civil com um todo. 

Sendo assim, de acordo com as respostas obtidas através do questionário, percebeu-se 

como os (as) professores (as) compreendem as questões que foram levantadas sobre o ensino 

da ética na educação infantil. Acredito que o papel dos professores perante a sociedade é 

importante para a transformação dos sujeitos, no processo educacional, e fora dele também. 

Observou-se também que todos os professores relatam sobre o diálogo constante que 

deve haver entre escola e família, pois, sozinhos até podem conseguir atingir uma mudança de 

atitudes nas crianças, mas, que se haver a compreensão e a ajuda da família neste processo, 

com certeza, os resultados serão muito melhores. 

Por fim, destaca-se que entre todas as falas dos professores, ficou evidente que 

conseguem trabalhar com a ética na educação infantil em diferentes momentos da sua prática 

pedagógica, levando as crianças a se colocarem no lugar do outro, e principalmente educando 

pelo exemplo. 
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AMIGOS, AMIGOS, IDADES À PARTE: BEBÊS E CRIANÇAS MAIS VELHAS 

INICIANDO AMIZADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Carolina Machado Castelli – UFPel 

 

 

Resumo: A amizade é compreendida como um conjunto de elementos presentes nas mais 

diferentes formas de sociabilidade (FERREIRA, 2002; CORSARO, 2011; PEREIRA, 2011; 

SILVA; GARCIA, 2008). A partir de áreas como Sociologia da Infância, Educação, Psicologia 

e Antropologia, a presente escrita dedica seus olhares para o estabelecimento de laços de 

amizade entre crianças, ou, mais especificamente, entre bebês e entre eles e crianças mais 

velhas na educação infantil. A investigação, de inspiração etnográfica, foi realizada de junho a 

setembro de 2014 em uma escola de educação infantil filantrópica de Pelotas. Das 70 crianças 

matriculadas na instituição, 54 participaram da investigação. As principais ações 

desenvolvidas envolviam observação participante (COHN, 2009), registro por meio de uma 

descrição densa (GEERTZ, 2008), fotografias, vídeos (estes dois últimos também feitos por 

bebês e por crianças de outras turmas) e conversas com crianças e adultos da escola. A 

pesquisa evidencia que os bebês são capazes de iniciar amizades já na escola infantil e, nessas 

relações entre amigos, podem estar presentes brincadeiras, afeto, partilha, participação, 

aceitação, pró-atividade e também conflitos. Em se tratando especificamente das relações 

estabelecidas entre os bebês e as crianças mais velhas na educação infantil, tendo em vista que 

seu tempo de interação é menor, é na profundidade das relações e brincadeiras estabelecidas 

entre eles que as amizades começavam a surgir. Ampliar tais redes de contato e relações das 

crianças na educação infantil não é somente uma questão prática, mas teórica. Fica evidente a 

necessidade de serem repensadas as concepções de criança (de bebê), de escola, de currículo e 

de pedagogia, pois bebês e crianças mais velhas não consideram a idade como um fator que 

impossibilite que eles interajam e passam a gostar mais uns dos outros e a ver escola mais 

como uma comunidade/família e os colegas de outras turmas/idades mais como amigos à 

medida que têm oportunidade de se conhecer e se relacionar com mais frequência. 

Palavras-chave: bebês; crianças; amizade; educação infantil. 

 

 

 

“Agora quando eu olho pra ele, ele sorri pra mim, porque a gente começou a ser 

amigo” (Eliana, Diário de campo, 21/10/2014). Esta profunda e bela frase foi proferida por 

uma menina de apenas cinco anos de idade. Falava a respeito da relação que havia começado   

a tecer com um bebê, dentro do espaço de uma escola de educação infantil. A presente escrita 

busca, justamente, dedicar olhares para o estabelecimento de laços de amizade entre crianças, 

ou, mais especificamente, entre bebês e entre eles e crianças mais velhas. Este tema surgiu 

como um dos resultados de uma pesquisa de mestrado que buscou investigar as relações 

estabelecidas entre bebês de uma turma de Berçário 2 e crianças mais velhas em uma escola  

de educação infantil. 

A amizade, neste estudo, foi considerada como como um conjunto de elementos 

presentes nas mais diferentes formas de sociabilidade a partir de pesquisadores da  Sociologia 



da Infância, da Educação e da Psicologia. Estudos da Sociologia da Infância, da Educação, da 

Psicologia, em especial da Cultural, e da Antropologia também ajudaram a construir a ideia de 

bebês sociais, relacionais, culturais, capazes, ativos e participativos, entendendo a educação 

infantil como um espaço potente para o estabelecimento de relações significativas entre eles e 

crianças mais velhas. 

 

Percurso metodológico 

 

 

A pesquisa iniciou a partir de minha inquietação com relação ao incômodo que 

professoras de educação infantil sentiam ao se depararem com bebês e crianças mais velhas 

interagindo nos espaços da escola, o que foi bem apontado por Gobbato (2011). 

Posteriormente, tomei conhecimento de uma instituição de educação infantil de minha cidade 

que passaria a desenvolver um projeto promovendo encontros entre bebês e crianças da turma 

do Pré 1. Tal projeto, incentivado pela coordenadora da escola, tinha como objetivo trabalhar 

com a ideia de identidade grupal do Pré 1 e, a partir dele, as crianças passaram a conhecer 

melhor outros grupos. Daqueles de sua escola, o grupo que mais lhes chamou a atenção, foi o 

dos bebês e, por isso, passaram a se relacionar em encontros livres e/ou em que propunham 

alguma coisa para fazer com os bebês. 

A escola onde o projeto ocorreu é filantrópica e está localizada em um bairro próximo 

ao centro da cidade de Pelotas/RS. Presta atendimento a 70 crianças que provenham das 

famílias do bairro (em especial, que estejam em situação de vulnerabilidade social), e/ou que 

sejam filhos de funcionários da universidade cuja mantenedora mantém seu setor burocrático, 

serviço médico, odontológico, psicológico, nutricional e de assistência social. Possuía, no ano 

da investigação, 2014, 70 crianças matriculadas nas quatro turmas existentes na escola 

(Berçário 2, Maternais 1 e 2 e Pré 1), das quais 54 participaram da pesquisa, em função do 

recebimento dos termos de consentimento dado por seus familiares e das ações de 

assentimento dadas pelas crianças (FERREIRA, 2010). 

Ao longo de 31 idas à instituição, de junho a setembro de 2014, procurei me inserir na 

turma de Berçário, convivendo com eles nos mais diferentes tempos-espaços da instituição e 

junto a crianças das demais turmas. A investigação seguiu os princípios da etnografia,  

baseada, sobretudo, no livro “Investigação etnográfica com crianças: teorias, métodos  e  

ética”, de Graue e Walsh (2003), sendo proposta a partir da articulação entre observação 

participante (COHN, 2009), registro por meio de uma descrição densa (GEERTZ, 2008), 

fotografias, vídeos (estes dois últimos também feitos por bebês e por crianças de outras 



turmas) e conversas com crianças e adultos da escola investigada. Outras ações foram 

incluídas a partir da experiência em campo: consulta às fichas das crianças e ao caderno da 

professora do Pré 1 (cedido por ela em função do projeto) e participação em uma roda de 

conversa desta turma (também em função do projeto) e de brincadeiras junto a bebês e 

crianças mais velhas. 

Para analisar as relações de amizade, então, foi preciso, em um complexo processo, 

considerar olhares, gestos, falas, frequências de encontro, buscas pelo outro, brincadeiras, 

comentários, sorrisos, ações das professoras, tempos de interação, enfim, o visível e o 

invisível no processo de viver o cotidiano e se desenvolver em um ambiente institucional 

coletivo, como é o da educação infantil. 

 

Bebês e crianças mais velhas ampliando sua rede de amigos na educação infantil 

 

 
Episódio n.º 1: Começando a serem amigos 

Eliana (Pré 1) pula com seu balão e isso faz com que Felipe (Berçário 2) passe a 

prestar atenção nela e comece a brincar com seus balões dirigindo olhares e sorrisos  

a ela. A partir desta troca de olhares, Felipe se agacha e Eliana, observando-o, faz a 

mesma ação que ele, indicando estar conectada com ele nesta interação. 

Mais adiante, Felipe joga seus balões no chão e ela, ao mesmo tempo em que os 

segura, lhe dá a mão para que ele possa se levantar e continuarem a brincadeira. 

Tanto ela ao ajudá-lo a se levantar, como ele, ao aceitar a ajuda, demonstram 

interesse em dar continuidade à relação e, então, recomeçam a pular, sorrir e trocar 

olhares. Eliana passa a mão na cabeça de Felipe duas vezes, fazendo-lhe carinho, e, 

na sequência dos fatos, ele toma uma atitude: dar-lhe a mão. Ao que tudo indica, ele 

iria segurar em sua mão para que brincassem de mãos dadas, reinventando a 

brincadeira. 

Porém, no meio do processo, algo lhe chama a atenção: a figura da família Peppa 

Pig
1 
estampada no moletom de Eliana. Ela começa a me olhar, pois um dia havia lhe 

dito que os bebês adoravam este desenho, o qual costumavam assistir bastante na 

escola. 

Com esse elemento em comum entre os dois, sua relação se intensifica ainda mais.  

E, além da brincadeira de pular com os balões e dos carinhos, agora, a conversa 

sobre algo em comum passa a fazer parte da relação dos dois. Ambos parecem 

satisfeitos com a relação que estava se criando entre eles, tanto que outros meninos e 

meninas de suas respectivas turmas estavam ao seu redor, mas preferiam estar um 

com o outro, o que leva Eliana a poder afirmar, sem tirar o sorriso do rosto, que 

Felipe havia gostado dela. 

Eles começam a fazer tudo de mãos dadas: andar, pular, dançar... até que Felipe e  

Joel (Berçário 2) se chocam de cabeça. Durante esses segundos, Julio (Berçário 2) 

presencia a cena e olha com uma expressão de preocupação e compaixão para mim, 

enquanto que Eliana vem me dizer que os bebês se bateram de cabeça. Felipe dirige- 

se à Juliane (professora, Pré 1), de quem sempre foi bastante próximo e Eliana vai  

até eles, querendo ficar com Felipe, mas Juliane acha melhor levá-lo à sala da 

diretora, onde há um kit primeiro socorros. Ao mesmo tempo em que isso acontece, 

pego Joel no colo e o entrego para Selena (auxiliar de educação), que passa a cuidar 

dele. 

 

 

1 Personagem de desenho animado. 



Eliana fica alguns instantes parada, com uma expressão de tristeza e, assim que 

Juliane volta com Felipe, ela vai ao encontro dele, que, aos poucos, volta a brincar 

com ela até o momento que são separados, pois havia chegado a hora do lanche dos 

bebês e das crianças do Pré 1 voltarem para sua sala (Diário de campo, 17/07/2014). 

 
 

Quando fui conversar com as crianças do Pré 1 a respeito do projeto que tiveram com 

os bebês, Eliana surpreendeu-me com a frase que abre este artigo. Eu já havia identificado, ao 

longo do processo de investigação, laços de amizade entre bebês do Berçário 2, mas Eliana  

me despertou para outra forma de amizade: entre crianças de diferentes idades. 

Este episódio, que durou mais de 10 minutos, e que foi tão significativo para os dois  

ao ponto de seguirem demonstrando carinho um pelo outro durante o resto do ano, mostra que 

bebês e crianças mais velhas podem, sim, iniciar amizades, como apontou Eliana, desde que 

tenham condições para se conhecerem melhor. Isto é, se nas escolas infantis, bebês e crianças 

mais velhas possam somente se encontrar de passagem, nos corredores, nos momentos de 

entrada e saída do pátio e do refeitório, não há tempo suficiente para que as complexas 

relações que constituem a amizade possam se desenvolver. 

Ao terem tempo para se conhecer, o outro (seja um bebê ou uma criança mais velha) 

passa a ser mais que um outro qualquer no meio de todas as crianças: passa a ser alguém que 

lhe é conhecido, com quem já compartilhou algo e iniciou uma relação de proximidade e 

intimidade, alguém que pode chamar de amigo. Ao longo de nossas vidas, a escola nos 

direciona bastante a formarmos nosso grupo de amigos com pares da mesma idade, pois as 

turmas são separadas por este critério e pouco convivemos com as crianças de outras idades 

(e, por vezes, de outros sexos também, visto que algumas atividades ainda levam em conta 

esse critério para organização/separação dos grupos). Porém, nos outros contextos, como nas 

famílias, nos centros de religiões, nas praças, nas ruas, e mesmo nas atividades extraclasse, 

sem falar nos contextos pós-escolares (universidade, ambiente de trabalho, etc.), essa divisão 

não se aplica; e, além disso, as crianças apresentam outros critérios, que não (somente) o 

etário, para interagirem. 

Acontece que as crianças estão cada vez mais tempo na escola e para que elas possam 

ter amigos de outras idades, que lhes provocam outras relações, aprendizagens e outros 

elementos culturais, mais tempos-espaços precisam ser disponibilizados para elas. A mesma 

Eliana do Pré 1 teve oportunidade de interagir com Thaísa, do Berçário 2, por cerca de meia 

hora na atividade proposta em duplas entre as turmas. Desde então, as duas “se enxergaram 

mais” no cotidiano da escola. Em alguns dias, podiam somente se cumprimentar, ou trocar 

algum carinho, mas quando tiveram oportunidade, interagiram mais: 



 
 

Episódio n.º 2: Reforçando os laços 

Na hora da saída, Eliana (Pré 1) faz cócegas na barriga de Thaísa (Berçário 2). Elas 

riem e a ação se repete várias vezes, algumas iniciadas por Eliana e, outras, por 

Thaísa, que, posteriormente dá um beijo na bochecha de Eliana. Nesse momento, 

Thaísa percebe que algo está errado em seu pé e vai arrumar a calça que o está 

cobrindo. Isso leva Eliana a pegar a bota que havia caído do pé de Thaísa. Esta sorri 

para Eliana, que passa a tentar, de diferentes formas, colocar a bota no pé de Thaísa. 

Quando ela consegue, Thaísa faz, duas vezes, um sinal como que pedindo silêncio, 

Eliana o faz também, olha para mim, e coloca o dedo apontando para o ouvido, o 

que Thaísa também faz. Quando Eliana termina de colocar a bota de Thaísa, esta vai 

até Juliane, professora de Eliana. Eliana vai até as duas e conta para Juliane que 

havia arrumado o calçado da bebê. Juliane pergunta se Thaísa agradeceu e Eliana diz 

que não, então a professora diz para Thaísa dar um beijo na amiga. Na sequência 

chega a hora de Thaísa ir embora (Diário de campo, 16/07/2014). 

 
 

E os adultos, além de pensar em tempos-espaços para que essas relações sejam 

promovidas, também têm papel importante como mediadores no  estabelecimento  de 

amizades. Mesmo nós, adultos, às vezes precisamos de mediadores para iniciarmos amizades, 

pois esse processo é sempre um mistério: como cada pessoa é diferente da outra, é preciso 

descobrir como criar tal afinidade que poderá levar à formação de uma relação. É comum 

ouvirmos alguém dizer “quando eu era criança era bem mais fácil fazer amigos”. Realmente, 

ao brincar, abrem-se as portas para que uma amizade se inicie. Entretanto, isso não é tão 

simples: as crianças também têm interesses, vontades, preferências, sentimentos e 

particularidades – e muitas delas ainda são reservadas, o que complexifica ainda mais o 

processo de fazer amigos. 

Por isso, os momentos em que as professoras valorizam e incentivam carinhos entre as 

crianças (seja entre bebês, entre crianças mais velhas, ou entre ambos) e ações de busca do 

outro ou compartilhamento de brinquedos, são importantes para iniciar, ampliar ou fortalecer 

laços de amizade. Segundo Silva e Garcia (2008), as mães contribuem como coadjuvantes nas 

primeiras amizades dos filhos. Ao utilizarem o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Iminente de Vigotski, indicam que as ações das mães ajudam seus bebês a serem capazes de 

fazer aquilo que ainda estão aprendendo a fazer, como, por exemplo, a fazerem amigos. O 

estudo de Silva e Garcia (2008) foi realizado com mães, mas compreendo que não se restringe 

a elas: muitos bebês acabam passando, com suas professoras, a maior parte de seu tempo 

acordados. Portanto, elas podem contribuir para esta aprendizagem social. 

Aprender a fazer amigos e saber o que é um amigo é um processo, que  inclui, 

conforme Corsaro (2011), desde a ideia de amigo como alguma criança designada pelos pais, 

ou de alguém com quem se compartilha um objeto (reforçado pelos adultos) até a ideia de que 

é(são)  aquele(s)  com quem  se  produzem e  protegem atividade(s)  compartilhada(s). Assim, 



muitas brincadeiras que estejam sendo realizadas por uma ou mais crianças não são desejosas 

de serem compartilhadas com outras, pois, segundo Corsaro (2011), as crianças tendem a 

proteger seu espaço interativo, o qual foi estabelecido após árduo trabalho e qualquer pessoa 

que não havia participado desse processo poderia comprometer o andamento da brincadeira. 

Isso faz com que as crianças busquem estratégias para entrar nas brincadeiras, e estas 

se diferenciam de acordo com o tipo de brincadeira e com as crianças que pedem ou  

concedem o aceite. É um processo de negociação. Também são necessárias estratégias para 

que as crianças comecem amizades. Elas podem ser desde um olhar para alguém próximo, 

como ocorrera com Felipe e Eliana no episódio n.º 1 “Começando a serem amigos”, como 

perguntando o nome da outra criança, ou oferecendo-lhe um brinquedo ou um carinho. 

Como podemos ver, os bebês também são ativos nesses processos, seja respondendo a 

eles, seja os iniciando. A literatura em Psicologia clássica retarda o início da capacidade das 

crianças em fazerem amigos, restando, aos bebês, o status de seres que ainda não fazem 

amigos. Com o tempo, esse discurso foi sendo disseminado pelos meios de comunicação da 

época e caindo  no  senso  comum.  Reportagem da revista Veja
2   

de 1998, feita com base   nas 

falas de psicólogos, apresenta um quadro intitulado “Um amigo para cada idade”, em que, 

para um bebê de até um ano de idade, o outro não existiria, e para um bebê de um a dois anos 

de idade, a mãe seria a grande amiga; somente aos três anos surgiria o primeiro amigo, que 

seria, segundo a reportagem, aquele com quem se brinca junto. A chamada da reportagem 

também ratifica o conteúdo do quadro: “Sem concorrência – As crianças não se interessam tão 

cedo em ter amigos”, vendendo para o leitor a ideia de que bebês não têm interesse em (nem 

capacidade de) terem amigos. 

Hoje, pesquisas e vivências cotidianas indicam que as coisas não são bem assim. 

Muito desta literatura decorre de investigações realizadas há décadas, de determinado  

contexto (que sequer era, muitas vezes, considerado) e com determinados bebês, que viviam  

os costumes daquela época, como, por exemplo, ficar enroladinhos, no escuro, sem a presença 

de outras crianças, e só indo para a escola o mais tardar possível. Atualmente, as vivências e 

relações são muito diferentes e tudo isso contribui para outras imagens de bebês, que se 

relacionam muito mais com os outros e com o mundo, aspectos que tornam questionáveis 

algumas pesquisas que não reconhecem suas capacidades sociais. 

Outro fato a se considerar é que pode ser que seja mais difícil que os bebês  

mantenham suas amizades ao longo dos seus primeiros anos de vida por conta de fatores 

 
 

2 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/especiais/bebes/p_094.html> Acesso em: 28 nov. 2014. 

http://veja.abril.com.br/especiais/bebes/p_094.html


externos, como a troca de escola, o que fará que o bebê busque se integrar no novo grupo e 

pareça que ainda não possui amigos. No Berçário 2, havia um grupo de amigos do sexo 

masculino muito forte, que vinha convivendo desde o Berçário 1 e, portanto, fortalecendo os 

laços. Por isso, para Joel e Thor, que entraram no meio do ano letivo do Berçário 2, não 

poderia ser tão fácil adquirir o mesmo status que os demais possuíam –  mas não quer dizer  

que não saibam fazer amigos, ou que não os possuam. 

Os próprios bebês quebram com o mito de que bebês não são capazes de construir 

laços de amizade, como perceptível nas duas situações que se seguem: “no meio de uma 

brincadeira com carrinhos, Thales (Berçário 2) diz a Julio que está bravo. Julio começa a 

perguntar: ‘tá babo? Tá babo?...’ até que Thales diz que não e Julio, então, pode voltar a 

brincar” (Diário de campo, 04/09/2014). 

 

Episódio n.º 3: A despedida 

Mais cedo do que de costume, no horário do pátio, Izabela (Berçário 2) é chamada 

para ir embora. Ela estava brincando com Julio (Berçário 2). Ao ouvir ser chamada, 

ela diz: “tchau, depois a gente brinca”. Então, eles iam se dar as mãos, mas Julio 

resolve colocar a mão sobre o ombro de Izabela para levá-la até a porta. Os dois 

começam a ir até que uma das professoras da turma pega Izabela pela mão para levá- 

la (Diário de campo, 22/09/2014). 

 
 

Os bebês revelam, uns para com outros, nestas e em muitas outras situações, traços 

que posso identificar como amizade. Tomando por exemplo os bebês presentes nas situações 

recém citadas, durante toda pesquisa foi possível ver o quanto Julio e Izabela e Julio e Thales 

buscavam um ao outro para fazerem coisas juntos. Um outro ponto a ser considerado é o fato 

de, como presente nas situações supracitadas, Julio se preocupar com o estado de Thales, já 

que isso poderia afetar a amizade entre os dois, e Izabela e Julio demonstrarem a estima que 

um tem pelo outro de uma forma muito afetuosa, contagiante e significativa. 

A amizade, então, é compreendida como um conjunto de elementos (mas não 

necessariamente todos ao mesmo tempo, ou em todas as relações) presentes nas mais 

diferentes formas de sociabilidade, tais como: cooperação, aceitação, respeito mútuo, certa 

estabilidade, densidade e homogenia, ações comuns e suporte afetivo (FERREIRA, 2002); 

acesso (a um grupo ou brincadeira), construção de solidariedade, confiança mútua, produção 

de atividades compartilhadas em conjunto e proteção desse espaço interativo, participação 

ativa nos mundos sociais e culturas de pares (CORSARO, 2011); engajamento em  

brincadeiras partilhadas (quando crianças) e aprendizagem de valores e regras de  

sociabilidade do grupo (PEREIRA, 2011); busca pelo outro, proximidade e companhia, ajuda, 

fidelidade, intimidade, similaridade e divisão (seguidamente demonstradas por linguagens não 



verbais), partilha, comportamentos pró-sociais (em benefício dos outros) e conflitos, e 

interações preferenciais (SILVA; GARCIA, 2008)
3
. 

Pela pluralidade de componentes, podemos constatar que as amizades são complexas e 

construídas dia a dia. Olavo, do Maternal 1, para obter a amizade de Cecília, do Berçário 2, 

percorre um longo caminho durante os meses de investigação, adotando diferentes estratégias 

de aproximação, o que fez com que, ao fim da pesquisa, mesmo que ainda não pudessem ser 

considerados amigos, já estivessem bem mais próximos. Os parceiros preferidos por Cecília 

para interação sempre foram os adultos – fato percebido, também, pelas professoras e pela 

própria mãe de Cecília – e, no início, a proximidade de Olavo até a incomodava, mas com o 

tempo, ele foi se tornando mais íntimo para ela, o que a deixava mais à vontade. 

De acordo com Ferreira (2002, p. 299), “as crianças aprendem, falham em aprender ou 

aprendem malogradamente a interagir e a relacionar-se com os pares, fazendo amigos”. Para 

conseguir se aproximar de Cecília, Olavo foi aprendendo como se relacionar com ela. 

Portanto, uma amizade pode começar em um dia, como foi o caso de Eliana e Felipe, pode 

levar meses para se consolidar, ou pode não chegar a acontecer, mesmo que duas ou mais 

pessoas interajam devido à falta de elementos que compõem as relações de amizade. 

Certamente algumas pessoas (crianças e adultas) têm maior dificuldade, ou não têm 

interesse em fazer amigos. Porém, pensar que bebês que passam juntos um dos turnos de seu 

dia ou até de oito a 10 horas cinco vezes por semana em uma escola infantil não teriam 

amigos, é subestimar suas capacidades sociais. Pode ser que se pense que bebês não têm 

amigos por nem sempre chamarem por amigos os outros bebês com quem mais interagem. 

Porém, de outras formas eles deixam claro que possuem amigos e quem são eles: na escolha 

pelos mesmos parceiros em brincadeiras, na busca por esses parceiros quando não estão muito 

próximos, no reconhecimento de seus melhores amigos através do ecrã de minha câmera, 

mesmo quando outras crianças estão aparecendo e na referência aos seus amigos quando fora 

do contexto escolar, como ouvi a mãe de um deles dizendo – e como Silva e Garcia (2008) 

também ouviram de outras mães. 

Os bebês da pesquisa possuíam seus melhores amigos, identificáveis pelas situações 

supracitadas, mas também possuíam um grupo mais alargado de amizades. Como afirmou 

Corsaro (2011), 

 

 

 

3 Tais características foram elencadas pelos autores a partir do estudo de pesquisas sobre amizades entre crianças 

de até três anos de idade, ganhando destaque aqui os conceitos apresentados por Silva e Garcia (2008) a partir de 

Howes (1988; 1996), Whaley e Rubensteins (1994) e Baumgartner e Camaioni (1995). 



as crianças acabam percebendo que a interação com os colegas é frágil e que a 

aceitação em atividades correntes muitas vezes é difícil. Portanto, em vez de limitar 

seus contatos sociais a um ou dois colegas, as crianças frequentemente desenvolvem 

relações estáveis com vários deles, como uma forma de maximizar a probabilidade 

de ingresso bem-sucedido e a interação satisfatória com as demais (2011, p. 164). 

 
 

As professoras também percebiam os laços criados entre as crianças e o quanto isso é 

importante para elas – e para mim, pois seguidamente relatavam “causos” vividos pelas 

crianças, como no dia em que brincaram embaixo da mesa, quando ajudaram Patrícia a sair de 

uma  caixa  ou  quando  Izabela,  Julio,  Thales  e  Cauã  davam pezinho
4  

uns aos outros   para 

enxergarem o pátio através da janela de sua sala. Os bebês podem iniciar amizades na escola 

infantil e estas podem ser compostas por cooperação, desejo de partilharem algo, participação, 

brincadeiras, afeto, aceitação, pró-atividade e também conflitos. Com as crianças mais velhas, 

tendo em vista que seu tempo de interação é menor, é na profundidade das relações e 

brincadeiras estabelecidas que as amizades surgiam, como foi o caso de Eliana e Felipe, 

Eliana e Thaísa, Thales e um grupo de meninos do Pré 1. Já entre o grupo do Berçário 2, foi 

possível identificar laços mais fortes de amizade (mas não os únicos) entre díades ou tríades,  

o que também foi mais presente nas pesquisas de Stambak et al. (2011) e não excluía 

interações com as demais crianças. 

 

Mais algumas palavras 

 

 

Ao ver bebês e crianças envolvidos entre eles durante a pesquisa, foi possível notar o 

quanto eles sabem de si e são seguros naquilo que fazem, divertem-se juntos (ou sozinhos), 

perdem-se no tempo ao se entreterem em alguma brincadeira ou história e conseguem 

imaginar o que nos parece impossível. Se nós, adultos, pudéssemos lembrar com clareza 

alguns dias que vivemos enquanto crianças, veríamos o quanto também possuíamos essa 

capacidade e o quanto temos impedido (ou, no mínimo, dificultado) essa potência no contexto 

da escola infantil ao mantermos grades nos currículos, portas fechadas nas salas, janelas altas 

que impedem que as crianças enxerguem a rua ou umas às outras, atividades que limitam a 

criação, pouco contato com a natureza, salas cheias de berços ou de carteiras individuais. 

É importante que as crianças tenham oportunidade de escolher o que e com quem 

fazer, já que em muitos momentos que observei os bebês e as crianças do Maternal 1 

compartilhando  o  pátio,  os  bebês  escolhiam  as  crianças  mais  velhas  como  parceiras (e, 

4 Forma de apoio que requer a cooperação de, ao menos duas pessoas, para que uma terceira possa ser elevada. 

Duas pessoas, ou mais, juntam suas mãos, estendidas, para que a pessoa a ser elevada coloque o pé sobre elas e 

possa ser impulsionada. 



consequentemente, vice-versa). Isso não quer dizer que eles não gostassem de interagir com 

seus colegas, pois na sala era visível que se relacionavam, mas que naquele tempo-espaço 

preferiam brincar com aquelas outras crianças, também suas amigas, mas com quem 

interagem praticamente somente naquele contexto. 

A partir das relações dos bebês do Berçário 2 com crianças do Maternal 1, Maternal 2  

e Pré 1 observadas no contexto da investigação, posso afirmar que os bebês e as crianças mais 

velhas não consideram a idade como fator que impossibilite que interajam e passam a gostar 

mais uns dos outros e a ver escola mais como uma comunidade/família e os colegas de outras 

turmas/idades mais como amigos à medida que têm oportunidade de se conhecerem e se 

relacionarem com mais frequência. Ampliar tais redes de contato e relações das crianças não é 

somente uma questão prática, mas teórica. É preciso repensar as concepções de criança (de 

bebê), de escola, de currículo e de pedagogia. 

As relações entre bebês e crianças mais velhas e entre crianças de idades variadas 

precisam ganhar espaço nos interesses dos pesquisadores e nos cursos de formação. 

Precisamos conhecê-las melhor: as crianças e as relações que estabelecem umas com as outras 

e com as pessoas de outras gerações. São as relações que movem a vida, dentro e fora da 

escola. Por isso, embora esta pesquisa tenha terminado, há muito ainda a investigar sobre tudo 

que aqui foi apresentado, sobre as crianças entre elas quando em grupos mistos em termos 

etários e sobre como seus processos de constituição de amizades vão ocorrendo no interior e 

no exterior da instituição escolar. 

 

Referências 

 
COHN, Clarice. Antropologia da Criança. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

CORSARO, William Arnold. Sociologia da Infância. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

FERREIRA, Manuela. "- A gente aqui o que gosta mais é de brincar com os outros 

meninos!" - as crianças como actores sociais e a (re)organização social do grupo de pares no 

quotidiano de um Jardim de Infância -. 2002. Tese (Doutoramento em Ciências da  Educação) 

– Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto, Porto, 2002. 
 

  .  “-  Ela  é  a  nossa  prisioneira!”  –  Questões  teóricas,  epistemológicas     e  ético- 

metodológicas a propósito dos processos de obtenção da permissão das crianças pequenas 

numa pesquisa etnográfica. Revista Reflexão e Ação, v.18, n.2, p.151-182, 2010. 

 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. 13reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GOBBATO, Carolina. Os bebês estão por todos os espaços: Dos bebês na sala do berçário 



aos bebês nos contextos de vida coletiva da escola infantil. 2011. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2011. 

 

GRAUE, Elizabeth; WALSH, Daniel. Investigação Etnográfica com Crianças: Teorias, 

Métodos e Ética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 

 

PEREIRA, Rachel Freitas. As crianças bem pequenas na produção de suas culturas. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 

SILVA, Glauce Reis da; GARCIA, Agnaldo. Os primórdios da amizade na infância: a 

perspectiva materna. Paidéia (Ribeirão Preto), v. 18, n. 41, p. 591-604, set.-dec. 2008. 
 

STAMBAK, Mira. et al. Os bebês entre eles: descobrir, brincar, inventar juntos. 

Campinas: Autores Associados, 2011. 



APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO PRIMEIRO E SEGUNDO 

ANOS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO 

Alice Baldez de Avila 

Universidade Federal do Rio Grande 

Susana Inês Molon 

Universidade Federal do Rio Grande 

 

 
Resumo 

O presente trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “Significados e sentidos 

produzidos pelas crianças, familiares e professoras sobre a experiência das crianças nos 

três primeiros anos no Ensino Fundamental de Nove Anos”, desenvolvida pelo 

Laboratório de Pesquisa (LAPEPSO) e Estudos em Psicologia Social da Universidade 

Federal do Rio Grande. Este trabalho tem o objetivo de analisar o processo de 

aprendizagem das crianças no primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental e a sua 

relação com as diretrizes do Ciclo da Alfabetização. As pesquisadoras do LAPEPSO 

acompanharam turmas do primeiro e do segundo anos do Ensino Fundamental de Nove 

Anos da Escola Municipal Professor João de Oliveira Martins. Foram realizadas 

observações em duas salas de aula do primeiro ano de uma professora, no período de 

setembro a dezembro de 2014, posteriormente, realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas com os familiares e os alunos. No ano de 2015, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com três professoras, cinco familiares e seis crianças que 

então frequentavam o segundo ano. No primeiro ano, foi possível evidenciar que a 

prática pedagógica da professora distanciava-se do lúdico, pois existia um momento  

para o desenvolvimento dos conteúdos formais de aprendizagem do alfabeto, da cópia 

de palavras e um momento reservado para brincadeiras, ou seja, as atividades lúdicas 

não eram planejadas, vinculadas ou contextualizadas na prática pedagógica. No segundo 

ano, isso se repetiu e foi ainda mais evidente, pois havia uma exigência maior para que 

as crianças estivessem alfabetizadas. Porém, uma das professoras investia no lúdico, 

considerando-o essencial para o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Ainda 

assim, a aprendizagem das crianças distanciou-se da ludicidade. Observou-se que existe 

uma preocupação e ansiedade por parte dos professores, familiares e crianças em  

relação à aprendizagem das habilidades de leitura e escrita das crianças nos dois 

primeiros anos no Ciclo da Alfabetização. Por fim, ressalta-se a importância do diálogo 

com os familiares sobre o que vem a ser o Ciclo da Alfabetização, do planejamento 

conjunto das práticas pedagógicas dos três anos, para que a aprendizagem da leitura e da 

escrita não se distancie do lúdico, pois a aprendizagem lúdica pode promover a 

alfabetização e a integração entre as crianças e as professoras. 

 

 
Palavras chave: Ciclo da Alfabetização; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem. 

 
Introdução 

Nos últimos anos, após a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, 

intensificaram-se as discussões sobre a reorganização do espaço e do currículo escolar, 

bem como sobre a apropriação das práticas docentes da nova proposta de ensino. Essa 



mudança inclui investimentos na formação continuada de professores, pois é necessário 

assegurar uma prática pedagógica adequada que não prejudique o desenvolvimento da 

criança que está ingressando no Ensino Fundamental com seis anos de idade 

(KRAMER,  2006;  LIRA,  MACHADO,  FASSINI,  2011).  Além  da  transição       da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, é necessário considerar os processos de 

ensino e aprendizagem nos anos iniciais da Educação Básica, no Ciclo da Alfabetização. 

De acordo com o documento do Ministério da Educação (MEC), sobre Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo da Alfabetização do Ensino Fundamental, lançado em 2012, 

os três primeiros anos são voltados para a alfabetização e letramento. Entretanto, tal 

documento também leva ao entendimento de que é um grande desafio assegurar essas 

habilidades no período de três anos, pois isso implica a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas e a revisão dos espaços escolares, dentre outros aspectos que interferem no 

processo de aprendizagem. Ainda, pressupõe que as ações docentes sejam centradas nas 

crianças com suas singularidades para apropriação do conhecimento, tendo presente as 

dimensões afetivas, cognitivas e lúdicas, ao mencionar que “... nos anos do ciclo da 

alfabetização, pode-se consubstanciar como espaço de apropriação e produção de 

conhecimento, onde afeto, cognição e ludicidade possam caminhar juntos e  integrados” 

(BRASIL, 2012, p. 20). 

Com o desafio de garantir à criança o direito de se apropriar da leitura e da escrita 

no período de três anos, considerando-se as diferenças individuais desse processo, o 

currículo do Ciclo da Alfabetização propõe a possibilidade de continuidade e 

aprofundamento dos conteúdos e a não retenção do aluno. Assim, as práticas 

pedagógicas são centradas na alfabetização e no letramento no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação não é mais um recurso excludente, mas um 

meio de averiguação e acompanhamento da compreensão do aluno, para que, assim, 

possa progredir na apropriação dos conteúdos nos anos seguintes. 

A fim de estimular a reflexão de novas possiblidades de práticas pedagógicas para 

a atuação no Ciclo da Alfabetização, em 2012, o MEC implementou o Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa, que propõe uma série de orientações e estratégias para 

orientar o trabalho na sala de aula, incluindo o oferecimento de um curso formativo para 

professores alfabetizadores. Sendo assim, foram disponibilizados materiais para a 

formação, para reuniões presenciais com orientadores de estudo das universidades 

federais com foco na alfabetização. Além disso, propõe a aplicação da Provinha    Brasil 



para acompanhar a aprendizagem dos alunos no início e no fim do segundo ano e a 

avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais no final do terceiro 

ano. 

É possível evidenciar que tanto a ampliação do ensino para nove anos quanto as 

ações do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa são medidas propostas a fim 

de assegurar que a criança desenvolva as habilidades de leitura e de escrita de modo 

continuado, articulado e singular. Os autores Brito e Motta (2010) afirmam que a 

compreensão sobre a historicidade da infância implica que a escola efetive um trabalho 

articulado, com propósitos educativos que devem ser compreendidos e discutidos pelos 

profissionais que atuam na escola e sistematizados nas práticas pedagógicas pelas 

professoras. 

Porém, o que muito se discute é que o que ocorre é apenas uma antecipação do 

ensino e a criança é quem se adequa ao funcionamento escolar, ou seja, aos horários, ao 

cumprimento de tarefas, devendo se “comportar” como um aluno, o que pode, muitas 

vezes, prejudicar o seu desenvolvimento, como salientam Brito e Motta (2010), Craidy  

e Barbosa (2012) e Barbosa e Delgado (2012). 

Desse modo, este trabalho tem o objetivo de analisar o processo de aprendizagem 

das crianças no primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental e a sua relação com as 

diretrizes do Ciclo da Alfabetização. 

Metodologia 

A pesquisa é de caráter qualitativo, baseada no referencial teórico da psicologia 

sócio-histórica. De acordo com as fundamentações teóricas e metodológicas de Kramer 

(2002), compreende-se as crianças como sujeitos históricos e produtores de cultura, que 

modificam a realidade ao seu redor. Assim, as crianças são sujeitos da pesquisa, assim 

como também o são seus familiares e professoras. 

O contato inicial com as crianças ocorreu por meio da explanação dos objetivos  

da pesquisa, quando elas foram convidadas a participar como autoras, junto com as 

pesquisadoras. As crianças concordaram em participar e assinaram o documento formal. 

Porém, tendo em vista que são crianças, foi necessário pedir a autorização também de 

seus familiares e/ou responsáveis. Buscou-se ouvir e compreender as crianças em 

diversas situações, proporcionando momentos em que elas mesmas conduzissem os 

instrumentos de pesquisa, ou seja, filmavam, escreviam e desenhavam nos diários de 

campo, e as pesquisadoras realizavam devoluções para as crianças, quando solicitadas, 

sobre as observações. 



No ano de 2014, foram realizadas observações em duas salas de primeiro ano de 

uma professora. Posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

alunos e seus familiares. No ano de 2015, essas crianças participantes da pesquisa foram 

distribuídas em três turmas de segundo ano, as quais foram observadas e, novamente, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as crianças, seus familiares e suas 

professoras. As entrevistas transcritas foram submetidas à análise de conteúdo, 

conforme propõe Franco (2008). 

Referencial Teórico 

No Ciclo da Alfabetização do Ensino Fundamental de Nove Anos, constata-se a 

necessidade de reorganização da escola em relação às crianças ingressantes e às práticas 

docentes. As propostas de Kramer (2006) sugerem o atendimento das crianças de zero a 

10 anos em suas necessidades de aprender e de brincar e que não sejam vistas apenas 

como alunos, isso inclui a articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental, 

o diálogo das instituições de ensino e dos professores, bem como a reflexão sobre as 

práticas docentes, além do aprofundamento do diálogo entre os professores, os 

familiares e as crianças. 

Segundo as ideias de Arelaro et al (2011), é necessário refletir sobre a qualidade 

do ensino para as crianças que estão ingressando no Ensino Fundamental, pois existem 

práticas pedagógicas que não estão de acordo com os preceitos legais. Esses autores 

frisam que cada criança tem um modo de se relacionar com o mundo e de se apropriar 

da cultura social, então, suas singularidades e especificidades deverão ser valorizadas ao 

longo do ciclo e não só no primeiro ano. 

Nesse contexto, desde 2006, com as mudanças no ensino, sugere-se a 

aprendizagem por meio do lúdico, pois entende-se tal prática como a maneira adequada 

para os alunos conseguirem significar os conhecimentos que estão sendo apresentados 

ao longo do Ciclo da Alfabetização. Os estudos de Pereira e Bonfin (2009) constatam 

que a brincadeira influencia no pensamento reflexivo através do desafio e faz com que a 

criança tenha uma formação mais adequada, ampliando seu conhecimento sobre si e 

sobre o mundo. Sendo assim, é profícua para a aprendizagem e deverá ser considerada 

não só na Educação Infantil, uma vez que “Através da atividade lúdica, a criança 

aprende brincando, de uma maneira agradável, pois ao realizá-la sente prazer em 

participar, ao mesmo tempo em que desenvolve os aspectos cognitivo, afetivo e motor” 

(PEREIRA & BONFIN, 2009, p. 298). Os autores destacam que essas atividades 

promovem situações prazerosas para construção de saberes e compreensão da realidade, 



portanto, entende-se como um meio de contextualizar os diferentes saberes e superar a 

visão conteudista dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

De acordo com a pesquisa realizada por Albuquerque et al (2008), as professoras 

foram orientadas pela nova proposta de ensino para trabalhar com diferentes gêneros 

textuais, contudo, quando analisaram os métodos que são utilizados para tal, são os 

métodos tradicionais que se evidenciaram. Dessa forma, é necessário que se fortifique o 

planejamento de práticas pedagógicas baseados na ludicidade e na integração das 

crianças ao longo do Ciclo da Alfabetização. 

Discussão de resultados 

Evidencia-se que existe uma pressão social para que as crianças aprendam a ler e  

a escrever desde o primeiro ano do Ensino Fundamental. Essa pressão é mantida pelos 

familiares, que acreditam que a criança deve ser alfabetizada até o final do primeiro ano. 

Uma das justificativas para essa preocupação reside no fato de que os familiares 

desconhecem a proposta da alfabetização como um ciclo com duração de três anos. 

Sendo assim, os familiares das crianças que já sabiam ler mostraram-se satisfeitos,  

como evidenciado no trecho da mãe de Bruna (todos os nomes aqui adotados são 

fictícios): “Ah, está sendo muito bom! Ela tá aprendendo bastante, agora começou a 

ler”. No entanto, os familiares das crianças que não conseguiram ler mostraram-se 

insatisfeitos e preocupados com o desempenho do filho no primeiro ano, mas com 

expectativas para o segundo ano. Esses pais relataram que esperam que os filhos sejam 

alfabetizados, conforme a opinião do pai de Marlon: “O que, que eu espero, assim, pro 

próximo ano, que elas, que ela pega um quadro ensina as criança a sabe lê, oh, oh, A - 

E - I – O –U”. 

Com as observações realizadas nas salas de aula, verificou-se que grande parte das 

atividades realizadas com as crianças no primeiro ano eram folhinhas com atividades de 

cópia, desenhos e pintura, ou alguns exercícios do livro didático. As atividades voltadas 

para a aprendizagem da leitura e da escrita não incluíam nem ocorriam no lúdico. Em 

alguns momentos, os jogos ocupavam a sala de aula e, em outros, as crianças assistiam  

a filmes, porém, esses momentos não eram entendidos como processos de 

aprendizagem, nem pelas crianças nem pelos familiares. Provavelmente, essa 

compreensão não foi suficientemente desmistificada pela professora, já que esses 

momentos também se constituem em aprendizado por meio de atividades lúdicas e 

integradoras da turma. Isso fica evidenciado na fala da aluna Bruna, quando questionada 

sobre as atividades que realizava na sala de aula, que diz   “Aqui a gente brinca na hora 



do recreio, a gente estuda na hora de ter que fazer as coisas”, e também mencionado na 

fala da mãe de Lídia, que reconhece que ainda são crianças e que precisam brincar: “é 

importante, é o momento deles sair um pouco da rotina de aula, e brincar um 

pouquinho”. 

Nas propostas de Pereira e Bonfin (2009), uma aula baseada nos preceitos da 

aprendizagem lúdica necessita planejamento, conhecimento prévio e valorização de sua 

importância por parte do docente. O que os autores sugerem é que essas atividades 

muitas vezes são mal interpretadas, ou seja, são realizadas quando não se planejou nada 

para ensinar, ou mesmo como “merecimento” por bom comportamento dos alunos. Isso 

pode justificar a dissociação da aprendizagem e da brincadeira feita pelos familiares e 

pelas crianças, como pode ser evidenciado na fala da aluna Lídia, que diz que “Alguns 

brincam, alguns não brincam porque têm que fazer as coisas. Só quando termina, 

quando termina a tia dá um tempinho pra brincá”, e do aluno Heitor, que assim se 

expressa: “Só coisa de escrevê, de escrevê”. 

Nesse sentido, a prática pedagógica da professora do primeiro ano distanciou-se  

do lúdico, pois existe um momento para o contato com os conteúdos formais de 

aprendizagem do alfabeto e da cópia de palavras e um momento reservado para as 

brincadeiras. 

No segundo ano, as crianças dessas duas turmas foram distribuídas em três  

turmas. As práticas das três professoras, em geral, foram caracterizadas por cópia de 

palavras e leitura de textos. As atividades lúdicas eram reservadas para o dia do 

brinquedo ou no final das aulas, como visto na fala da aluna Brenda: “A gente brinca no 

dia do brinquedo, no final da aula a gente brinca na sala de aula”. Porém, uma das 

professoras possuía uma prática diversificada, proporcionando momentos de 

aprendizagem por meio de brincadeiras. 

As práticas dessa professora fundamentaram-se na pedagogia de projetos. Dessa 

forma, ela desenvolveu um projeto desde o início do ano com base nas expectativas e 

interesses das crianças, trabalhando algumas questões sociais, como “os direitos e 

deveres” dos cidadãos. A professora A afirmou que procura associar a aprendizagem 

deles com atividades lúdicas, como o bingo, a víspora e o jogo do elástico com o 

alfabeto, como relatado na entrevista: 

Eles tão no período da infância, então a gente tem que pensar nisso. 

Eles são crianças, a gente não pode só querer colocar conteúdo, até 

porque o conteúdo a gente tem,  pode até trabalhar, mas  tem que    ter 



significado, tem que, na verdade, tentar associar com a vida real, né, 

fora da escola. (Entrevista Professora A, 2015) 

 

Já as práticas da Professora C foram marcadas pelo método tradicional, quando 

assim se expressou na entrevista, “sou uma pessoa bem tradicional, eu gosto de 

trabalhar com famílias silábicas (...) eu já vou pra produção, pra escrita”. Em seu 

relato, destacou que trabalha com atividades de cópia e repetição de letras, palavras e 

números, para a fixação. Salientou que faz avaliações para acompanhar o desempenho 

dos alunos 

Estou fazendo provinha esse ano, eu resolvi fazer uma, eu falo pra eles 

que não é uma prova, assim, pra provar que eles são dez, ou são cinco, 

ou são seis, que essa prova serve pra que, pra mim saber o que que  

eles tão conseguindo né, e o que que eu posso melhorar, e aí eles 

fizeram essa provinha.  (Entrevista Professora C, 2015) 

 

A Professora B às vezes realizava atividades de escrever no quadro e solicitava 

que as crianças copiassem. No seu relato, menciona que as crianças têm de ter um 

entendimento daquilo que estão lendo, como salientado no trecho: “a gente está 

entendendo a alfabetização como uma questão de interpretação, de entendimento, né, 

daquilo que eles estão lendo”. Esta professora também comenta que “O pacto, nós 

estamos estudando bem esse processo, a alfabetização agora são esses três anos que 

não se esgota aí. Na verdade, a alfabetização nem termina no terceiro ano, né, ela 

continua” (Entrevista Professora B, 2015). 

As três professoras apresentaram especificidades e modos distintos de trabalhar. 

Entretanto, constatou-se que as práticas delas foram orientadas pelos preceitos do Pacto 

pela Alfabetização na Idade Certa, que propõe a alfabetização como um processo 

contínuo. Porém, apenas uma professora explicitou que, na sua prática pedagógica, 

busca contextualizar a aprendizagem dos alunos com as situações diárias, fazendo com 

que possam aprender a ler, escrever e compreender os textos trabalhados na sala de aula, 

como relatado abaixo: 

Desde o primeiro ano tu tens que alfabetizar, mas com atividades 

lúdicas né, eu acho que esse era um ponto assim que deveria ter sido, 

quando eles lançaram os nove anos. A minha intenção é que eles 

saibam ler, saibam escrever, saibam interpretar o mundo, é isso que eu 

entendo por alfabetização, que eles leiam, que eles consigam ler uma 

folha, consigam entender o que está dizendo ali. (Entrevista  

Professora A, 2015). 

 

Contudo, a posição dessa professora com relação à aprendizagem lúdica não é 

percebida  nem  compreendida  pelos  seus  alunos,  já  que  seus  modos  de  conceber a 



aprendizagem não se diferenciam dos demais alunos, como demonstrado na fala do 

aluno Heitor, que mencionou que a maioria das atividades que realizavam na sala é 

“brincar... brincar e copiar”, ou seja, aprendizagem e ludicidade ocorrem em 

momentos distintos para este aluno. Na entrevista do aluno Pedro, quando questionado 

se ele brinca na sala de aula, ele relatou que “A „sôra‟ deixa a gente conversar quando, 

depois que a gente termina de copiar”. 

De acordo com as entrevistas realizadas com as crianças, foram constatadas 

algumas percepções das crianças sobre as mudanças do primeiro para o segundo ano. 

Em geral, elas percebem mudanças no cenário da sala de aula, como se expressa a aluna 

Brenda, ao dizer que “antes era mesa assim, redonda, né, e a cadeira pequena”. 

Contudo, o que marcou as crianças foi a ausência dos brinquedos na sala de aula, como 

evidenciado na fala do aluno Marlon, que disse que “na outra sala da professora tinha 

um monte de brinquedo”. 

No primeiro ano, as crianças relataram que estavam tendo um primeiro contato 

com a leitura, aprenderam a “ler e escrever de letra separada” e copiavam a data do 

quadro. Em relação à aprendizagem no segundo ano, as crianças relataram que estavam 

estudando conteúdos mais difíceis, como diz a aluna Lídia: É que tem coisas novas, 

coisas um pouquinho mais difícil, coisas mais puxadas. (...) Aqueles temas de letra 

junta, que a gente não entende algumas letras. Que letra separada é melhor”. 

Observou-se em sala de aula que as crianças realizavam atividades com diversos  

gêneros de textos e trabalhavam cópias do quadro, como mencionado pela aluna  

Brenda: “Hoje foi da Ana banana. E dos outros textos tem, às vezes ela faz uma coisa 

né, ela lê o livrinho e faz a gente, ela dá folha pra gente desenhar. E também, às vezes, 

os textos que ela traz, o livro é grande e no quadro é mais ainda”. 

Pôde-se constatar também que, no segundo ano, a cobrança para que as crianças 

estejam alfabetizadas é maior, pois já tiveram o primeiro ano para se apropriarem do 

ambiente escolar; assim, o segundo ano tem mais conteúdo e precisam aprender mais 

rápido, conforme mencionou Lídia, ao dizer que “está quase no final do ano e a gente 

tem que aprender bastante e bem rápido”, e Heitor, relatando que “Nós já estamos no 

segundo ano, temos que escrever”. 

Nesse sentido, no segundo ano, de acordo com os familiares e as crianças, os 

alunos devem estar alfabetizados e isso continua gerando ansiedade, pois algumas 

crianças continuam sem aprender, como enfatizado por Marlon: “Porque sempre que eu 

quero juntar as palavras eu não consigo, porque eu não sei todo alfabeto ainda. Eu   só 



sei o A, o B, quer dizer, o B não. Eu só sei o A, o I de índio, o O de osso, o X da xícara e 

o ... e eu não sei mais. Os outros eu não sei muito.” 

Nesse contexto, percebe-se que essa ansiedade em relação à aprendizagem da 

leitura e da escrita das crianças é vivenciada não só pelos alunos, mas também pelos 

docentes, como evidenciado na fala da professora C: 

Eu tenho alunos que ainda não sabem escrever o nome no segundo 

ano, então, e essa época, é a pior época pra gente, porque está 

acabando o segundo ano e a gente está vendo as necessidades que eles 

têm, e que a gente não conseguiu suprir ainda né, e eles vão pro 

terceiro, então, nos deixa mais nervosa por causa disso, eles vão pro 

terceiro, como é que vai chegar nesse terceiro ano. (Entrevista 

Professora C, 2015) 

 

Essa ansiedade justifica-se além da preocupação com o aluno, por existir uma 

tensão entre os docentes de segundos e terceiros anos, principalmente porque os 

professores do segundo ano questionaram se haverá uma continuidade do trabalho 

desenvolvido em função das singularidades das crianças, pois os professores do terceiro 

ano cobram que as crianças já tenham adquirido certo nível de conhecimento de 

habilidades de escrita e da leitura, porque o peso da retenção será carregado não só pela 

criança, mas também por eles, como evidenciado na fala da professora A: 

Então o que ficou definido no pacto é o papel de cada um, isso aí ficou 

bem salientado né, que desde o primeiro ano tu tens que alfabetizar, 

mas com atividades lúdicas né, eu acho que esse era um ponto assim 

que deveria ter sido, quando eles lançaram os nove anos, era pra ter 

especificado bem pros professores, porque muitos professores se 

perderam e as professoras do primeiro e do segundo não tão nem ai 

porque ainda tem chance lá pelo terceiro, o professor do terceiro que 

acaba se ralando. (Entrevista Professora A, 2015). 

 

Provavelmente, essa professora fez uma crítica a partir de sua visão sobre alguns 

professores que atuam nos anos iniciais. O fato é que essa preocupação perpassa  

também os familiares, que entendem que desde o primeiro ano os alunos deveriam ter 

desenvolvido habilidades de leitura e escrita. Alguns familiares passaram a ensinar as 

crianças a ler e a escrever em casa, como os mesmos métodos de ensino a que foram 

submetidos em seus processos de alfabetização. Essa pressão é perpetuada pelos 

familiares que não compreendem o processo de alfabetização como um ciclo de duração 

de três anos, e quando a professora propunha alguma atividade lúdica alguns familiares 

ficavam insatisfeitos, pois queriam que as crianças aprendessem alguns conteúdos, e  

que as brincadeiras fossem realizadas apenas para “descanso”. 



Considerações Finais 

De acordo com a pesquisa realizada, as professoras do primeiro e do segundo anos 

que foram entrevistadas conhecem os preceitos do Pacto pela Alfabetização na Idade 

Certa. Porém, é perceptível o distanciamento das práticas pedagógicas da ludicidade 

desde o primeiro ano, que se intensifica no segundo ano, ainda que as professoras 

estivessem guiadas pela compreensão do Ciclo da Alfabetização. 

Cabe ressaltar que as práticas docentes são diversificadas, pois cada uma tem um 

modo especifico de trabalhar com as crianças, mas elas têm em comum a preocupação e 

a ansiedade em relação ao aprendizado das crianças, especialmente no que se refere à 

pressão social para que os alunos sejam alfabetizados. 

Constatou-se que, no primeiro ano, a professora apresentava dificuldades em 

planejar suas aulas com atividades lúdicas que envolvessem as crianças no aprendizado, 

priorizando atividades de cópia, o que se distanciava do ideal proposto pelo Ciclo da 

Alfabetização, que defende a aprendizagem das crianças por meio de atividades lúdicas 

e integrativas, a fim de não comprometer o desenvolvimento da criança, já que a 

proposta não é apenas uma antecipação do ensino. Convém salientar que, em alguns 

momentos, pôde-se observar que a docente realizava jogos e brincadeiras que, por mais 

que tivessem caráter pedagógico, não eram vistos como tal, pois ocorria a dissociação  

da aprendizagem com a brincadeira. 

No segundo ano, o trabalho das docentes, na maioria das vezes, foi marcado por 

atividades de cópias e leituras de textos em sala de aula, distanciando-se cada vez mais 

da aprendizagem lúdica. Os jogos e brincadeiras realizados pelas crianças ocorriam 

apenas no dia do brinquedo ou quando as crianças terminavam as atividades realizadas 

em sala de aula, sendo que não eram mediadas pelas professoras. Portanto, às vezes, 

aconteciam brincadeiras livres e individuais, dificultando a integração da turma. 

Apesar disso, uma das professoras possuía uma prática diversificada, pois seu 

trabalho era vinculado às necessidades das crianças, realizado por atividades lúcidas, 

contextualizando os conteúdos ao nível de desenvolvimento e de aprendizado das 

crianças. 

Entretanto, o que se pode perceber é que, apesar da prática dessa professora se 

aproximar do ideal proposto pelos documentos de orientação do Ciclo da Alfabetização, 

não foram em todos os momentos que ela conseguiu realizá-lo. Considera-se que as 

crianças não atribuíram uma significação a essas atividades como parte do processo de 

ensino-aprendizagem, pois em vários fragmentos das entrevistas relataram que em   sala 



de aula “brincam no dia do brinquedo” ou que a professora dizia que “depois que  

vocês terminarem é que vocês podem conversar ou brincar na sala”. 

Portanto, a aprendizagem lúdica, que pode promover a alfabetização, deve ser 

praticada diariamente, além de ser contextualizada de modo que haja a compreensão das 

crianças, pois, ainda que a professora A realizasse jogos e a sua prática pedagógica  

fosse relacionada com questões sociais cotidianas, esses alunos continuam dissociando a 

aprendizagem da brincadeira. 

Nesse contexto, percebe-se que ainda há pouca clareza sobre o processo de 

alfabetização e letramento como um ciclo de três anos, e também sobre suas diretrizes 

básicas. Os familiares não compreendem o que está sendo trabalhado com as crianças na 

sala de aula e as professoras têm dificuldades de planejar suas atividades com a 

ludicidade e promover aprendizagens contextualizadas. Acredita-se que é necessário  

que haja um diálogo entre professores e familiares para esclarecer as mudanças que 

ocorreram na Educação Básica, para, assim, evitar possíveis insatisfações e ansiedades. 

Por fim, é necessário destacar que se as atividades de aprendizagem nas salas de 

aulas desenvolvidas pelas docentes forem por meio de atividades lúdicas, com 

contextualização e planejamento do que está sendo proposto, talvez se consiga fazer 

com o que o processo de alfabetização e letramento tenha um forte significado para as 

crianças e não seja apenas uma mera tarefa escolar a ser cumprida. Isso evitaria diversas 

preocupações aqui apresentadas, tanto pelos alunos e professoras quanto pelos 

familiares, e tiraria o peso do fracasso do aluno por “não ter aprendido” e do professor 

por “não ter ensinado”. 
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Resumo 

Este artigo busca analisar algumas percepções acerca das infâncias e crianças veiculadas em 

anúncios publicitários de cinco revistas. São elas: Época, Nova Escola, Recreio, Turma da 

Mônica e Veja. Estas revistas foram escolhidas porque fazem parte dos acervos das 

bibliotecas de duas instituições educacionais de ensino fundamental, onde as autoras deste 

artigo lecionam. Sendo assim, analisam-se algumas das revistas em que os discentes têm 

acesso nas escolas públicas das cidades do Rio Grande e de São José do Norte, ambas do Rio 

Grande do Sul. Para o desenvolvimento do tema foram selecionados os seguintes eixos: 

identidade masculina e feminina; a presença/ausência do negro em anúncios publicitários de 

revistas; e, a mídia e o consumo de alimentos. Utilizam-se como referenciais teóricos os 

estudos de Andrade (2010), Block (2004), Steinberg (1997), entre outros. Ressalta-se a 

importância de estudar as “pedagogias culturais” para se compreender melhor tanto a escola 

contemporânea como a educação em nossa sociedade. Os anúncios publicitários pesquisados 

evidenciam o quanto se tenta moldar tanto a formação de uma identidade de gênero,  

masculina e/ou feminina, e de um padrão étnico, como estimular o consumo desenfreado de 

alimentos não saudáveis para crianças. Os efeitos de tais constatações, portanto, podem levar 

as crianças a serem moldadas/padronizadas pela publicidade. Por isso, cabe aos Professores 

e/ou pais ensinar as crianças a manusear as revistas, sendo elas voltadas para o público  

infantil ou não, com criticidade. 

Palavras-chave: Infâncias; Revistas; Pedagogias Culturais. 

 

 

Introdução 

Este texto visa analisar algumas percepções acerca das infâncias e crianças veiculadas 

em anúncios publicitários de revistas de circulação nacional. Sabe-se que as mídias 

influenciam as crianças a constituírem sua identidade de gênero, bem como estimulam o 

consumo, regulando as opiniões, os desejos e os gostos do universo infantil. Então, as marcas 

desta influência publicitária que reforçam certas atitudes na sociedade, tornam-se recorrentes 

na escola. A partir de então, cabe refletir sobre como pais e/ou Professores podem banir 

atitudes reprodutoras de uma monocultura que segrega meninos de meninas e que alimenta o 

consumo desenfreado. 

* 
Este artigo corresponde a parte de um trabalho apresentado na disciplina “Infâncias, Cultura e Educação”, do 

curso de Pedagogia – 2ª Licenciatura (PARFOR), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), ministrada 

pelas Professoras Dr
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. Maria Renata Alonso Mota e Juliana Lapa Rizza, no 1° semestre de 2016. 
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Aluna do curso de Pedagogia – 2ª Licenciatura (PARFOR), da FURG. 
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Aluna do curso de Pedagogia – 2ª Licenciatura (PARFOR), da FURG. 
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Conforme Steinberg (1997, p. 102), “os padrões de consumo moldados pela 

publicidade empresarial fortalecem as instituições comerciais como os professores do novo 

milênio”. Nesse sentido, evidencia-se que a escola não é o único local onde se aprende e se 

ensina. Assim, estudar as “pedagogias culturais”
3  

é importante para se compreender melhor 

tanto a escola contemporânea como a educação em nossa sociedade. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram analisados anúncios publicitários de cinco 

revistas. As revistas selecionadas foram: Época, Nova Escola, Recreio, Turma da Mônica e 

Veja. Estas revistas foram escolhidas porque fazem parte dos acervos encontrados nas 

bibliotecas de duas instituições educacionais de ensino fundamental, onde as autoras deste 

artigo lecionam. Sendo assim, buscam-se analisar algumas das revistas em que os discentes 

têm acesso nas escolas públicas das cidades do Rio Grande e de São José do Norte, ambas do 

Rio Grande do Sul. 

Para o desenvolvimento das análises selecionaram-se os seguintes eixos: identidade 

masculina e feminina; a presença/ausência do negro em anúncios publicitários de revistas; e, a 

mídia e o consumo de alimentos. A seguir apresentam-se algumas análises iniciais, referentes 

a estes eixos. 

 

A identidade masculina e a feminina reforçada pela publicidade 

Conforme Andrade (2010), nas campanhas publicitárias da Revista Veja, do período 

entre 1970 e 2009, os meninos aparecem relacionados à masculinidade, representando a 

inovação, a tecnologia, o progresso e o futuro. Por sua vez, as “meninas são usadas quando o 

interesse é evocar a ideia de pureza, de docilidade e de sujeito necessitado de cuidados e 

educação” (ANDRADE, 2010, p. 2). Tais constatações ainda parecem recorrentes em 

diferentes revistas. É o que pode ser observado nas Figuras 1 e 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Sobre “pedagogia cultural” ver Steinberg (1997). Para a autora, o mesmo termo “refere-se à ideia de que a 

educação ocorre numa variedade de locais sociais, incluindo a escola, mas não se limitando a ela”  

(STEINBERG, 1997, p. 101-102). 



 

Figura 1 – Publicidade “Dom Bosco” 

Fonte: Revista Nova Escola, n. 195, set. 

2006, p. 15 

Figura 2 – Publicidade “Ibis Hotels” 

Fonte: Revista Veja, n. 41, out. 2012 

 

Na Figura 1 apresenta-se o sistema de ensino Dom Bosco como “o parceiro ideal para 

escolas que pensam no futuro de seus alunos”. Assim, projeta-se no menino, com capacete e prédios 

ao fundo, possivelmente um engenheiro civil, profissão por longos anos associada ao mundo 

masculino. Na Figura 2 a rede Ibis oferece “os mais felizes sonhos”, apresentando a docilidade de 

uma menina que desfruta do conforto e da proteção oferecidos pelo hotel. Nesse sentido, a 

preocupação com os meninos volta-se para o futuro que deve ser economicamente seguro, enquanto 

que para as meninas cabe o cuidado. 

No mesmo sentido, as figuras seguintes vêm reforçando as distintas realidades masculina e 

feminina. Na Figura 3 o menino está conectado ao meio tecnológico e se preparando para o futuro, 

pois “com uma boa educação, a criança vai mais longe”. Sendo assim, o menino projeta-se, 

possivelmente, como “Dr. Flávio Luiz Costa”, clínico geral. Nesta perspectiva, a análise de  

Andrade (2010) continua reafirmada quando se associa ao masculino a tecnologia e o futuro 

promissor. Ao encontro da mesma análise, a Figura 4 apresenta a menina que para continuar 

realizando a leitura, ao longo da vida, precisa manter a luz acesa do quarto. No entanto, “se 

quisermos deixar a luz acesa para ela, precisamos analisar todas as fontes de energia possíveis”, ou 

seja, o bem estar da menina depende do cuidado da sociedade. Novamente, nesta propaganda da 

Shell, a menina inspira cuidados. Veja abaixo: 
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Figura 3 – Publicidade “Brasil Telecom e iG” 
Fonte: Revista Época, n. 513, mar. 2008, p. 26-27 

Figura 4 – Publicidade “Shell” 
Fonte: Revista Veja, n. 41, out. 2012, 

p. 112 

 

Tanto na publicidade da Brasil Telecom e do IG como da Shell observa-se diferentes modos 

de redação, intencionalmente planejados. Em ambos, os textos curtos apresentam uma mensagem  

de cunho emocional, com uma letra maior, e nos textos maiores o apelo é racional, as letras são 

menores, contendo mais informação. 

Observa-se nas revistas que utilizam as crianças como protagonistas nos anúncios 

publicitários, o quanto os apelos são recorrentes, principalmente os emocionais. É o que pode ser 

lido a seguir: 

 

Empresas e instituições que apostam na infância sabem que tal estratégia pode 

causar comoção entre sujeitos das diferentes idades, já que em nossa cultura 

crianças ainda são percebidas e representadas predominantemente como sujeitos 

dóceis, desprotegidos e necessitados de amor e carinho. Uma vez sensibilizados 

pela mensagem e pelo apelo do anúncio, a probabilidade do consumidor tornar-se 

leal à marca é maior (ANDRADE, 2011, p. 96). 

 

Outro foco nos anúncios publicitários diz respeito ao consumo. Para exemplificar, destacam- 

se duas figuras que discriminam o que é produto masculino, portanto, “naturalmente” escolhido por 

meninos, e o que é feminino. 



  
Figura 5 – Publicidade “Philco” 

Fonte: Revista Veja, n. 41, out. 2012, p. 77 

Figura 6 – Publicidade “Contramão” 

Fonte: Revista Recreio, n. 24, ago. 2000 

 

Na Figura 5 a oferta da Philco é bastante clara, apresenta produtos para meninas e para 

meninos. Reforça o rosa e o lilás nos produtos, bem como os adesivos de “princess”, como voltados 

para as meninas; e, o azul e o branco, juntamente com os adesivos com objetos espaciais, diferentes 

bolas, carros e instrumentos musicais, dentre outros, como consumidos por meninos. 

A Figura 6 estimula o consumo das sandálias e tamancos da marca Contramão. Os adesivos 

vêm como “presentes” para reforçar ainda mais a compra. Cabe ressaltar, ainda, que todos os 

produtos oferecidos na publicidade apresentam saltos, sendo que a menina da publicidade aparenta 

pouca idade. Ou seja, se usa a revista de criança para vender um produto que não é apropriado às 

condições físicas da criança. 

Sobre a Revista Recreio cabe ressaltar que, diferente das demais revistas até então 

apresentadas, é voltada para o público infantil. No entanto, como toda revista infantil, representa “a 

cultura dos adultos organizada para crianças” (BLOCK, 2004, p. 239), ou seja, é o adulto que 

determina o que será publicado para o consumo da criança. Da mesma forma como as revistas de 

adultos, as revistas de criança são comercializadas tendo como promessa informar, entreter e 

facilitar os caminhos para o sucesso. Isto é o que Block (2004, p. 240) chama de “diversão com um 

propósito”. Sendo assim, como Professores e/ou pais, devemos manuseá-la com criticidade, 

promovendo a “leitura a contrapelo”, às avessas, para evitar que os alunos e/ou filhos sejam 

facilmente persuadidos por discursos que tentam naturalizar modos de ser menino e/ou menina. 
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A presença/ausência do negro em anúncios publicitários 

Ainda sobre as figuras anteriores, um leitor atento poderia questionar sobre o motivo de não 

haver nenhuma criança negra entre as propagandas selecionadas. Tal constatação é pertinente,  

revela o que foi encontrado e dá indícios do quanto à presença de protagonistas negros ainda não 

parece ser a preferência da publicidade. Embora a resposta não possa ser conclusiva, devido a 

pesquisa ser incipiente, destaca-se que dos anúncios publicitários pesquisados raros apresentam 

crianças negras. Este é o caso da Figura 7 que consta a face de um menino loiro em harmonia com 

um menino negro. A rede Positivo, em exceção entre os anúncios pesquisados, valoriza a 

diversidade e, ao mesmo tempo, promove a igualdade ao anunciar: “Ensinar é promover encontros. 

Da pessoa com o seu semelhante”. Veja a seguir. 

 

Figura 7 – Publicidade “Positivo” 

Fonte: Revista Veja, n. 26, set. 2003, p. 91 

 

Para Andrade (2011), até a década de 1970 poucas campanhas utilizavam grupos 

multiculturais para vender produtos ou serviços. Acontece que, até então, estes grupos não eram 

vistos como potenciais consumidores. Nas últimas décadas, porém, grupos tidos como minoritários 

começaram a ganhar maior visibilidade no cenário social e cultural. As “[...] crianças de diferentes 

etnias, antes silenciadas, agora são acionadas nos anúncios e as diferenças são espetacularizadas e 

apreciadas, evidenciando que todos podem e devem ser consumidores atuantes” (ANDRADE, 2011, 

p. 6). Trata-se de uma presença “politicamente correta” que disfarça uma inclusão interessada em 

ampliar o número de consumidores. 

Sabe-se que as informações sem nenhum “filtro” penetram nos lares e nas escolas 

cotidianamente e de diversas  maneiras,  não  há  como  escapar, portanto  é preciso  explorar    seus 
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subterfúgios. Não se trata de censurar em casa a leitura, por exemplo, de uma determina revista, 

pois a criança poderá ter acesso a mesma revista de outra forma, como na escola. Além disso, vale 

ressaltar que o não conhecimento também gera alienação, falta de censo crítico na análise de 

diferentes materiais. 

É preciso ensinar as crianças a ler diferentes fontes, diferentes revistas, para que, a partir de 

então, tenham capacidade de escolha e de critica aos seus próprios desejos. Ensinar a ler é um passo 

para que posteriormente façam, eles próprios, a leitura do mundo. Permitir a leitura aliado a ensinar 

a ler, respeitando o ritmo de cada criança, talvez seja uma alternativa. 

Enfim, percebe-se que a publicidade vem contribuindo para a formação de uma infância do 

consumo. Como bem destaca Andrade (2011, p. 33), “o consumo deixa de ser uma questão 

individual e passa a ser uma condição social e coletiva, uma marca cultural, o que faz com que  

nossa sociedade seja descrita como uma sociedade consumista”. Sendo assim, a criança cresce  

sendo afetada, constantemente, pela cultura consumista. Portanto, “negar a importância da mídia e 

particularmente da publicidade nesta sociedade é fechar os olhos para os modos como as crianças se 

constituem” (ANDRADE, 2011, p. 153). Faz-se necessário, então, como pais e/ou educadores, 

reverter os impactos disto na formação e educação das crianças de hoje. 

 

A mídia em revistas: o incentivo ao consumo descontrolado de alimentos não saudáveis 

A cultura do consumo de forma desenfreada e uma mídia extremamente apelativa, muitas 

vezes incentivam o público infantil a consumir alimentos de má qualidade nutritiva, os tornando 

vítimas da obesidade. Hoje é comum vermos crianças com sintomas de doenças de adultos, como 

problemas de coração, depressão e diabetes tipo 2 o que se tornou um problema de saúde pública 

que merece ser discutida em busca de causas e consequências. 

Por meio da mídia, as empresas buscam influenciar o grupo de consumidores 

tradicionalmente conhecido como o das crianças. O que antes era campo de ação de poucas 

empresas de brinquedos e entretenimento passou a ser um empreendimento enorme, de múltiplos 

tentáculos (LINN, 2006). 

A criança é vista como foco publicitário, pois através dela são influenciados também os 

adultos, bem como projetam esta indução de consumo no adulto que a criança virá a ser 

futuramente. Dessa forma, uma ação publicitária incide no mercado atual e possibilita que se 

projetem inserções para o futuro, cativando crianças que podem se tornar consumidores fiéis por 

toda a vida, em lealdade à marca desde o berço até o túmulo (LINN, 2006). 

Ao analisar algumas revistas infantis, percebe-se que a mídia acaba por induzir o consumo 

de alimentos não saudáveis, quase sempre associados a brinquedos infantis. 
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Em meio as histórias de revistas em quadrinhos, há propagandas que estimulam o público 

infantil a consumir alimentos de baixa qualidade nutricional e extremamente prejudiciais ao 

desenvolvimento infantil. Segue algumas representações de propaganda em revistas infantis. 

 

Figura 8 – Publicidade “Perdigão” 

Fonte: Revista Turma da Mônica (Magali), 1999 
 

Neste caso a propaganda lista vários embutidos da marca Perdigão, explicitando que os 

produtos são saudáveis e que são feitos especialmente para crianças. Sabe-se que os embutidos 

possuem maior teor de gordura saturada em relação à carne natural. Os embutidos também trazem 

riscos à saúde quando ingeridos em excesso, pois estimula o aumento dos níveis de colesterol e o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os embutidos também contêm excesso de 

sódio – o que pode provocar pressão alta – e corantes – que podem causar alergias e problemas no 

estômago. Por fim, ainda há ali muitos conservantes, como o nitrito e o nitrato. No nosso  

organismo, eles são convertidos em substâncias potencialmente cancerígenas (PRADO, 2011). 

Sendo assim, em nada acrescentam na saúde das crianças como o anunciado promete. 
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Figura 9 – Publicidade “Bubbaloo” 

Fonte: Revista Turma da Mônica, 2000 
 

Nesta propaganda da goma de mascar Bubbaloo, mostra que retornar à escola é algo 

negativo e que, no entanto, as crianças devem se “revoltar” com este retorno ao ambiente escolar. 

Mas já que não têm o que fazer, que de qualquer maneira elas serão “forçadas” a estarem neste 

espaço que pelo menos seja mascando Bubbaloo. O que não fica explícito na propaganda é que 

mascar chiclete pode gerar diversos problemas à saúde, como dor de estômago e outros problemas 

estomacais. A mastigação estimula a liberação de ácido no estômago, que serve para digerir o 

alimento. Mas se não chega nenhum alimento no estômago, o ácido acaba ficando ali, à toa, sem ter 

o que digerir, o que pode agravar ou desencadear crises de gastrite, principalmente em quem já tem 

propensão. 

Por fim, a Figura 10 apresenta uma propaganda bastante conhecida do público em geral e 

que mostra a imagem de uma criança tentando hipnotizar um provável consumidor (seus pais) para 

que “Compre o Baton da marca Garoto”. A propaganda usa o recurso da insistência, de que a 

criança se use deste recurso de convencimento para que obtenha o produto desejado. 

http://www.natue.com.br/saude/
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Figura 10 – Publicidade “Garoto” 

Fonte: Revista Turma da Mônica, 2001 
 

É imprescindível que haja um controle maior das mídias em geral, mas neste caso 

especificamente, das mídias que envolvem revistas infantis. O apoio geral dos pais, professores, 

técnicos e outros profissionais que influenciam a forma da alimentação do público infantil é de 

extrema importância para que haja êxito na mudança do estilo de vida. É indispensável apoiar 

iniciativas como programas em educação e saúde, programas educacionais inovadores e, planejados 

para ampliar o conhecimento da criança sobre nutrição e saúde, bem como influenciar de modo 

positivo a dieta saudável e permanente (MELLO, 2004). 

Se faz necessário um controle maior da publicidade tornando-se inaceitável o seu 

crescimento no que diz respeito à comercialização de produtos nocivos à saúde e desenvolvimento 

da criança de um consumo exagerado e precoce, trazendo consequências muito negativas que este 

tipo de publicidade pode implicar. 

 

Considerações finais 

Os anúncios publicitários das cinco revistas pesquisadas evidenciam o quanto se  tenta 

moldar tanto a formação de uma identidade de gênero, masculina e/ou feminina, como estimular o 

consumo desenfreado das crianças, vistas como consumidoras em potencial. Para tanto, estes 

anúncios apresentam discursos, associados com imagens e apelos emocionais, que se constituem 

como verdades e, algumas vezes, acabam por serem naturalizadas. Por isso, cabe aos Professores 

e/ou pais ensinar as crianças a manusear as revistas, sendo elas voltadas para o público infantil ou 

não, com criticidade. 
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As análises apresentadas nesta breve pesquisa condizem com os estudos de Andrade (2010), 

reforçando a percepção das distintas realidades masculina e feminina. Neste sentido, a identidade 

masculina é associada ao mundo tecnológico, ao futuro promissor, sendo que as meninas cabem o 

cuidado e a proteção no espaço privado. Outro foco dos anúncios publicitários está no consumo 

discriminado de produtos ditos masculinos e femininos. Ainda, mesmo a pesquisa sendo incipiente, 

destaca-se que foram raras as crianças negras presentes nas publicidades, dando indícios da carência 

de tal protagonismo nos interesses comerciais. 

Enfim, sabe-se que os efeitos de tais constatações podem levar as crianças a serem moldadas 

pela publicidade. Cabe, então, como Professores e/ou pais, a nossa responsabilidade em examinar e 

intervir conscientemente nos locais onde o poder se organiza, nas formas pelas quais a pedagogia 

cultural atua, buscando estratégias de resistência. 

Dessa maneira recomenda-se que os cuidados com a saúde tenha início na infância. Quanto 

mais alimentos não saudáveis forem consumidos na infância, mais difícil será ter uma vida saudável 

na fase adulta. Os limites e hábitos alimentares são facilmente influenciados na infância. A mídia 

tem uma forte influência neste sentido do que o sabor proporcionado pelo produto. Sendo assim, 

torna-se indispensável a orientação da família e da escola para uma alimentação saudável, isso 

contribui diretamente nas escolhas das crianças. Se os pais desejarem que seus filhos tenham uma 

alimentação saudável, esta prática deve ser transformada em um hábito familiar, a criança reproduz 

exatamente o que vê. 
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Resumo 

Este texto apresenta alguns resultados da pesquisa intitulada Políticas Públicas para a 

Educação Infantil: (re)configurações do cuidado/educação no contexto contemporâneo e tem 

como objetivo compreender as condições de emergência das recentes políticas públicas de 

Educação Infantil no Brasil, em especial, a Ação Brasil Carinhoso, pesquisando de que 

maneira essas políticas propiciam (re)configurações nas práticas de cuidado/educação de 

crianças pequenas na contemporaneidade. O estudo consiste na segunda etapa da pesquisa de 

cunho qualitativo, O estudo, de cunho qualitativo, utiliza algumas contribuições do 

pensamento de Foucault, dentre outros autores da perspectiva pós-estruturalista. Os resultados 

aqui apresentados referem-se à segunda etapa da pesquisa, sendo que, para o seu 

desenvolvimento foram levantados dados sobre a Ação Brasil Carinhoso, a partir da busca de 

documentos ligados aos órgãos do Governo Federal e aos sites do Ministério do 

Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. O 

desenvolvimento deste texto apresentará três momentos: primeiramente debatemos a respeito 

da história da Educação Infantil. No segundo momento apresentamos algumas reflexões que 

realizamos a partir da análise dos documentos acerca da Ação Brasil Carinhoso. Por fim, 

apresentamos algumas problematizações e contribuições que desenvolvemos ao percurso do 

estudo. A partir das análises realizadas podemos dizer que as políticas públicas de assistência  

à infância contemporâneas, e de forma especial, a Ação Brasil Carinhoso, estão articuladas 

com uma nova racionalidade política, social e econômica: a governamentalidade neoliberal. 

Podemos dizer que essas políticas públicas de assistência à infância, e em especial, a Ação 

Brasil Carinhoso, tornam-se um investimento em capital humano. Este é um investimento que 

pretende produzir sujeitos autônomos e capazes de gerir sua própria vida, automaticamente 

produzindo menos riscos a sociedade. Nesse sentido, o estudo demonstrou que as políticas 

públicas atuais funcionam como estratégias biopolíticas, a serviço da segurança da população 

com vistas à prevenção dos riscos sociais. 

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Assistência à infância; Ação Brasil Carinhoso; Biopolítica. 

 

 

 

Introdução 

 

 

A trajetória inicial da Educação Infantil no Brasil é marcada por um atendimento 

assistencialista. Após 1970, com o objetivo de assistir os filhos das mães trabalhadoras, a 

ênfase no cuidado das crianças pequenas fez com que se disseminassem inúmeras instituições 
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de Educação Infantil pelo país. Contudo, somente a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 foi que a Educação Infantil se consolidou como direito garantido a todas as 

crianças. Já, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei nº 9394/96) reconhece 

a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica. Com isso, podemos dizer que 

a Educação Infantil, nas últimas décadas, tem passado por inúmeros direcionamentos, formas 

de atendimento e políticas públicas educacionais. 

A partir das políticas públicas para a infância, que estão sendo instituídas na  

atualidade, parece-nos que novamente as políticas de assistência e as políticas educacionais no 

campo da Educação Infantil estão intimamente imbricadas numa teia de relações que operam 

sobre a população infantil. Dizemos isto, porque como veremos adiante, as primeiras formas 

de atendimento às crianças pequenas se configuraram com uma forte marca assistencialista. 

Diante deste quadro, apresentamos neste artigo alguns resultados  da  pesquisa 

intitulada Políticas Públicas para a Educação Infantil: (re)configurações do 

cuidado/educação no contexto contemporâneo
1
. Essa pesquisa tem como objetivo 

compreender as condições de emergência das atuais políticas públicas de Educação Infantil no 

cuidado e educação no contexto contemporâneo. 

Apresentamos, aqui, resultados referentes à segunda etapa do estudo, na qual 

investigou a Ação Brasil Carinhoso, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, uma política 

pública do governo federal. Ela foi instituída pelo Decreto 7.492 de 2 de junho de 2011, que 

visa a retirada da miséria todas famílias que possuem filhos entre zero e seis  anos.  A 

pesquisa, de cunho qualitativo, foi desenvolvida a partir de algumas contribuições do 

pensamento de Foucault, dentre outros autores da perspectiva pós-estruturalista. Para o 

desenvolvimento desta etapa do estudo, o grupo de pesquisa levantou os dados a partir da 

busca de documentos ligados aos órgãos do Governo Federal e aos sites do Ministério do 

Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. 

Organizamos o artigo da seguinte maneira: No primeiro momento debatemos a 

respeito da história da Educação Infantil, evidenciando alguns aspectos da sua trajetória. No 

segundo momento apresentamos algumas reflexões que realizamos a partir da análise dos 

documentos acerca da Ação Brasil Carinhoso. Por fim, apresentamos algumas 

problematizações e contribuições que desenvolvemos ao percurso do estudo. 

 

Discutindo sobre a Educação Infantil 
 

1 
A pesquisa é vinculada ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância – NEPE e possui 

financiamento EPEC/FURG e PROBIC/FAPERGS. 
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Nos dias de hoje a Educação Infantil constitui-se como um segmento educacional 

fundamental, tendo em vista que, nas últimas décadas, sua ampliação tem ocorrido de maneira 

muito progressiva. Para tal acontecimento, diversos motivos foram considerados, como: o 

direito da criança à educação; a sua relevância e sentido na sociedade; e o desenvolvimento do 

conhecimento científico em comparação ao desenvolvimento íntegro da criança. 

Porém, é importante ressaltar que inicialmente as primeiras formas de atendimento à 

infância no Brasil tiveram uma forte marca assistencialista. Bujes (2002) afirma que as 

primeiras creches surgiram com uma marca assistencial para dar conta de uma parte da 

população infantil em que principalmente dois fenômenos se faziam presentes: as mortes, 

associadas à precariedade de condições no que diz respeito à higiene, à moradia, à nutrição, 

etc., e o infanticídio. A autora ainda afirma que estas instituições surgiram para atenuar os 

problemas sociais e morais dessa população e para conter os riscos que elas traziam ao 

equilíbrio social. “A instituição, se atentarmos para o que nos diz Foucault, nasceu associada a 

um movimento em prol da vida ou, para utilizar suas palavras, para ‘fazer-viver’” (BUJES, 

2002, p. 59). 

De acordo com Mota (2010) o ingresso da mulher no mercado de trabalho, as 

transformações nos processos de urbanização, assim como na sociedade em geral, 

principalmente na primeira metade do século XX, ocasionaram grande demanda com relação 

ao atendimento institucional para as crianças menores de sete anos. Essa demanda inicial não  

é percebida nos direcionamentos para o campo da educação. As Leis de Diretrizes e Bases 

anteriores à LDB nº 9394/96 foram muito evasivas no que diz respeito à  educação  das 

crianças pequenas. É principalmente a partir da década de 1970 que ocorre uma maior 

expansão das creches e pré-escolas no Brasil. Mas, mesmo com esse processo de expansão, as 

instituições de Educação Infantil e, de forma especial, as creches ficaram marcadas pelos 

objetivos que as constituíram inicialmente (Bujes, 2002). Percebia-se, ainda, um caráter 

assistencial, no qual as creches, berçários e abrigos serviam como um auxílio para as mães e 

não, como um direito das crianças. Dentro dessa perspectiva assistencialista a sociedade 

encarregou-se do cuidado com as crianças, criando as creches e instituições nas quais tinha 

como práticas o cuidado com a criança, a alimentação e higiene. 

Didonet (2001) evidencia que enquanto as famílias abastadas tinham condições para 

pagar uma babá, os pobres se viam na contingência de deixar seus filhos sozinhos ou colocá- 

los em alguma instituição que deles cuidasse. Porém, importante destacar que para os filhos 
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das mulheres que trabalhavam, a creche deveria ser em tempo integral, já para filhos de 

funcionárias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco. Além  disso, 

Didonet (2001, p. 12) destaca que para cuidar da criança enquanto a mãe estava trabalhando 

fora de casa, era necessário “zelar pela saúde, e ensinar hábitos de higiene e alimentar a 

criança. A educação permanecia assunto da família”. 

Bujes (2001) também afirma que as instituições de assistência à infância surgiram a 

partir de mudanças ocorridas na sociedade, dentre elas, a incorporação das mulheres ao 

trabalho assalariado, com uma nova organização familiar e um novo papel de mulher. Porém, 

para a referida autora, outro aspecto que associamos ao surgimento das creches é o avanço de 

teorias que se envolviam em relatar a natureza moral das crianças. Nessa perspectiva, as 

crianças, principalmente as mais pobres, eram atendidas pelas suas necessidades. Então a 

educação era vista como uma maneira de atender as necessidades dessas crianças, fazendo 

com que elas, integralmente, se relacionassem socialmente. 

Assim, as creches no século XX surgem como efeito dos movimentos operários e da 

inquietação assistencialista no que refere as situações de vida dos grupos mais pauperizados. 

Para Kuhlmann Junior. (2011, p.172) “a creche educaria não apenas as mães, mas também as 

crianças, formando-as desde o berço, para se adaptarem à sociedade, satisfeitas com o seu 

destino”. 

Machado e Paschoal (2009) mostram que no decorrer da década de 80, algumas áreas 

da sociedade, como: organizações não governamentais, pesquisadores da infância, 

comunidade acadêmica, população civil, dentre outras áreas, agregaram forças com a 

finalidade de sensibilizar a sociedade em relação ao direito da criança a uma educação de 

qualidade desde a primeira infância. 

Podemos dizer, então, que no decorrer do tempo, a infância talvez tenha sido 

protagonista de uma das mudanças mais significativas da história. Conforme já afirmamos 

anteriormente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a Educação Infantil se 

consolidou como direito garantido a todas as crianças em idade apropriada. Com a aprovação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069/90 - ECA e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), a criança passa a ser concebida como um sujeito de 

direitos. A partir da LDB de 1996 percebe-se que a instituição de Educação Infantil não tem o 

papel de substituir a família em suas funções, a escola é uma complementação onde precisará 

estar conectada com a família em benefício do desenvolvimento da criança. Não se pode 
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deixar de mencionar também que as escolas de Educação Infantil terão que receber a criança 

de forma que essa possa se desenvolver de forma integral. 

Entretanto, conforme Nunes (2009), a passagem da Educação Infantil da área 

assistencial para a educacional ainda não produziu as melhorias esperadas no que se refere a 

qualidade de atendimento, de ampliação de vagas e democratização da gestão. Esse fato  

ocorre porque presenciamos uma “”passagem” e não a uma política pública de integração que 

deveria estar fundada em princípios de transparência, publicização dos processos e resultados, 

delimitação de critérios de monitoramento e avaliação” (NUNES, 2009, p. 89). 

A partir de tais considerações, entendemos que a educação se modifica conforme as 

transformações da sociedade, do mesmo modo como a Educação Infantil se modificou 

conforme explicitado anteriormente. Para Lucas e Machado (2012) as últimas décadas da 

história da educação do país cumprem uma transformação expressiva para a história da 

Educação Infantil. A época foi caracterizada pelos conflitos democráticos em prol da 

educação, especialmente na área da Educação Infantil. Assim, expandiu-se a procura  e a 

oferta, bem como a educação passou a ser um direito de todas as crianças. 

Neste contexto, muitos documentos que regulamentam as políticas públicas, no que 

tange a primeira etapa da educação, foram criados. Dentre eles, podemos citar a Política 

Nacional para a Educação Infantil (2006); Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação 

Infantil (2006); Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

(2006); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009). Tais documentos 

apresentam direcionamentos com relação à educação das crianças pequenas abordando 

questões como currículo, planejamento, formação de professores, tempo e espaço, registro e a 

avaliação. 

Desta maneira, percebemos que ao mesmo tempo em que temos políticas públicas e 

direitos voltados às crianças pequenas, temos, por outro lado, as (re)configurações sobre o 

cuidado/educação trazendo algumas mudanças nas concepções sobre currículo, planejamento, 

criança, infância. No contexto atual percebemos, também, discursos sobre a autonomia da 

criança e sobre sua formação integral. Compreendemos que as políticas públicas atuais 

buscam interferir cada vez mais cedo na formação das crianças, tornando os sujeitos desde 

muito cedo capazes de governar a si mesmos. 

E é nesse mesmo contexto em que a Educação Infantil ganha maior visibilidade no 

campo das políticas públicas educacionais, que percebemos um crescente direcionamento no 

que diz respeito às políticas públicas de assistência à infância. E as políticas de assistência 
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contemporâneas também se reconfiguram como estratégias biopolítcas
2 

imbricadas em uma 

lógica neoliberal. Na próxima seção abordaremos alguns aspectos referentes à Ação Brasil 

Carinhoso. 

 

Políticas públicas funcionando como estratégias biopolíticas 

 

 

Antes de começarmos a trazer algumas reflexões acerca das politicas públicas de 

assistência à infância, mostrando como elas funcionam como estratégias biopolíticas 

consideramos pertinente falarmos brevemente sobre a Ação Brasil Carinhoso, tendo em viste 

que este foi o Programa que analisamos no estudo. 

A partir  das  ações  do  Plano  Brasil  sem  Miséria
3
,  foi diagnosticado  um percentual 

elevado de crianças que se encontravam na situação de extrema pobreza, sendo o grupo mais 

vulnerável crianças até 6 anos de idade. Assim, foi lançada em maio de 2012 a iniciativa 

denominada “Brasil Carinhoso” (COSTA, MAFRA e BACHTOLD, 2014, p. 275). 

A Ação Brasil Carinhoso se estrutura a partir de uma perspectiva de atenção integral, 

voltada para o desenvolvimento pleno das crianças, por entender que os primeiros anos de 

vida são a base para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional. Essa política pública 

oferece incentivos financeiros aos municípios, para garantir vagas nas creches por crianças de 

0 a 3 anos de idade. Por meio do Programa Ação Brasil Carinhoso, a criança também recebe 

cuidados de suplementação alimentar e tratamentos que previnem entre outros aspectos, a 

carência de vitamina A e de ferro. A Cada criança que ocupa vaga nas creches, o responsável 

recebe o Bolsa Família, que garante uma ajuda financeira de 70 reais por mês. Esse 

responsável deve também manter o cartão de vacinação em dia, para manter o benefício. 

Podemos, então observar que esse Programa tem objetivo de intensificar o cuidado nos 

primeiros anos de vida. Dizemos isso, pois conforme explicitado no próprio Programa, para 

melhorar o  presente e o  futuro  destas crianças o  governo  buscou  aperfeiçoar  as    políticas 

 

2 
Segundo Foucault (1988), o poder, a partir do século XVII, organizou-se em torno da vida, sob duas formas 

principais, que não são antitéticas, mas que constituem dois polos de desenvolvimento interligados por uma rede 

de relações. O primeiro, as disciplinas, têm como objetivo o corpo individual, centrando-se no seu adestramento, 

na ampliação de suas aptidões. O segundo, que se formou por volta da metade do século XVIII, uma biopolítica 

da população, centrou-se no corpo-espécie, tendo como objetivo o corpo vivente, suporte dos processos 

biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade. 
3 

O Plano Brasil Sem Miséria (BSM) foi lançado em junho de 2011, voltado às famílias que viviam com uma 

renda familiar inferior a R$ 70 mensais por pessoa.      O plano é baseado em três pilares: garantia de renda, para 
alívio imediato da situação de extrema pobreza; acesso aos serviços públicos, visando melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; e inclusão produtiva, com o objetivo de aumentar as capacidades e as 

oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e das cidades. (Fonte: 

http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-social/brasil-sem-miseria). 
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públicas na área da infância, tendo como foco central os aspectos ligados à renda, educação e 

saúde. (BRASIL, 2013, P.12). 

Podemos dizer que este Programa integra um movimento, conforme afirmam 

Lockmann e Mota (2013), de proliferação surpreendente de políticas assistenciais  

direcionadas à infância. Mas, ainda de acordo com Lockmann e Mota, as práticas de 

assistência à infância contemporâneas estão vinculadas a uma nova racionalidade política, 

social e econômica. As políticas públicas atuais  funcionam como estratégias biopolíticas    da 

governamentalidade
4 

neoliberal. 

Essas políticas públicas buscam fornecer ao grupo de crianças que estão em situação 

vulnerável, o acesso às necessidades básicas. Por mais que a Ação Brasil  Carinhoso  

possibilite que algumas necessidades básicas dos sujeitos vulneráveis sejam supridas, isso não 

garante a participação igualitária de todos na sociedade. Embora esta participação não seja 

igualitária, ela procura garantir condições mínimas para que a população vulnerável participe 

do jogo econômico, ninguém é excluído todos participam, mesmo que de maneira desigual, 

esta inclusão é uma das estratégias de governamento a partir de uma racionalidade neoliberal. 

Conforme evidenciado por Foucault (2008b, p. 196), “Em linhas gerais, trata-se simplesmente 

de assegurar, não a manutenção de um poder aquisitivo, isso de forma alguma, mas de um 

mínimo vital para a que, de modo definitivo ou passageiro, não poderiam assegurar  sua 

própria existência”. 

Quando falamos de jogo econômico, da concorrência de mercado não estamos falando 

do homem consumidor, segundo Foucault (2008) estamos falando do homem da empresa, o 

empresário de si. Quando o sujeito se torna empresário de si, de sua família automaticamente 

ele é na racionalidade neoliberal responsável pelo sucesso ou não dele e de sua família. 

No programa Brasil Carinhoso encontramos algumas ações que nos  fazem pensar 

sobre essas formas de governamento, como por exemplo o cuidado da saúde das crianças 

 
 

4 
Utilizamos este termo a partir da compreensão de Michel Foucault: “Por esta palavra, ‘governamentalidade’, 

entendo o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas 

que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 

população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos  

de segurança. Em segundo, por ‘governamentalidade’ entendo a 

tendência, a linha de força que, em todo o ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a  

preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros - soberania, disciplina 

- e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, por 

outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por ‘governamentalidade’, creio que se 

deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que 

nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco ‘governamentalizado’” 

(FOUCAULT, 2008a, p.143/144). 
 

7 



pequenas, tratando da falta de ferro, principal causa da anemia, que pode prejudicar o 

desenvolvimento cognitivo; e a carência de vitamina A, que é uma das principais causas da 

cegueira, além de reduzir a imunidade, podendo abrir caminho para diversas doenças. 

Percebemos que o Estado ao cuidar da saúde das crianças, as prepara para que quando adultas, 

tenha condições físicas e cognitivas para que possam se governar. O sucesso ou o fracasso, 

então, não depende de condições exteriores, pois elas mesmas já possuem em si o potencial 

necessário. 

Outro aspecto que gostaríamos de destacar com relação à Ação Brasil Carinhoso é que, 

conforme a população vulnerável utiliza os benefícios oferecidos, os mesmos são sutilmente 

regulados, porque a ação Brasil sem Miséria traz algumas regulamentações que a população 

deve seguir para ter o benefício. Podemos perceber isso, na exigência que a família mantenha 

em dia a carteira de vacinação da criança que recebe os benefícios. Também percebemos  

como esta política age de maneira sutil no governamento da infância  através  do 

gerenciamento das famílias. Como por exemplo, podemos citar algumas das ações vinculadas 

ao eixo relacionado à saúde. Este eixo do Programa tem como objetivo tratar os males que 

prejudicam a infância. Dentre as ações deste eixo, encontramos a ampliação do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A, que tem como impacto a redução do risco  de 

morte das crianças em 24%, a redução da mortalidade por diarreia, a redução de morte por 

todas as causas em 45% em crianças HIV positivo e proteger a saúde dos olhos. Ainda 

vinculada ao eixo da saúde, podemos também citar a ampliação do Programa Nacional de 

Suplementação do Sulfato Ferroso, que tem como objetivo prevenir a ocorrência de anemia 

por deficiência de ferro, para potencializar o desenvolvimento infantil, repercutindo em 

adultos com maior capacidade produtiva. 

Podemos dizer que essas políticas públicas de assistência à infância tornam-se um 

investimento em longo prazo, que se configuram em um investimento em capital humano, no 

qual pretendem produzir sujeitos autônomos e capazes de gerir sua própria vida, 

automaticamente produzindo menos riscos a sociedade. 

Outro eixo do Programa diz respeito a ações que tem como foco a renda. Neste eixo 

percebemos que as ações implementadas alteraram o funcionamento do Bolsa Família, por 

meio da introdução de um novo benefício, que variava de acordo com a intensidade da 

pobreza. Essa intensidade em relação à pobreza é considerada como a renda mínima 

necessária para a sobrevivência da família. Com isto, podemos dizer que o Brasil Carinhoso 

faz  parte  de  um  Programa  que  tem  como  estratégia  a  transferência  de  renda  e  não    a 
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distribuição de bens, essa é uma das (re)configurações de estratégia dos neoliberais. Em tal 

lógica, não se atua no combate às desigualdades, mas estabelecem-se estratégias para que 

todos possam fazer parte, ainda que minimamente, do jogo econômico. 

Por fim, gostaríamos de destacar que as políticas públicas, como o Brasil Carinhoso, 

têm desenvolvido um trabalho também assistencialista. Contudo, percebemos que se na 

década de 70 o pobre procurava o Estado para obter seus direitos, hoje o Estado está em busca 

dos pobres e marginalizados da sociedade brasileira, a fim de inseri-los em programas para 

melhorar suas vidas, fato que antes não era tão marcante. Essa inversão representou uma 

mudança na gestão pública, onde o Brasil Sem Miséria desenvolveu ações como a Busca 

Ativa, através do cadastro único, para se beneficiarem de seus programas. A Busca Ativa tem 

como meta buscar e cadastrar famílias em estado de extrema pobreza em um movimento de 

melhor gerir a vida da população. 

O cadastro único foi a ferramenta básica para identificar famílias extremamente pobres 

e através dele, conhecer as especificidades sobre esta parte da população, para 

consequentemente planejar as políticas públicas de assistência e proteção social. 

Assim, para melhor governar a população é necessário um conhecimento detalhado 

sobre a mesma. Por isso, essa Busca Ativa faz sentido no âmbito desta política. Rose (1999) 

afirma que para se governar a população precisa-se de um conhecimento diferente que 

identifique certas especificidades de determinada população e isso só foi possível com o 

aparecimento da estatística. Como percebemos nos dados apresentados acerca das crianças 

com deficiência de Ferro e Vitamina A, por exemplo, a estatística é utilizada como  

instrumento para auxiliar o governo. É por meio dela que se percebem os grupos de risco e a 

probabilidade de recorrência de alguns fenômenos. Nos documentos do Programa Brasil Sem 

Miséria e, em especial, na Ação Brasil Carinhoso, são apresentadas informações em formas de 

tabelas estatísticas mostrando a importância dos benefícios sociais distribuídos e o sucesso de 

suas intervenções. Essas estimativas estatísticas buscam algumas estratégias para gerenciar o 

risco social que determinada população se encontra. Nesse sentido, a estatística passa a ser 

fundamental para um melhor governamento da população infantil. 

 

Considerações finais 

 

 

A partir das análises realizadas do Programa Brasil Sem Miséria, em especial, da Ação 

Brasil Carinhoso, podemos perceber a relação de algumas políticas públicas de assistência    à 
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infância com a razão governamental neoliberal. Isso fica mais explícito quando nos  

deparamos com os seus objetivos e estratégias adotadas, conforme apresentamos na seção 

anterior. Ao percebermos a relação de tais políticas com o neoliberalismo, o fazemos a partir 

de algumas aproximações com o pensamento de Foucault (2008b), que o compreende como 

uma maneira de ser e pensar; como um tipo de relação entre governantes e governados, muito 

mais que uma técnica de governo; “se trata de uma reivindicação global, multiforme,  

ambígua, com ancoragem à direita e à esquerda. [...] É também um método de pensamento, 

uma grade de análise econômica e sociológica” (Foucault, 2008, p. 301). É importante 

mencionar, ainda, que para Foucault (2008b), o neoliberalismo americano aplica a grade 

econômica para problemas que não são propriamente econômicos, para os fenômenos sociais. 

Temos, então uma generalização ilimitada da forma econômica do mercado para todo o corpo 

social. 

Nessa lógica neoliberal a questão passa a ser encontrar meios para que os indivíduos 

sintam-se responsáveis mediante opções individuais que adotam para si mesmos. É por isso 

que faz sentido o investimento nas competências e habilidades do indivíduo, que serão vistas 

como o seu próprio capital. E é por isso, também, que no contexto contemporâneo, faz sentido 

o investimento cada vez mais cedo na infância, de forma a minimizar os seus riscos. Assim, 

colocar como foco a prevenção de doenças e carências de vitaminas em bebês e crianças bem 

pequenas pode ser fundamental, pois quanto mais cedo iniciar o investimento na infância, 

maior o retorno em termos de capital humano. 
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1 RESUMO 

 

A partir de estudos do grupo de discentes que integram o projeto de extensão Núcleo de 

Estudos em Arte (N.E-Arte), do curso de Artes Visuais, da Universidade Federal do Rio 

Grande/RS, houve o questionamento acerca da produção gráfica nos ambientes formais de 

educação. 

Dessa forma, muitos encontros foram dedicados aos questionamentos sobre o ato de desenhar. 

Primeiramente, foi necessário recorrer às diversas significações atribuídas à representação, 

pelas civilizações, em seus diferentes contextos históricos, políticos e sociais. Em seguida, foi 

preciso apontar os paradigmas relativos ao ato de simbolizar algo por meio  do desenho, que, 

elaborados por tais civilizações, ainda vigoram, reproduzidos, principalmente, pelas 

instituições de ensino. 

Doravante, discutiu-se a relevância do ato de desenhar e do desenho no desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo e sua importância no espaço educacional, meio de formação e 

socialização do mesmo. 

Dessa forma, questionou-se a dimensão do papel do arte-educador como figura que presencia 

e, por vezes, participa ativamente das primeiras experiências do educando com o desenho. 

As metodologias utilizadas pelo professor de arte, a postura que ele assume frente às tarefas 

que propõe, às colocações acerca da produção do aluno e a conduta do mesmo em relação aos 

resultados obtidos: essas foram algumas das proposições fundamentais que nortearam as 

discussões realizadas até então. 

Debruçando-se em teorias de estudiosos que tratam da arte-educação, principalmente, do  

desenho  como  uma  linguagem  repleta  de  significações  e,  basicamente, desenvolvida, 



praticada e aperfeiçoada no espaço escolar; os discentes puderam compreender as 

potencialidades diversas desse meio de expressão e representação. 

De caráter teórico-prático, o projeto busca contribuir para a instrumentalização dos estudantes 

de licenciatura, futuros educadores, visto que propõe, por meio de discussões e workshops, 

estudos aprofundados sobre arte e educação, e a vivência de seus integrantes com as diversas 

linguagens artísticas, por meio de oficinas. 

Assim sendo, o projeto tem como principal objetivo complementar a formação universitária, 

para que o graduando em licenciatura possa exercer sua prática de maneira consciente e 

crítica. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de problematizar o grafismo infantil originou-se em um dos encontros dos estudantes 

do curso de Artes Visuais, da Universidade Federal do Rio Grande/RS, que integram o projeto 

de extensão Núcleo de Estudos em Arte (N.E-Arte). Este tem por objetivo discussões 

subsidiadas por teorias, como as da autora Edith Derdyk, e, nele, foi possível constatar a 

importância do ato de desenhar na infância do ser humano e na influência desse ato no 

desenvolvimento do indivíduo. 

Vale enfatizar que uma das conclusões a que os membros do projeto chegaram diz respeito à 

dimensão do papel do educador na experiência do educando com a sua produção gráfica, na 

infância e na fase adulta. 

O ato de desenhar, muitas vezes, implica em uma expectativa de beleza estética e, no ambiente 

escolar, não é diferente. Linhas precisas e formas perfeitas compõem esse padrão de beleza 

neoclassicista, que, mesmo após movimentos vanguardistas e a ascensão do modernismo, 

ainda é utilizado como é tomado como meio de qualificação do desenho. 

Desse modo, é necessário que, ao deparar-se com a produção gráfica de seu aluno, o professor 

tenha a compreensão de que a mesma está carregada de significações e não utilize como 

parâmetro de avaliação a dicotomias bonito/feio. Ao arte-educador cabe levantar algumas 

questões referentes à atitude do adulto frente ao resultado do trabalho realizado por crianças: 

suas projeções, suas exigências, sua medida de sucesso e fracasso (DERDYK, 2003). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 



O desenho na história e sua significação 

 

Desde os primórdios da humanidade, a necessidade de representação de algo, ou seja, a 

criação de símbolos, se faz presente. O ser humano encontrou diferentes meios para desenhar, 

com diversos materiais e com inúmeros objetivos. 

Nas civilizações primitivas, concebeu-se o ato de desenhar, que se atrelava à misticidade. 

As primeiras manifestações artísticas remontam, todavia, a uma época 

muito mais longínqua, ao fim do Paleolítico. Dezenas de milênios 

a.C, os homens que viviam da caça e da coleta ocasional de frutas 

silvestres, já conheciam o valor da imagem ou da figuração. Pertence 

de fato, ao Paleolítico superior toda uma série de figurações tão 

sintéticas e intensamente expressivas que alguns dos artistas 

modernos (antes de todos, Picasso) os  consideraram obras de arte 

perfeitas, chegando mesmo a propô-las como modelos de absoluta 

autenticidade de expressão artística. ARGAN(P.21 e 24 apud 

CRUZ,2012,p.3) 

As primeiras civilizações atribuíam certo poder às representações, pois elas acreditavam que a 

realização do desenho influenciava diretamente suas realidades. Um exemplo disso são as 

imagens de animais encontradas em locais habitados por esses povos, pois os mesmos eram 

feitos com o intuito de garantir o sucesso em uma caça. Assim, a execução do desenho era 

considerado um prenúncio do que aconteceria em futuras capturas. 

O desenho, em diversos contextos históricos e sociais recebe inúmeras significações. Uma 

dessas interpretações é a do povo egípcio, que o utilizava em túmulos, a fim de retratar  a 

trajetória percorrida por aquele que havia morrido, especificamente, faraós. 

Pensando no desenho como ferramenta histórica, tal qual cita TRINCHÃO (1991), os egípcios 

podem ser considerados os precursores do caráter “documental” que o desenho assumiu no 

decorrer da história. O conceito de imortalidade construído por meio do desenho, também se 

faz presente na sociedade Greco-romana que, por meio do Classicismo, foi vinculado à 

concepção de beleza. 

Entretanto, durante a Idade Média, na qual houve o declínio do império romano e a ascensão 

do Cristianismo, o fazer artístico, que antes se voltava aos preceitos classicistas, volta-se a um 

fim religioso. A preocupação dos artistas com os procedimentos técnicos e com a estética do 

produto final dá lugar a uma produção supervisionada por membros da Igreja Católica e que 

devia satisfazê-los. 



Arte medieval tinha pouco dos gregos e dos romanos. Em vez de 

grandes templos cheios de colunas de mármores, os arquitetos 

medievais preferiam pequenas igrejas de madeira e de pedra sem 

colunas externas. Em vez de estátuas de pessoas nuas, os escultores 

medievais faziam pequenas estátuas de madeira de figuras santas para 

enfeitar o interior das igrejas. Em vez de uma arte que tentava imitar a 

natureza e que buscava formas perfeitas, uma arte acolhedora que não 

se importava muito em retratar com fidelidade a realidade material 

porque estava mais preocupada com os símbolos da vida espiritual. 

(SCHMIDT, 2008, P.95). 

Na Idade Média, o desenho, como as demais linguagens artísticas, tinha como objetivo 

comunicar aos adeptos do Cristianismo, que em sua maioria não sabiam ler, passagens 

bíblicas, e representar figuras importantes dessas histórias. Assim a arte e, especificamente, o 

desenho serviu à consolidação do Cristianismo, nas sociedades medievais. 

Contudo, o estabelecimento de parâmetros qualitativos para o desenho, que perduram até a 

contemporaneidade, se deram no Renascimento. Os conceitos de antropocentrismo e o 

progresso do domínio técnico, decorrentes dessa época, além do constante diálogo entre 

desenho e arquitetura, fizeram com que o desenho adquirisse um caráter científico. 

Através de grandes estudos de importantes figuras da história como Leonardo Da Vinci, o 

desenho contribuiu para a compreensão do homem sobre a anatomia e, também, a engenharia. 

“Leonardo parece ter liberado o desenho, antes refém da iconografia religiosa, para um campo 

de atuação no qual os empreendimentos para a conquista da tecnologia e as operações poéticas 

possam intercambiar. O desenho afirma sua natureza transitiva.” (Derdyk, p.140). 

A concepção renascentista acerca do desenho perdura até a contemporaneidade,  porém alguns 

artistas contribuíram para que a mesma não se fortalecesse ainda mais. Artistas como Pablo 

Picasso e Iberê Camargo buscaram uma nova percepção para a forma, e por meio delas, 

buscaram se auto expressar. Edith Derdyk afirma: 

A linha, elemento essencial da linguagem gráfica, não se 

subordina  a uma forma que neutraliza suas possibilidades 

expressivas. A linha pode  ser uniforme, precisa e instrumentalizada, 

mas também pode ser ágil, densa, trepidante, redonda, firme, reta, 

espessa, fina, permitindo infindáveis possibilidades expressivas. A 

linha revela a nossa percepção gráfica. Quanto maior for o nosso 

campo perceptivo, mais revelações gráficas obteremos. A agilidade e 

a transitoriedade natural do desenho acompanham a flexibilidade e a 

rapidez mental, numa integração entre os sentidos, a percepção e o 

pensamento (DERDYK, 2010, p. 29) 

E ao abordar a produção do pintor Paul Klee, que possuía influência do expressionismo, 

acrescenta: “A concepção da linha apenas como atributo e propriedade do 



objeto em si dá lugar a uma manifestação do leque de possibilidades de existência da linha 

como entidade do papel” (2010, p.155). Assim, ela constata que o desenho teria assumido 

outro caráter, sendo meio de expressão daquele que o produz. 

O desenho e a escola no contexto brasileiro de educação 

 

João Francisco Duarte Jr (1988), ativista dedicado às causas da arte-educação, já há muito 

tempo, indaga-se sobre as razões pelas quais o ensino de Arte tem sido menosprezado, no 

ambiente formal de educação, como disciplina fundamental ao desenvolvimento cognitivo da 

criança e, consequentemente, à sua formação acadêmica. 

Para analisar o ensino de arte em instituições educacionais e, especificamente, a abordagem do 

desenho nesses ambientes, é necessário recorrer à história da arte no Brasil e aos seus 

principais acontecimentos. 

Com a estadia da família real portuguesa no Brasil, desde 1808, o governo começara a tomar 

medidas para que a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Reino Unido de Portugal e 

Algarves, se modernizasse e fosse mais rica culturalmente. Uma dessas providências resultou 

na chegada de grupo de artistas franceses, em 1816. 

Compondo um coletivo que fora denominado de Missão Artística Francesa, organizada por 

Joaquim Lebreton e formado por artistas plásticos adeptos do estilo Neoclássico, a Missão 

tinha como objetivo dar início ao ensino regular das artes no Brasil, e assim o fez. Em 1826, 

inaugurou-se a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) e instaurou- se a institucionalização 

do ensino da arte. 

A Missão, além de influenciar esteticamente a produção brasileira, com a implantação de 

padrões neoclássicos que se sobrepuseram ao barroco, influenciou ideologicamente os artistas 

e artesãos brasileiros, com ideias iluministas libertas dos dogmas da Igreja Católica e voltadas 

ao academicismo e ao cientificismo. 

Assim passam a ser considerados de mau gosto e vista como 

liberdades inadmissíveis a representação de anjos, apóstolos, da 

virgem e de Cristo como mulatos ou caboclos, como fazia mestre 

colonial Manuel da Costa Ataíde (…) Foram igualmente banidos, os 

frutos e folhagens autóctones usadas na talha decorativa barroca e a 

arquitetura cheia de curvas foi substituída por formas retilíneas e 

estáticas. (TEMÁTICA BARSA. Rio de Janeiro, Barsa planeta, v.9, 

p.186. 2006). 

É pertinente afirmar que a Missão Artística Francesa deixou um legado que perdura até  a  

contemporaneidade:  o  fazer  artístico  como  conjunto  de  procedimentos      técnicos. 



Conceitos disseminados na Academia Imperial de Belas Artes ainda são reproduzidos na 

atualidade e levantam questões acerca do ensino de Arte. 

Ainda hoje, em espaços educacionais, ao desenho, atribui-se uma carga técnica, 

desconsiderando-se sua importância no desenvolvimento cognitivo da criança e suas 

potencialidades como meio de expressão. 

O ato de desenhar se faz presente desde o início da infância, como meio de exteriorização de 

sua realidade, ainda ilegível para os adultos. 

O desejo é a manifestação de uma necessidade vital da criança: agir 

sobre o mundo que a cerca, intercambiar, comunicar. (…) Os traços, 

os rabiscos, as garatujas estão ali, à mostra, escondendo os índices de 

uma realidade psíquica não imediatamente acessível, exibindo uma 

atividade profunda do desejo. Existe uma vontade de representação 

como também existe uma necessidade de trazer à tona desejos 

interiores, comunicados, impulsos, emoções e sentimentos. 

(DERDYK,2003, p. 48) 

Mèredieu (1974) discorreu sobre o desenho e afirmou que este não resume-se a um 

procedimento prático, mas pode abranger significações complexas, produto de percepções e 

sentimentos, que expressam-se através do ato de desenhar. 

No decorrer da infância, a criança encara o ato de desenhar e o desenho de diferentes 

maneiras; da livre expressão à significação, eles são a projeção da percepção que a criança tem 

do espaço que a circunda; estão presentes em todas as etapas do desenvolvimento da 

inteligência cognitiva. 

O desenho é uma das manifestações semióticas, isto é, uma das 

formas através das quais a função de atribuição de significação se 

expressa e se constrói. Desenvolve-se concomitantemente às outras 

manifestações, entre as quais o brinquedo e a linguagem verbal 

(PIAGET, 1973. apud Pereira, 2001 p.2) 

Desse modo, a compreensão do arte-educador acerca da importância do desenho é 

fundamental para que sua prática contemple cada etapa desse processo, de maneira eficaz. 

O arte-educador e o desenho na sala de aula 

 

A figura do professor, uma das principais referências do indivíduo no decorrer de sua infância, 

tem papel crucial no desenvolvimento e na formação do mesmo. A influência do educador e 

da postura que ele assume frente ao processo de aprendizagem se reflete no comportamento do 

educando. 



É preciso que o arte-educador, particularmente, se comprometa com sua prática docente e 

explore, junto aos alunos, as linguagens artísticas em todas as suas potencialidades. O 

desenho, nesse caso, não deve ser tratado a fim de reproduzir os parâmetros técnicos que, ao 

longo do tempo, a ele foram atribuídos. Ao contrário, é preciso abordá-lo de diversas 

maneiras, a fim de contemplar suas diferentes funções na história. 

Se faz necessária uma metodologia que compreenda o conhecimento já existente  sobre o 

desenho e não reduza todo o potencial dessa linguagem a simples procedimento técnico. O 

arte-educador, ao versar sobre essa linguagem com seu aluno, além de abordar os saberes já 

consagrados sobre ela, deve ir além, explorando as diversas vertentes do desenho e, 

especialmente, sua carga expressiva. 

Assim, docente e discente, juntos, por meio da prática, produzem e reproduzem conhecimento. 

Nesse sentido, estabelece-se uma relação dialógica entre educador  e  educando, na qual ambos 

ensinam e aprendem, em um processo que Freire (2002)  denominou de dodiscência - 

docência-discência. 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista as discussões realizadas pelo grupo de estudantes e as conclusões a que 

chegaram os mesmos, houve a proposição da realização de workshops, ministrados por 

professores e profissionais da Universidade e convidados, direcionados aos discentes do  curso 

de Artes Visuais e áreas afins. 

Os temas abordados em tais eventos devem condizer com aqueles tratados nos encontros do 

Núcleo de Ensino em Arte que se realizaram até o momento, a fim de que haja trocas de 

conhecimentos entre os alunos pesquisadores e professores que vivenciam e trabalham com a 

prática do desenho. 

Derdik (2003) questiona-se “Como fazer para o educador se instrumentalizar em relação à 

linguagem gráfica, a fim de tornar-se sensível ao universo gráfico infantil?”. Esta indagação, a 

que os estudantes depararam-se no decorrer de suas leituras, sugestionou aos estudantes a 

produção desses workshops. 

De caráter teórico-prático, os eventos consistirão em palestras e oficinas. Assim, além do 

aprofundamento dos estudos sobre o desenho, os estudantes, especialmente aqueles que não 

exercitam a prática do desenho, terão a oportunidade de vivenciar esse ato, conhecendo sua 

potencialidade criativa. 



A instrumentalização do educador requer a vivência da linguagem 

gráfica, pois constata-se lacunas na formação, seja pelo sistema 

escolar, seja por impedimentos de ordem familiar, social e/ou cultural. 

A vivência prática propicia ao educador mais perguntas, confrontos, 

espelhamentos, delineando possibilidades expressivas, principalmente 

quando se tem à mão novos repertórios gráficos, que atualizam e 

preenchem estes vácuos em nossa formação. (DERDYK, 2003, p. 21) 

Vale ressaltar que esses worshops, organizados pelos discentes que integram o Núcleo, não 

devem ser encarados como prolongamento do projeto, mas como parte fundamental para a 

existência e o desenvolvimento do mesmo, visto que eles promoverão a difusão de saberes e 

complementarão o arcabouço teórico já estudado a fundo pelos estudantes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do projeto de extensão N,E-Arte, assim como dos workshops direcionados aos 

estudantes pesquisadores, busca contribuir para a formação complementar e continuada de 

arte-educadores, haja vista a necessidade de uma formação cada vez mais crítica. 

Para a realização desta, é preciso que os licenciandos desenvolvam o que Freire chamou de 

curiosidade epistemológica. A mesma consiste na superação da curiosidade ingênua, na 

maioria das vezes associada ao senso comum, e na construção de uma curiosidade metódica e 

rigorosa. Ou seja, o educador deve permanecer em um constante processo de aprendizado 

sistemático e minucioso, a fim de aperfeiçoar sua prática e exercê-la de maneira plena. 

Quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto 

mais se constrói e desenvolve o que venho chamando "curiosidade 

epistemológica", sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do 

objeto. (...) é a força criadora do aprender de quem fazem parte a 

comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a 

curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos 

do falso ensinar. (FREIRE, 2002, p. 26) 

Desse modo, entende-se que o desenvolvimento da curiosidade epistemológica, iniciada no 

processo de formação do futuro educador e estendida à sua docência o levará ao estudo 

aprofundado e crítico de seu objeto de análise, nesse caso, o desenho. 

Instrumentalizar o licenciando para que o mesmo possa, posteriormente, desenvolver uma 

prática docente consistente e reflexiva é uma tarefa que exige comprometimento com a 

educação e tem sido o principal objetivo desse projeto. 
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RESUMO: 

Este estudo tem como objetivo principal verificar a partir dos projetos político- 

pedagógicos das Escolas de Educação Infantil do município de Bagé – RS como ocorreu o 

processo de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil- 

DCNEI, esse trabalho permite compreender os desafios que as IEI tem a partir das últimas 

alterações legais que as orientam. As diretrizes foram instituídas por meio da resolução nº 

5/2009, do Conselho Nacional de Educação, e desde então, as instituições de  Educação 

Infantil vem reorganizando seus projetos político-pedagógicos, a fim de atender este novo 

ordenamento legal. Para seu desenvolvimento optamos pela pesquisa bibliográfica, a partir da 

análise documental e aplicação de questionários, é importante ressaltar que a criança nas 

DCNEI é considerada como centro do planejamento curricular, e vista com sujeito histórico e 

de direitos, por esse motivo, como pesquisadora, senti a necessidade de refletir a respeito das 

instituições educativas e das práticas pedagógicas oferecidas, tendo em vista as últimas 

alterações legais. Este trabalho está em processo de análise dos documentos utilizados, os 

resultados são parciais e não representam a totalidade do processo, nesse  sentido  pode-se 

dizer que nem todas as escolas estão com os seus PPPs atualizados de acordo com as novas 

DCNEI e sua construção segue um tipo de modelo  de organização  metodológica orientada 

pela secretaria de educação do município. 

 

Palavras-chave: Projetos político-pedagógicos; Diretrizes Curriculares Nacionais; Educação 

Infantil. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, conforme estabelece a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394/96 no Art. 29, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Foi a 

partir da década de 1980, mais precisamente a partir da Constituição Federal de 1988, que 

pela primeira vez na história brasileira, assegurou-se a cidadania da criança ao definir que ela 

é sujeito de direitos, garantindo assim que, as creches e pré-escolas são direito das crianças   e 
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de seus pais trabalhadores, e afirmou o caráter educativo das mesmas. 

Para Barbosa (2009), foi após a Constituição de 1988, que a Educação Infantil teve seu 

caráter educativo ressaltado, garantindo às crianças pequenas o direito à educação, o ato de 

educar passou a ser prioridade sobre o ato de cuidar, visto que as ações relacionadas ao 

cuidado eram menos relevantes do que as educativas. Segundo a mesma autora, o cuidar e o 

educar são indissociáveis e vão além das questões de saúde e higiene. 

Neste contexto, as DCNEIs contribuem para o entendimento acerca da Educação 

Infantil e do trabalho pedagógico nesta etapa de ensino. O Parecer do CNE nº 20/2009 que 

trata das Diretrizes Curriculares para Educação Infantil, afirma que o período escolar em que  

a criança é atendida na Educação Infantil é caracterizado por marcantes aquisições de 

aprendizagens: “a marcha, a fala, o controle esfincteriano, a formação da imaginação e da 

capacidade para discriminar cores, memorizar poemas, representar uma paisagem através de 

um desenho [...]” (BRASIL, 2009, s/p.). Para tanto, os espaços e tempos da educação infantil 

devem assegurar “a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo” e “a indivisibilidade  das  dimensões  expressivo-  

motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança” (DCNEI, Art. 

8º, § 1º, I e II). 

Nesse sentido, considerando a importância da Educação Infantil como primeira 

etapa da Educação Básica, é fundamental que os professores tenham conhecimento das 

normativas e orientem suas práticas pedagógicas focadas no desenvolvimento integral das 

crianças. 

HISTÓRIA DA INFÂNCIA, CRECHES E PRÉ-ESCOLA NO BRASIL 

A infância ao longo da história foi marcada por situações de abandono, 

desprezo e pobreza. Segundo Philipe Ariès (1981), na sociedade medieval, o sentimento de 

infância não existia. Foi apenas com a Modernidade que se passou a ter consciência da 

particularidade infantil e a distinguir essencialmente a criança do adulto, conforme os estudos 

de Ariès evidenciam. 

Ariès (1981) diz que, as crianças como hoje chamamos, eram consideradas como 

adultos menores ou em menor escala de tamanho. Eram educados sem que existissem 

instituições especiais para elas, não havia nessa época adolescência ou juventude, os pequenos 

passavam de bebês a homens ou mulheres. Antes de se verificar a construção de um 

sentimento de infância, era comum que quando a criança já tivesse condições de viver sem a 

solicitude de sua mãe ou ama, ingressasse no mundo dos adultos como um igual, e não se 

distinguia mais deles. Essa indeterminação da idade se estendia a toda atividade social,  fosse 



ela ligada aos jogos e brincadeiras, às profissões, às armas. Mota (2010) traz também as 

questões das vestimentas das crianças que eram imitações dos adultos e que também não 

havia, nessa mesma época, nenhum tipo de sentimento de pudor com relação aos assuntos e 

condutas sexuais. 

Para Mota (2010), é com a modernidade que a criança é percebida pela sua inocência e 

por ser desprovida de razão, assim sendo 

A infância que conhecemos e as formas de pensá-la, que nos parecem tão naturais, 

são uma invenção da Modernidade. Mas ao mesmo tempo, a invenção da infância 

como uma etapa de vida com especificidades próprias esteve implicada na 

constituição da própria Modernidade. Isso quer dizer que, numa relação de 

imanência, uma foi condição de possibilidade para outra.(MOTA,2010,p.50). 

 

Nesse sentido, a autora nos diz que, os estudos realizados por Ariès (1981), 

embora contestados e problematizados, foram de fundamental importância para a 

compreensão da infância percebida como um fenômeno que está diretamente ligado à 

Modernidade. 

De acordo com Sônia Krame (1987), a ideia de infância aparece com a 

sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que muda a inserção e o papel social 

desempenhado pela criança na sociedade. Na sociedade feudal, a criança exercia papel 

produtivo como um adulto, já na sociedade burguesa essa mesma criança passa ser alguém  

que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura. 

É a partir do século XVII que começa a se desenvolver um sentimento novo 

com relação à “infância”, em que a criança passa a ser o centro das atenções dentro da 

instituição familiar, recebendo um valor sentimental que até então era desconhecido.  A 

criança passa a ser vista como engraçadinha e torna-se então fonte de distração e relaxamento 

para o adulto. As famílias passam a se organizar em torno delas. É a partir desse período que  

o Estado mostra um interesse cada vez maior em formar o caráter da criança, acima de tudo  

no que se refere às questões moralistas, disciplinares e no que se refere à racionalidade dos 

costumes do período. Surgem assim diversas instituições com o objetivo de separar e isolar a 

criança do mundo adulto, a criança ganha um novo espaço dentro e fora da  instituição 

familiar. Nesse sentido, como diz Kramer (1987), a criança é encarada como se fosse a- 

histórica e como se seu papel social e seu desenvolvimento independessem das condições de 

vida, da classe social e do meio cultural de sua família. É a partir de mudanças sociais e 

históricas que é possível perceber mudanças nas relações entre crianças e adultos e assim 

O surgimento da imagem da criança como um ser que inspira cuidados, e a 

emergência de um sentimento de infância foi um fenômeno histórico e social que 

produziu, na Modernidade, transformações nas organizações familiares, nas 

instituições escolares e em outros espaços. (VIEIRA, 2012, p.92) 



 

Essas mudanças na forma de ver e perceber a criança gerou uma preocupação 

nos adultos com o cuidado infantil, dando uma visibilidade às crianças, que antes não existia. 

Para Vieira (2012), todas as mudanças na concepção que se tem de infância nos dias de hoje, 

advêm de uma construção social que vem crescendo ao longo dos anos a partir de 

determinantes políticos, econômicos e sociais, onde a infância pode ser percebida e entendida 

como uma representação que os adultos fazem dessa etapa inicial da vida. 

No Brasil, o atendimento a Educação Infantil teve a participação direta do  setor 

público a partir de 1930. Com a criação do Ministério da Educação e Saúde, o governo federal 

assumiu de maneira mais explícita a responsabilidade que lhe cabia com as questões sociais, 

inclusive, com o problema da assistência à família e a infância. (PEREIRA, 2013, p.61) 

Foi a partir da legislação trabalhista aprovada em 1934, e com a consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), que em seu artigo 396, traz a obrigatoriedade dos estabelecimentos onde 

trabalhem em torno de 30 mulheres, com mais de dezesseis anos de idade, a oferecerem local 

apropriado para seus filhos no período de amamentação. Em 1967 o mesmo artigo, desta 

mesma Lei, garante o direito de dois descansos especiais de meia hora cada, para 

amamentação até que o filho complete seis meses de idade. Prevendo, também, a 

possibilidade de as empresas estabelecerem convênios com outras creches para o atendimento 

dos filhos das mães trabalhadoras. Nesse período, o direito à creche era apenas das mães 

trabalhadoras, não das crianças, o que configurava um serviço de assistência. (PEREIRA, 

2013, p.61). 

A partir da Constituição de 1988, que a creche é definida como um direito da criança e 

não apenas das mães trabalhadoras. Pressupõe-se que a socialização das crianças é uma tarefa 

a ser assumida pela sociedade, e desde então se defini que é obrigação do Estado oferecer 

vagas em creches e pré-escolas para crianças de zero a seis anos e onze meses. (PEREIRA, 

2013, p.65). A partir dessas mudanças, intensificam-se disputas e discussões sobre a qual o 

campo as creches devem ficar vinculadas, se à educação ou à assistência social. A área 

educacional demonstra certa resistência em acolher a creche como parte integrante da 

educação pré-escolar, pois rejeita as atividades de cuidado, por entender que são 

assistencialistas. No entanto, a área do serviço social, defende uma experiência acumulada no 

atendimento de populações marginalizadas (PEREIRA, 2013, p. 65). 

Para Pereira (2013), a década de 1990 foi um marco para Educação Infantil brasileira. 

Desde as conquistas advindas da Constituição Federal outros documentos foram elaborados  

no   decorrer  dessa  década   pelo   Ministério   da   Educação   –  MEC,   por   intermédio  da 



Coordenação da Educação Infantil – COEDI e em colaboração com universidades e centros  

de pesquisa. Documentos esses que contribuíram para a valorização da Educação Infantil no 

país. É importante destacar os debates proporcionados pela iniciativa dos pesquisadores da 

área, os documentos mais recentes, as políticas públicas para Educação Infantil, em que mais 

documentos legais dão legitimidade ao atendimento às crianças no Brasil (PEREIRA, 2013, 

p.67,71). 

Pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico, e isso 

requer compreender o que se entende por sujeito histórico. Para tanto é importante 

perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no seu nascer, no seu viver 

ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela se fazem presentes, nos 

mais diferentes momentos. (KUHLMANN JR., 2010, p.31). 

 

As primeiras creches brasileiras surgiram como um mal necessário, com o objetivo de 

atenuar a mortalidade infantil, dar visibilidade e valor à amamentação, atender às mães 

solteiras e realizar a educação moral das famílias (Barbosa, 2006). As creches serviam, ao 

mesmo tempo, como estratégia política, técnica e científica de disciplinarização das camadas 

populares. Ainda segundo a mesma autora, a creche brasileira substituiu as salas de asilo, as 

amas-de-leite, os internatos, e as rodas de expostos. As creches  tinham o objetivo de atender   

à parcela mais pobre da população. Surgem então com o objetivo de assistir os filhos de mães 

trabalhadoras, o foco do atendimento era o cuidado com relação à higiene, à alimentação e à 

segurança. 

Esse foco do atendimento que antigamente no Brasil, sobrepunha às ações educativas, 

hoje percorre o caminho inverso. No Brasil, a construção da identidade das creches e pré- 

escolas a partir do século XIX, está inserida no contexto da história das políticas de 

atendimento à infância, marcado por diferenciações em relação à classe social das crianças, 

(parecer CNE/SEB Nº 20/2009). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/1996) trouxe a regulamentação dos princípios constitucionais relativos à Educação e 

estabelece que a Educação Infantil, creches e pré-escolas, é a primeira etapa da Educação 

Básica tornando-se parte integrante do sistema de ensino, em que a criança deverá receber 

atenção, sem distinção entre cuidado e educação, buscando sempre o desenvolvimento  

integral de cada uma (CRAIDY, et.al, 2008). É a partir da garantia dos direitos da criança na 

LDB que ocorreu a construção do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(RCNEI/1998). E após as DCNEI/1999, (Resolução CNE/CEB n.01/99) e, em 2009, 

(Resolução CNE/CEB n.05/09), aprimoradas ao longo dos anos, demonstram no teor do seu 

conteúdo, a visibilidade, a valorização e o reconhecimento que a criança tem como cidadã de 

direitos e produtora de saberes. Fica evidente o salto que as políticas públicas para   Educação 



Infantil deram ao longo desses anos. 

As DCNEI representam a partir do ano de 2009, um marco na história da Educação 

Infantil brasileira, que ao conceituar a criança a declara 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 sentimentos sobre a 

natureza e sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, CNE/SEB, Resolução 05/09, 

artigo 4º, 2009ª) 

 

As DCNEI definem a educação da criança pequena como 

 
Primeira Etapa da Educação Básica, oferecida em Creches e Pré-escola, as quais se 

caracterizam como Espaços Institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 

submetidos a controle social (BRASIL, CNE/CEB, Resolução 05/09, artigo 5º, 

2009ª). 

 

Essas são algumas concepções que norteiam as novas DCNEI, no que diz respeito às 

definições indispensáveis para Educação Infantil e que fortalecem o significado de ser criança 

na sociedade, na família, na escola, sendo percebida como cidadã de direitos a partir de seu 

nascimento. Nesse sentido será necessário repensar a ação pedagógica com crianças pequenas, 

repensar o currículo que se quer e que se faz necessário, deixando de lado as propostas 

estruturadas a partir de seqüência de atividades, de rotinas padronizadas que visam ao  

controle e à disciplina, sem significado para a criança, para construção de sua identidade e de 

suas aprendizagens (FLORES E ALBUQUERQUE, 2015). 

 

CURRÍCULO E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

(...) Se o currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e na 

qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes, é óbvio que, na 

atividade pedagógica relacionada com o currículo, o professor é um elemento de 

primeira ordem na concretização desse processo. (SACRISTÁN, 2000. Pág.165) 

 

Pode-se dizer que um currículo não existe sem um professor. Da mesma 

maneira que o currículo molda o professor, as práticas dos professores traduzem o currículo. 

Conforme a epígrafe que abre esta seção, o currículo tem a ver com a cultura à qual as 

crianças têm acesso, e o professor é quem pode analisar o que é de mais significativo e 

substancial dessa cultura para estimular as crianças, tendo, assim, um papel de mediador, para 

Sacristiàn (2000) a ideia de mediação está diretamente ligada a perceber o professor como um 

mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos, ou seja, um encarregado do 

crescimento e desenvolvimento do currículo. 

Umas das formas de concretizar o currículo no dia-a-dia de uma IEI, ocorre    a 



partir das escolhas metodológicas do professor. Essas escolhas estão diretamente ligadas às 

concepções, atitudes, procedimentos, estratégias e ações, que podem levar o professor a 

assumir um papel de mero transmissor de conhecimentos, sendo ele o centro do processo e 

não a criança. Por outro lado o professor pode assumir o papel de mediador, sendo aquele que 

ajuda as crianças a se desenvolverem oportunizando a reflexão sobre seu processo de 

aprendizagem, sobre seu lugar no mundo. Atitudes que podem levá-lo a uma prática centrada 

na criança, dando visibilidade às diferentes formas de manifestação no dia-a-dia delas, 

oportunizando aprendizagens e interações (SALLES & FARIAS, 2012). 

De acordo com Veiga (2009), é a partir da LDB (Lei nº9.394, de 1996), 

artigo 12 inciso I que determina uma prescrição legal em que a escola têm a responsabilidade 

de elaborar, executar e avaliar seu projeto político-pedagógico. Para a autora, o projeto 

pedagógico relaciona-se à organização do trabalho pedagógico da escola, e o plano de  

trabalho é o detalhamento da proposta ou projeto. Partindo desses pressupostos, fica evidente 

que construí-lo, executá-lo e avaliá-lo, é tarefa da escola. Nesse sentido, é fundamental que 

exista uma reflexão a respeito da concepção de educação e sua relação sobre os sujeitos a 

serem formadas, as questões ligadas à cidadania, ao trabalho e a consciência crítica. 

 

Para tanto Veiga (2009) afirma que, para que a escola seja espaço e tempo de 

inovação, investigação e se torne autônoma, é fundamental a opção por um referencial 

teórico-metodológico em que a construção de sua identidade seja algo possível, e assim, a 

escola exerça seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à solidariedade e a 

participação. 

Para pensar um PPP como ação consciente e organizada, Veiga (2003) traz  

para reflexão a necessidade de se romper com a segregação dos diferentes segmentos da 

instituição educativa e também com a visão burocrática, concedendo-lhes dessa forma a 

capacidade de problematizar e compreender as questões postas pela prática pedagógica. Para a 

consolidação de um PPP que garanta servir a toda comunidade escolar, ele precisa estar 

alicerçado sob a ótica da inovação emancipatória e edificante, que Veiga (2003) coloca com 

clareza, trazendo os objetivos pretendidos quando a IE se utiliza dessa perspectiva, e traz 

consigo 

a possibilidade de alunos, professores, servidores técnico-administrativos unirem-se e 

separarem-se de acordo com as necessidades do processo. O projeto político- 

pedagógico, na esteira da inovação emancipatória, enfatiza mais o processo de 

construção. É a configuração da singularidade e da particularidade da instituição 

educativa.(VEIGA, 2013, p. 275). 

 

Para  a  autora  esse  processo   de  elaboração   de  um  PPP,   alicerçado      na 



perspectiva da inovação emancipatória, é um processo de vivência democrática tendo em vista 

que conta com a participação efetiva de todos os segmentos que fazem parte da comunidade 

escolar, e dessa forma, ficam comprometidos em acompanhar todo o processo, mas acima de 

tudo em estar presentes nas escolhas das trilhas que a IE irá seguir. Nesse sentido a autora 

coloca em pauta que para a IE modificar sua própria realidade, é necessário apostar em novos 

valores, mudando paradigmas, deixando de lado a padronização, a dependência, o isolamento 

e o individualismo, o autoritarismo, a qualidade total, substituindo estes por outros que tragam 

melhorias e evolução como a singularidade, a construção da autonomia, o coletivo e a 

participação, a gestão democrática, inovação e por fim a qualidade para todos. 

 

METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

Para realização desse trabalho optamos por uma abordagem de pesquisa qualitativa, e 

está a se desenvolver por meio da análise documental e da aplicação de questionários. 

Os dados “qualitativos” são importantes na construção do conhecimento e, também 

eles, podem permitir o início de uma teoria ou sua reformulação, refocalizar ou 

clarificar abordagens já consolidadas, sem que seja necessária a comprovação formal 

quantitativa. (MINAYO, 1996, p.96). 

 

Para Minayo (1996), a pesquisa qualitativa preocupa-se com a realidade que 

não pode ser quantificada, pois responde a fatores e questões muito particulares, que 

objetivam trabalhar com um universo de significados, crenças, valores e atitudes, 

correspondentes a um espaço mais entranhado das relações, dos fenômenos que não podendo 

assim, ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A pesquisa está sendo realizada com as dezesseis escolas de educação infantil 

do município de Bagé/RS que estão com seus projetos político-pedagógicos aprovados pela 

secretaria municipal de educação do município e com as equipes diretivas dessas escolas. Este 

trabalho de análise e aprovação dos PPPs das escolas é realizado pelo setor de Gestão da 

SMED, e não tem a participação de nenhum integrante do setor de Educação Infantil da 

secretaria, dado que considerei fundamental de ser explicitado tendo em vista que se trata de 

escolas de Educação Infantil. 

Para coleta de dados foram utilizados questionários com questões abertas e fechadas, 

que não foram analisados devido aos mesmos estarem com as equipes diretivas das dezesseis 

escolas. Os questionários serão recolhidos para o processo de análise após o período de férias, 

ou seja, inicio do mês de agosto. 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho é identificar como ocorreu a 

implementação das DCNEI nos PPPs das escolas de educação infantil do município de   Bagé, 



os dados estão sendo analisados articulando com as novas orientações legais previstas nas 

diretrizes. 

Com dados levantados, trago o andamento dos PPPs pelas escolas alguns ainda em 

construção e outros passando por revisões. Ao analisar o período de criação de cada uma das 

escolas de educação infantil municipal - EMEI identifiquei que em períodos específicos, a 

Educação Infantil municipal teve uma maior visibilidade sendo inauguradas na década de 

1980, num período de cinco anos, oito escolas. Na década de 1990 num período de sete anos, 

apenas duas escolas e nos anos 2000, num período de catorze anos, foram inauguradas doze 

escolas de Educação Infantil. Pode-se dizer que muito desses avanços se deve às Políticas 

Públicas e, principalmente às diferentes pesquisas realizadas ao longo de décadas que em sua 

maioria conforme demonstram os dados, tem o objetivo de discutir, refletir e instigar nos 

diferentes setores relacionados à educação uma maior qualidade no atendimento de crianças 

de 0 a 5 anos. 

Ao final do ano de 2015, o município de Bagé, contava com 23 Escolas municipais de 

Educação Infantil, em que treze delas atendem crianças de 0 a 5 anos e as outras dez atendem 

crianças de 0 a 3 anos. 

Tabela com documentos (PPPs) das escolas municipais de Educação Infantil 
 

EMEI Anelise Ravazza APROVADO 2014 APROVADO 2015 ADRIANA 
 

EMEI Conceição Moreira APROVADO 2013  Tramitando MARILZA 

EMEI Dr João de Deus APROVADO 2013 APROVADO 2013   RITA 

EMEI Dr Penna APROVADO 2013 APROVADO 2013  JUREMA 

EMEI Filomena Kalil APROVADO 2015 APROVADO 2014 ADRIANA 

EMEI Frederico Petrucci APROVADO 2014 APROVADO 2014 MARILZA 

EMEI Julieta Balestro APROVADO 2013 APROVADO 2015 ADRIANA 

EMEI Luiz M. Ferraz APROVADO 2015 Tramitando RITA 
 

EMEI Lions Club 

Solidariedade 

APROVADO 2015 APROVADO 2014 JUREMA 

EMEI Manoelinha Araújo APROVADO 2015 APROVADO 2013 ADRIANA 

EMEI Maria A. Peraça APROVADO 2014 APROVADO 2013  JUREMA 

EMEI Nossa Senhora do 

Carmo 

APROVADO 2013 Tramitando MARILZA 

EMEI Marianinha Lopes APROVADO 2015 APROVADO 2014  JUREMA 

EEI Pequenino V. de Paulo APROVADO 2014 APROVADO 2014 MARILZA 

EMEIs REGIMENTO PPP RESPONSÁVEL  PELA 

ANÁLISE 



EMEI Profª Iria de Jesus 

Machado 

APROVADO 2014 APROVADO 2013 JUREMA 

EMEI Professor Análio APROVADO 2013 Tramitando MARILZA 

EMEI SenadorDarcyRibeiro APROVADO 2013 Aguardando retorno da JUREMA 

  escola  
EMEI Tanisa F. Budó APROVADO 2014 APROVADO 2014 ADRIANA 

EMEI Tia Scylla APROVADO 2015 APROVADO 2014 MARILZA 

EMEI Tupy Silveira - Era EMEF, necessita 

reformulação 

ADRIANA 

EMEI Zezé Tavares APROVADO 2014 APROVADO 2015 JUREMA 

EMEI Zita Vargas APROVADO 2014 APROVADO 2015 MARILZA 

EMEI Anna Móglia - Era EMEF, necessita BELINHA 

  reformulação  
Quadro 1: Dados levantados junto à Secretaria Municipal de Educação no setor de Gestão Educacional, 

em dezembro de 2015. 

 

Na etapa em que se encontra a pesquisa está sendo realizado o mapeamento dos PPPs, 

com o objetivo de identificar a organização interna e metodológica destrs. Entre os dezesseis 

documentos analisados pude identificar que: 

16 possuem em seus PPPs os dados de identificação, a proposta pedagógica e a metodologia 

de avaliação. 

15 possuem em seus PPPs os objetivos gerais e específicos, a caracterização das Escolas e o 

quadro de recursos humanos com as funções específicas. 

14 possuem em seus PPPs a bibliografia utilizada. 

13 possuem em seus PPPs a filosofia da Escola e visão de Educação. 

09 possuem em seus PPPs o diagnóstico da realidade. 

08 possuem em seus PPPs as justificativas 

06 possuem em seus PPPs o perfil do educando. 

02 possuem em seus PPPs as metas definidas. 

Comecei no mês de julho a análise metodológica de cada item, procurando identificar 

se existe na construção dos PPPs a presença das DCNEI, sendo elas as orientadoras do 

trabalho a ser realizado nas Escolas de Educação Infantil. Encaminhei no início deste mês os 

questionários para as equipes diretivas das Escolas em que os PPPs estão sendo analisados e 

fazem parte desta pesquisa acadêmica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As DCNEI trouxeram um importante avanço em termos legais para a oferta e a 

proposta pedagógica da Educação infantil no Brasil. Vivemos em um importante momento em 



que as DCNEI precisam ser implementadas nas redes escolares não apenas em termos de 

proposta escolar, mas efetivamente na prática pedagógica dos professores. O projeto político- 

pedagógico de uma escola, pensado como processo democrático de decisões, deve servir para 

organizar o trabalho pedagógico de maneira que ajude a superar conflitos, garantindo que a 

escola seja um espaço público, de debate, de diálogo, alicerçado na reflexão coletiva. 

Garantir que as diretrizes sejam orientadoras do trabalho de construção do projeto 

pedagógico de cada escola infantil, é garantir uma educação de qualidade para todas as 

crianças, condições de acesso e permanência na escola, e que não seja privilégio de minorias 

econômicas. 

Acreditamos que para isso seja necessário que professores, gestores, comunidade 

escolar em geral tenham plena consciência de sua participação nas decisões, escolhas e 

definições claras sobre o tipo de escola que se quer e o tipo de sociedade e cidadão que se 

pretende formar. Os dados da pesquisa devem servir como referência para se pensar a 

necessidade e o significado de adequação dos PPPs das escolas. Articulando com as novas 

DCNEI e garantindo um processo democrático de tomada de decisões. 
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Resumo: 

 
Este trabalho é um recorte do projeto de pesquisa intitulado “Significados e 

sentidos produzidos pelas crianças, familiares e professores sobre as experiências das 

crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental de Nove Anos”, desenvolvido 

no Laboratório de Pesquisa e Estudos em Psicologia Social - LAPEPSO, vinculado ao 

Curso de Psicologia, do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O objetivo, neste artigo, é analisar as 

vivências de três alunos com necessidades especiais, matriculados nos primeiros anos  

do ensino regular da Escola Municipal Professor João de Oliveira Martins, situada na 

cidade do Rio Grande/RS. A pesquisa foi realizada nos anos de 2014 e 2015 e teve  

como instrumentos para produção de dados: entrevistas semiestruturadas com as 

crianças, professoras e familiares; observações na sala de aula e em outros espaços da 

escola; e registros das atividades em diários de campo. A proposta de Educação 

Inclusiva preconiza que a escola regular deve aceitar todas as crianças, 

independentemente de suas dificuldades, e que é responsabilidade desta desenvolver 

métodos e estratégias para que os alunos com necessidades especiais possam ter um 

nível de aproveitamento escolar tão alto quanto possível, de acordo com suas 

especificidades. Constata-se que essa proposta enfrenta diversos obstáculos em sua 

efetivação, como a falta de orientação da comunidade escolar a respeito das 

necessidades de cada aluno e problemas de socialização dos alunos com os outros 

colegas. Com isso, os resultados da pesquisa evidenciam que os três sujeitos apresentam 

dificuldades para desenvolver as tarefas escolares, demonstrando que não conseguem 

realizar as atividades solicitadas pela professora, nem com a ajuda dela nem com a  

ajuda dos seus colegas. Nesse sentido, faz-se necessário, nos processos de ensino- 

aprendizagem, repensar as práticas pedagógicas direcionadas a essas crianças e indagar 

sobre as vivências que estão experimentando na Educação Inclusiva, que podem ser 

consideradas integradoras ou inclusivas. 



Palavras-chave: Ensino Fundamental de Nove Anos – Educação Inclusiva – 

Dificuldades de Aprendizagem. 

 

Introdução 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as vivências de alunos com 

necessidades especiais durante os dois primeiros anos do Ensino Fundamental de Nove 

Anos. Além disso, busca-se problematizar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas 

professoras nas turmas das crianças com necessidades especiais, procurando refletir 

sobre a proposta da Educação Inclusiva. 

Este trabalho enfatiza o processo de inclusão de três alunos com necessidades 

especiais e apresenta algumas reflexões sobre os processos de aprendizado na 

escolarização deles. Pretende-se compreender as vivências desses alunos, descobrir 

como eles lidam ou enfrentam as dificuldades e os obstáculos que se apresentam na 

escola regular. 

De acordo com o documento subsidiário à Política de Inclusão disponibilizado 

pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (BRASIL, 2005),  

todos os alunos devem estar matriculados em escolas regulares e é responsabilidade 

destas desenvolver métodos e estratégias para que os alunos com necessidades especiais 

possam manter níveis de aproveitamento escolar tão altos quanto suas especificidades 

permitirem. Porém, isso nem sempre se torna possível para todos os alunos, à medida 

que processos de segregação e atividades tradicionais continuam a se manter na prática 

pedagógica (MANTOAN, 2001). 

 

Referencial teórico 

A Educação Inclusiva é uma proposta de Educação que difere dos modelos 

anteriores, no sentido de sugerir que o acesso ao conhecimento e a permanência na 

escola regular deve-se dar a todo e qualquer aluno. Dessa forma, a escola deve fazer um 

trabalho de “remoção das barreiras para a aprendizagem”, como afirmam Glat, Pletsch e 

Fontes (2007). Ainda segundo essas autoras, pode-se dizer que a “escola inclusiva 

preocupa-se em responder às necessidades apresentadas pelo conjunto de seus alunos e 

por cada um individualmente, assumindo o compromisso com o processo ensino- 

aprendizagem de todos” (p. 344). 

Com isso, a Inclusão não consiste em apenas matricular o aluno com 

dificuldades na escola regular para que, no decurso do convívio diário com outros 



colegas, ele possa desenvolver habilidades sociais, mas, sim, em proporcionar  

condições de aprendizagem e permanência na escola para qualquer aluno, sejam suas 

dificuldades físicas, intelectuais, contextuais ou quaisquer outras. Isso requer que o 

professor, juntamente com outros profissionais da escola, desenvolva um trabalho que 

inclua conhecer os alunos e seu contexto social e familiar, além de suas características e 

dificuldades, a fim de promover um ambiente e atividades que proporcionem o melhor 

aproveitamento possível dos conteúdos apresentados às crianças, reconhecendo cada 

avanço e os diferentes níveis de desenvolvimento e de conhecimento dos alunos. A 

Inclusão prevê que cada aluno vai aprender até seu limite, e que as atividades devem ser 

pensadas para potencializar as possibilidades de cada um. 

A Inclusão posiciona-se contra a ideia de discriminação ou segregação, ou seja, 

não mais se deve fazer com que o aluno que, por determinada razão, não aprende fique à 

margem dos outros, colocado em uma classe especial junto com outros alunos que estão 

na mesma situação, até que adquiram habilidades e conhecimentos acadêmicos 

suficientes para ingressar na sala regular e se adaptarem aos métodos de ensino da 

escola. Na maioria das vezes, esses alunos nunca atingirão o objetivo de aprendizagem 

estabelecido pela escola e, dessa forma, nunca poderão ser incluídos em classes 

regulares. Esse processo de “preparação” do aluno para ingressar na sala regular é o que 

se pode chamar de Integração, uma proposta de ensino que sugere “preparar alunos das 

classes e escolas especiais para ingressarem em escolas regulares, quando receberiam, 

na medida de suas necessidades, atendimento paralelo em salas de recursos ou outras 

modalidades especializadas” (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007, p. 348), até que eles 

possam acompanhar os alunos das classes regulares em suas atividades, sem que estas 

sofram adaptação alguma para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

com dificuldades ou algum comprometimento intelectual. 

A palavra inclusão remete-nos a uma definição mais ampla, indicando 

uma inserção total e incondicional. Integração, por sua vez, dá a ideia  

de inserção parcial e condicionada às possibilidades de cada pessoa, já 

que o pressuposto básico é de que a dificuldade está na pessoa, e que 

estas podem ser incorporadas no ensino regular sempre que suas 

características permitirem. Dito de outra forma, a inclusão exige a 

transformação da escola, [...]. (BATISTA e ENUMO, 2004, p. 102) 

 

Segundo Glat, Pletsch e Fontes (2007), a Integração mantém o problema 

centrado no aluno, desresponsabilizando a escola, que ensina apenas quem tem 

condições de realizar as atividades regulares, concebidas sem preocupação com as 

especificidades dos alunos com necessidades especiais. As autoras defendem que as 



escolas dirijam seus esforços em direção ao processo de Inclusão e afirmam que, na 

maioria das escolas brasileiras, os alunos com necessidades especiais estão matriculados 

segundo os preceitos da Integração, não havendo significativas mudanças das escolas 

em direção a uma educação de fato inclusiva, sendo que essas mudanças não se tornam 

viáveis por diversas dificuldades apontadas por parte da gestão e dos professores. 

Com isso, faz-se um questionamento a respeito do papel da Educação Especial. 

De acordo com Glat, Plestsch e Fontes (2007), a Educação Especial deve ressignificar 

seu papel, fornecendo apoio às escolas regulares a fim de promover o processo de 

Inclusão, agindo com um conjunto de metodologias, recursos e conhecimentos que a 

escola deverá dispor para atender aos alunos (p. 345). 

Assim, as classes especiais, reconhecidas pelas autoras como espaço de 

segregação de alunos com dificuldades especiais, poderiam ser substituídas por uma 

proposta considerada mais inclusiva, em que os profissionais especializados atuantes 

nesse espaço passariam a atuar junto às escolas para a promoção de aquisição do 

conhecimento por parte desses alunos dentro das classes regulares, a fim de desenvolver 

e aprimorar estratégias que promovam a Inclusão. 

O documento subsidiário à Política de Inclusão, disponibilizado pelo Ministério 

da Educação – MEC, compartilha desse ideal e aponta a necessidade de aproximar o 

ensino regular e o especial e transformar a Educação Especial em centros especializados do 

sistema educacional, que atuariam como suporte ao processo de escolarização (BRASIL, 2005). 

Deve-se atentar para a inclusão das crianças com dificuldades nas atividades e também 

para as brincadeiras desenvolvidas pelos colegas. Faz-se necessário pensar em medidas 

de orientação aos alunos, pais e profissionais das escolas a fim de promover a adequada 

inclusão social, já que muitas vezes as crianças com algum tipo de dificuldade são 

excluídas, não somente de atividades acadêmicas, como também das atividades de 

recreação realizadas em espaços como o recreio. Segundo Maciel (2000, p. 55), "todos 

os alunos das classes regulares devem receber orientações sobre a questão da deficiência 

e as formas de convivência que respeitem as diferenças [...]". 

Batista e Enumo (2004) realizaram um estudo com três alunos dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental com deficiência mental e concluíram que esses alunos são 

menos aceitos e são mais rejeitados do que outros colegas, passam a maior parte do 

tempo sozinhos e demonstram dificuldade para iniciar, manter e finalizar os contatos 

sociais com os colegas. Assim, faz-se necessário "[...] evitar os efeitos deletérios do 

isolamento  social  dessas  crianças,  criando  oportunidades  para  a  interação  entre  as 



crianças, inclusive como forma de diminuir o preconceito" (BATISTA e ENUMO, 

2004, p. 103). Os autores concluem que esses alunos se encontram incluídos 

fisicamente, mas não social e emocionalmente. 

Cabe ressaltar a importância do professor no processo de Inclusão, sendo este o 

principal mediador do conhecimento na sala de aula. É por meio dos professores que se 

efetuam as estratégias de ensino para os alunos com deficiências, sendo necessário que 

eles se apropriem de conhecimentos teóricos e práticos a respeito do tema, a fim de 

tornar mais significativa a relação aluno-professor. 

É importante que os professores tomem ciência do diagnóstico e do 

prognóstico do aluno com necessidades educativas especiais, 

entrevistem pais ou responsáveis para conhecer todo o histórico de 

vida desse aluno, a fim de traçar estratégias conjuntas de estimulação 

família-escola, peçam orientações e procurem profissionais que 

estejam atendendo ou que já atenderam esses alunos [...] e pesquisem 

várias técnicas, métodos e estratégias de ensino [...]. (MACIEL, 2000, 

p. 55) 

 

Deve-se considerar que a efetuação dessas medidas de apropriação do 

conhecimento sobre o aluno e suas especificidades conta com muitos empecilhos, como 

salas de aula superlotadas, falta de orientação aos professores, falta de formação 

adequada, baixa remuneração do docente, entre outros. 

 

Metodologia de pesquisa 

A investigação fundamenta-se na pesquisa qualitativa de orientação na 

abordagem sócio-histórica. De acordo com Freitas (2002), os sujeitos são percebidos 

como históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura como criadores de ideias 

e consciência, e que ao produzirem e reproduzirem a realidade social são, ao mesmo 

tempo, produzidos e reproduzidos por ela. Segundo a autora, ao trabalhar com a 

abordagem sócio-histórica, deve-se compreender o contexto e as possíveis relações  

entre os eventos investigados, relacionando o indivíduo com o social. Dessa forma, o 

pesquisador faz parte da situação de pesquisa, em que sua ação e os efeitos dela são 

também elementos de análise. Assim, ao invés de uma interação sujeito-objeto, dá-se 

uma relação entre sujeitos (FREITAS, 2002). 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor João de Oliveira 

Martins, situada na cidade do Rio Grande/RS. Os sujeitos foram três alunos com 

necessidades especiais matriculados no ensino regular, acompanhados nos anos de 2014 

e  2015,  quando  se  encontravam  no  primeiro  e  segundo  anos,  respectivamente.  Os 



alunos, durante o ano de 2014, mantinham a mesma professora, mas em diferentes 

turmas, sendo que dois estavam no turno da tarde e um no turno da manhã, enquanto  

que em 2015 os dois alunos que permaneceram na escola estiveram com professoras e 

turmas diferentes no mesmo turno escolar. Destaca-se que, durante o ano de 2015, um 

dos alunos mudou de escola, o que resultou no seu não acompanhamento no segundo 

ano. 

Os instrumentos utilizados para a produção de dados consistiram em entrevistas 

semiestruturadas com três crianças em 2014 e duas em 2015. Também foram 

entrevistadas a professora das três crianças da turma de 2014 e as duas professoras de 

2015 e os familiares das crianças. Além disso, foram realizadas observações na sala de 

aula e outros espaços da escola, como pátio e refeitório, registros de atividades nos 

diários de campo, em câmeras fotográficas e filmadoras. A produção de dados foi 

realizada no período de setembro a dezembro de 2014 e outubro a dezembro de 2015. 

As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo. Conforme orienta 

Franco (2008), a análise de conteúdo é um procedimento que tem como ponto de partida 

a mensagem e está expressa necessariamente um significado e um sentido, que devem 

ser compreendidos a partir de suas condições contextuais. Segundo a autora, a 

contextualização da análise de conteúdo é essencial para garantir a relevância dos 

sentidos atribuídos às mensagens (FRANCO, 2008). 

Cabe destacar que, durante o ano de 2014, foram desenvolvidas reuniões 

semanais com a professora Mônica (todos os nomes dos sujeitos são fictícios), 

participante da pesquisa nesse período, nas quais se discutiam questões a respeito dos 

principais temas observados na sala de aula. 

 

Discussão dos resultados 

A pesquisa investigou três alunos no primeiro ano e dois deles no segundo ano. 

Marcos é um aluno diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. Era reconhecido por todos como uma criança bastante agitada e com 

problemas de disciplina. A professora o repreendia às vezes pedindo que se sentasse e 

permanecesse em silêncio durante a aula. Durante as observações, os colegas relataram 

não gostar muito da companhia de Marcos, sendo que o aluno afirma não ter nenhum 

amigo em sala de aula. A professora reconhecia que tinha dificuldades de fazer com que 

Marcos  aprendesse  os  conteúdos  e  acompanhasse  os  colegas  na  realização        das 



atividades. A mãe de Marcos reconhece que o filho é "complicado" e que não consegue 

se concentrar nas atividades propostas pela professora. 

Renan também é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, sendo que, segundo relato de familiares, da professora e também 

considerando as observações das pesquisadoras, pode-se constatar que a medicação  

dada ao aluno o deixava bastante sonolento. Renan é considerado por alguns colegas 

como a criança que não consegue aprender. A professora afirma que Renan não faz  

nada na sala de aula e desconhece alternativas para reverter essa situação, tendo 

esgotado suas tentativas de fazer com que ele participe e desenvolva as atividades 

propostas. A mãe relata que seu caderno está sempre vazio, ele não copia e se recusa a 

fazer qualquer outra atividade. Ao final do segundo ano, Renan ainda não consegue 

escrever o próprio nome ou quaisquer outras palavras. Renan permanece a maior parte 

da aula bastante quieto, sem realizar nenhuma atividade e, quando a professora permite, 

brinca com um carrinho ou outro brinquedo que tenha trazido de casa. 

O terceiro aluno pesquisado é Vinícius. O aluno tem uma deficiência intelectual, 

sem que seja possível estabelecer o nível de comprometimento, já que a escola 

desconhece o diagnóstico. Ele é descrito como tendo retardo mental com algumas 

características autistas, como movimentos estereotipados em situações de estresse,  

como ficar se balançando e/ou gritando. Isso acontecia quando a classe estava 

barulhenta ou quando era contrariado. Vinícius se mostrava um pouco agressivo, por 

vezes batendo em alguns colegas ou tirando seus brinquedos à força. Foi designada uma 

monitora para acompanhá-lo, que permanecia em sala de aula de segunda a sexta-feira. 

Vinícius faltava bastante à aula, devido a problemas de saúde ou outras questões 

familiares. A professora relata que a ausência de Vinícius prejudica não somente seu 

processo de aprendizagem, como também a convivência com os colegas, já que ele se 

desabituava a estar na presença deles e vice-versa. A mãe afirma que Vinícius não 

aprendeu a ler nem escrever, mas que tem notado melhoras em seu comportamento 

desde que entrou para a escola, como diminuição da agressividade e mais disciplina. 

A permanência desses três alunos na escola é geradora de muitas angústias e 

dúvidas que foram relatadas pelas professoras. Marcos, por exemplo, apesar dos  

esforços da professora e do aluno, principalmente, ainda enfrenta grandes dificuldades 

no seu processo de Inclusão. Apresenta problemas de socialização, sendo que a maioria 

de seus colegas reconhece-o como “chato”, “burro” ou o aluno que “tem probleminha”, 

fazendo  com  que  Marcos  afirme  não  ter  nenhum  amigo  em  aula,  como  se    pode 



evidenciar em diversos trechos de sua entrevista de 2014, por exemplo: Marcos:  

“Porque eles não são meu amigo (...) Porque eles não gosta eu”. Marcos também não 

consegue aprender os conteúdos ministrados pela professora. Em relação à socialização 

dos alunos com dificuldades de aprendizagem, pode-se ver como a professora Fabíola 

reconhece o problema: 

[...] pelos problemas comportamentais de alguns alunos que eu tenho 

aqui acaba se tornando difícil a relação, às vezes, de eles aceitarem 

isso. [...] hoje eu já não tenho isso, a turma se tornou um pouco 

agressiva no início, eles tiveram alguns tipos. Mas agora já to 

conseguindo trabalhar com grupos que eles já tão trabalhando melhor. 

(Entrevista Profa Fabíola, 2015) 

 

Apesar de a professora afirmar ter amenizado o problema no final do segundo 

ano, pode-se evidenciar que o discurso de Marcos não mudou em relação à aceitação 

dos colegas: “É que ninguém não é mais meu amigo [...] Ó, eu falo com eles ‘posso 

mexer... com vocês?’ Eles falam ‘não’. ‘Posso brincar junto com vocês?’ ‘Não’.” 

(Entrevista Marcos, 2015). 

Outra questão a ser discutida é que Marcos, durante o segundo ano, foi 

encaminhado para uma “sala especial”, assim chamada por alguns profissionais da 

escola. Essa sala consiste em uma turma de segundo ano, com número reduzido de 

alunos, que apresentou maior dificuldade no ano anterior, sendo uma tentativa da escola 

de fazer com que esses alunos, com maior atenção, tempo e espaço dedicados a eles, 

possam evoluir no seu nível de aproveitamento escolar. Juntamente a isso, esses alunos 

mantém-se agrupados nessa sala de forma a não atrasar outras turmas. Isso consiste em 

uma prática de segregação entre alunos e está em contraposição aos preceitos de 

Inclusão. Entretanto, Marcos demonstra avanços na aprendizagem durante o segundo 

ano, além de mais motivação para aprender, algo não característico durante o primeiro 

ano, sendo que ele afirmava não gostar de estudar ou de ir à escola. Assim, percebe-se 

que alguns movimentos da escola, mesmo que contrários a nova proposta de ensino, 

apresentam resultados positivos, mesmo que não sejam suficientemente satisfatórios. 

Cabe salientar a importância que tem o reconhecimento, pela professora dos 

avanços de cada aluno. A professora de Marcos desenvolve esse trabalho ao ressaltar o 

desempenho dos alunos com uma atitude afetiva, como relata a mãe do menino: “Ele 

trocou pra professora Fabíola agora, ela é muito querida com ele, ta sempre colocando 

bilhetinho que adora ele, sempre elogiando ele, e criança gosta disso né, que elogie, ele 

é assim, se tu elogia ele, ele vai lá e faz” (Entrevista Mãe do Marcos, 2015). 



Assim, segundo a mãe do aluno, o fato de ter seu empenho reconhecido pela 

professora faz bastante diferença para Marcos, que toma como incentivo para continuar 

se esforçando nas atividades. Essa postura da professora, que está de acordo com os 

preceitos da Inclusão, tem demonstrado significativa mudança na maneira como Marcos 

vê a escola, sendo que durante o segundo ano o aluno demonstra estar mais motivado a 

aprender e com menos receio em se esforçar e frequentar a escola. Por outro lado, 

Marcos não demonstra significativo avanço na aprendizagem e aquisição de conteúdo. 

Dessa forma, surge um questionamento a respeito da efetividade que essa postura traz 

para a prática pedagógica, já que, mesmo aliada à vontade de aprender do aluno e 

disposição da mãe, que se faz bastante presente, ainda não traz resultados muito 

satisfatórios. 

Alguns familiares acabam por não saber lidar com os obstáculos na 

aprendizagem dos alunos com dificuldades especiais. A mãe de Marcos acredita que ele 

não está preparado para o aprendizado e que, embora o aluno queira aprender, não 

consegue. 

Não, ele não ta preparado. Ele vai pro terceiro [ano] sem saber ler e 

escrever, vai ser aquela luta de novo e que ele vai fazer as mesmas 

coisas que ele faz no segundo. E ele quer aprender a ler e escrever  

[...]. Ele, ele quer aprender, só que ele não consegue, não entra, ele  

fala ‘mas não entra na minha cabeça’. (Entrevista Mãe do Marcos, 

2015) 

 

Nesse trecho, salienta-se a culpabilização do aluno em relação às dificuldades 

para aprender, a mãe chega a afirmar que “não entra” na cabeça dele a matéria, mesmo 

que Marcos demonstre vontade e disposição para aprender. O mesmo pode ser 

evidenciado na fala da mãe de Renan: 

Porque ele não quer fazer nada. [...] ele demora muito pra pegar as 

coisas. Então, ta pior ainda agora. Ela [professora] lida direito com  

ele, o problema é ele mesmo. [...] A Juliane [profa] entende ele porque 

sabe dos problemas dele, desde que entrou pra escolinha ele entrou 

com dois ano pra escolinha. E já tinha a ficha dele completa tudo 

como ele tinha, como ele é com as pessoas. Ele tanto ta bem como ele 

já ta mais agressivo. É tudo por causa desses probleminhas dele 

mesmo. [...] Acho que não vi nada de normal nele ainda. (Entrevista 

Mãe do Renan, 2015). 

 

Como se pode perceber através do relato da mãe, há uma desesperança em 

relação às capacidades do aluno e possibilidades de ensino, fazendo com que mãe e 

professora não vejam alternativa para que ele passe a desenvolver as atividades 

propostas.  Segundo  o  documento  subsidiário  à  Política  de  Inclusão,  “a  posição da 



família do aluno com necessidades educacionais é apontada como um obstáculo do 

processo de inclusão educacional, quando esta ‘dificulta a inclusão por não reconhecer 

as possibilidades da criança’” (BRASIL, 2005, p. 27). Pode-se evidenciar ainda como a 

mãe justifica essa desesperança em relação à aprendizagem do aluno: Mãe de Renan: 

"Não gosta de colégio. Nisso ele puxou a mãe, puxou a avó, puxou ao pai, puxou ao  

avô. Não gosta". Dessa forma, questiona-se a influência que essa crença da mãe – de  

que o aluno seguirá os mesmos passos de todos os outros membros da família, que, 

segundo ela, não terminaram o ensino fundamental – pode ter sob o aluno e se seria esse 

mais um dos fatores determinantes para o pouco avanço que o menino demonstra na 

escola. 

Renan está inserido em uma “aula particular” que é ofertada pela escola algumas 

vezes por semana. Essa aula é ministrada pela professora de Renan e estão matriculados 

menos de 10 alunos de variados anos e níveis de aprendizagem. Durante a aula 

particular, a professora afirma que, como são poucas crianças, consegue dar mais 

atenção e fazer com que Renan faça algumas tarefas que não fez na sala de aula regular. 

Ainda assim, a professora mantém uma visão bastante pessimista em relação às 

possibilidades de Renan e, de certa forma, se desresponsabiliza. Durante as observações 

na escola, as pesquisadoras presenciaram momentos em que a professora mostrava o 

caderno de Renan com as atividades incompletas ou nem mesmo iniciadas e fazia 

afirmações como: “Ele não faz nada, não tem o que eu fazer”. Durante a entrevista, a 

professora relata: “Além do déficit de atenção ele tem outros distúrbios também. Outras 

problemáticas, e isso aí interfere muito” (Entrevista Profa Juliane, 2015). 

Com isso, pode-se perceber no relato que a professora desacredita nas 

possibilidades de aprendizagem do aluno, focando em suas dificuldades. Ressalta-se a 

angústia da professora em relação às alternativas que já se esgotaram, dando espaço ao 

sentimento de desesperança. Pensar dessa forma apenas reforça a ideia de que alunos 

com dificuldades são responsabilidade dos serviços especializados, e que na escola 

regular não há nada que se possa fazer. A proposta de Inclusão, que sugere incorporar  

os serviços especializados na escola regular, parece ainda não estar efetivada  pela 

escola. 

Vinícius, assim como Marcos, também enfrenta sérios problemas ao se  

relacionar com os colegas, sendo que sua principal forma de comunicação é através de 

gestos agressivos, como relata sua mãe: “Assim, quando diz não pra ele, ele joga as 

coisas no chão. Ou ele te dá tapa, entendesse? [...] Não se comunica com as crianças, 



né”. Além disso, Vinícius também enfrenta como agravante o fato de perder muitas 

aulas: 

Depois de alguns dias sem vir a aula Vinícius retornou. Ele estava 

agitado, interferia na aula, desviando os outros colegas de suas 

atividades. [...] Cuspia nos colegas, dava socos e chutes. Este dia foi 

agitado e complicado em função disso, pois como eu conversava com 

a professora Mônica no fim da aula isso atrapalha a dinâmica da aula, 

o Vinícius passa alguns dias sem vir e isso é ruim para ele e para os 

outros colegas. (Diário de Campo, 2014) 

 

A mãe de Vinícius alega que os motivos pelos quais ele perde aula são 

relacionados à sua saúde, na maioria das vezes, ou ainda devido à falta de 

disponibilidade de alguém para levá-lo e buscá-lo na escola. Com isso, percebe-se que a 

questão da Inclusão mostra-se muito mais complexa do que se imagina, já que, como 

citado, cada criança tem um universo de peculiaridades que vão além dos muros da 

escola, para as quais se deve dar a devida importância a fim de promover uma educação 

que seja, de fato, inclusiva. 

Contudo, considera-se que seria adequado o desenvolvimento de algumas 

estratégias a serem colocadas em prática pela escola, não somente em relação à 

aquisição dos conteúdos ministrados, mas também a respeito de medidas de orientação 

aos colegas, para que as vivências de Marcos, Renan e Vinícius, com relação à 

socialização, não sejam traumáticas e excludentes. Segundo Batista e Eunuco (2004), 

estudantes rejeitados socialmente interagem com mais agressividade e têm maior 

tendência a ignorar outros alunos, fazendo com que tenham menor probabilidade de 

desenvolver amizades e, assim, encontram-se, por esse e outros motivos, excluídos 

dentro da escola, o que não vai ao encontro da proposta de Inclusão. 

 

Considerações finais: 

Através da pesquisa realizada observou-se que mesmo quando algumas 

professoras dirigem seus esforços para uma prática de acordo com o que preconiza a 

proposta de Educação Inclusiva os resultados esperados não são obtidos. 

Verificou-se que, além das dificuldades de aprendizagem que esses alunos 

possuem, sérios problemas de socialização com os colegas estão presentes em seu 

cotidiano. A pesquisa torna evidente a necessidade de maior orientação a respeito do 

processo de Inclusão não só aos colegas, mas também às professoras e aos pais ou 

responsáveis das crianças que apresentam qualquer tipo de dificuldade na aquisição  dos 



conteúdos escolares, já que muitos acabam por perpetuar a responsabilização apenas do 

aluno pelas dificuldades, ignorando os preceitos da Inclusão e prejudicando o 

desempenho e a autoestima das crianças. 

Sugere-se que sejam questionadas as práticas desenvolvidas nas escolas, 

enfatizando a necessidade de se repensar não só o modelo tradicional de funcionamento 

do sistema escolar, mas também as novas práticas propostas pelos documentos de 

orientação disponibilizados pelo Ministério da Educação com relação à proposta da 

Educação Inclusiva. Com as práticas atuais, os processos de ensino-aprendizagem ficam 

prejudicados e o aprendizado das crianças são comprometidos, à medida que os alunos 

com dificuldades não demonstram obter um satisfatório aproveitamento escolar dentro 

das suas especificidades. Esses questionamentos fazem com que seja necessário seguir 

acompanhando esses alunos, bem como o processo de ensino no qual eles estão 

inseridos, a fim de auxiliar nas práticas pedagógicas inclusivas. 
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Resumo 

Este texto discute dados de uma pesquisa realizada com seis professoras alfabetizadoras da rede 

municipal do Rio Grande/RS. O objetivo principal foi identificar as concepções das professoras em 

relação à avaliação nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Os dados foram coletados por 

meio de pesquisa documental em documentos oficiais disponibilizados pelo governo federal (MEC) 

quanto a avaliação e entrevistas semiestruturadas. Como resultado, identificamos que as professoras 

participantes da pesquisa, concebem a avaliação da aprendizagem dos alunos como processual e 

questionam a progressão no ciclo de alfabetização, uma vez que as crianças avançam para o 2º e 3º 

ano sem, muitas vezes, terem atingido os pressupostos esperados para cada ano. Os dados da 

pesquisa revelam portanto, um descompasso entre o que o governo federal vem propondo nas 

políticas de alfabetização e o que as professoras consideram necessário. 

 

Palavras-chave: avaliação, ciclo de alfabetização, progressão continuada. 

 

 

Introdução 

O propósito deste trabalho é discutir dados de uma pesquisa qualitativa
1
, realizada em 2014 

por meio de estudo de caso, que teve por objetivo identificar as concepções das professoras 

alfabetizadoras em relação à avaliação nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. O interesse 

por essa temática surgiu porque identificamos em nossa trajetória profissional, como formadora de 

professores, muitas dúvidas, inquietações e descontentamentos por parte das professoras da 

educação básica, em relação à avaliação no ciclo da alfabetização, proposta pelo governo federal a 

partir da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. 

 

 

 

1  
Este  trabalho  está  vinculado  ao projeto  de pesquisa                                                                        

                                                                                                                  (   S)”, 

apoio financeiro do CNPq - Chamada Universal MCTI/CNPq – nª 14/2013. 



Inicialmente, apresentamos as proposições legais do governo federal para o Ensino 

Fundamental de nove anos, destacando o que se refere à avaliação e à alfabetização. Na sequência 

apresentamos dados das entrevistas que realizamos em 2014 com seis professoras alfabetizadoras  

de uma escola municipal da cidade do Rio Grande/RS. 

Considerando o volume de dados que obtivemos ao longo da pesquisa bem como a 

diversidade de temáticas que estes suscitaram, optamos por apresentar e discutir neste texto, apenas 

dois aspectos: um sobre a concepção de avaliação das professoras alfabetizadoras e suas práticas de 

avaliação e outro, relacionado à progressão continuada e as implicações na ação pedagógica. Tais 

aspectos foram escolhidos devido sua recorrência nas entrevistas, sendo que, em diversos  

momentos da pesquisa foi possível perceber que, a maioria das professoras discordam das políticas 

públicas referentes ao ciclo da alfabetização. 

As situações que envolveram a avaliação na alfabetização foram problematizadas ao longo 

do texto considerando as discussões de Leal (2012), Esteban (2012, 2013), Hadji (2001) e 

Hoffmann (2012). 

 

Políticas Públicas 

 

 

Ao realizar a pesquisa documental na área da alfabetização, consideramos importante 

compreender, em um primeiro momento, como a educação das crianças a partir dos seis anos de 

idade vem sendo tratada nos dispositivos legais a partir de 2006, ano em que a Lei nº 11.274 institui 

a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, com o ingresso da criança aos seis anos no 

primeiro ano (Lei nº 11.114/05). Nesse sentido, buscamos aspectos relativos às orientações e 

normatizações do Governo Federal (MEC) para a implementação do Ensino Fundamental de nove 

anos, considerando, sobretudo, as implicações que essa mudança vem acarretando no modo e nas 

práticas de avaliação nos dois primeiros anos, uma vez que está prevista a progressão continuada  

das crianças do 1º ano para o 2º, e do 2º para o 3º ano. 

Cabe ressaltar, que as discussões em torno da ampliação do Ensino Fundamental para nove 

anos surgem a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996, que já sinalizava para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar- 

se aos seis anos de idade. Essa alteração no Ensino Fundamental se tornou, por sua vez, uma das 

metas da educação nacional através da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou e 

estabeleceu o Plano Nacional de Educação (PNE), decênio 2001-2010. Desse modo,   objetivava-se 



que todas as crianças de seis anos, sem distinção de classe social, fossem matriculadas na escola, 

permitindo aumentar o número de crianças incluídas no sistema educacional. 

O Terceiro Relatório do Programa Ampliação do Ensino Fundamental para Nove anos 

(BRASIL, 2006), destaca, quanto à avaliação da aprendizagem, que se faz necessário: (i) assumir 

como princípio que a escola deve assegurar aprendizagem de qualidade a todos; (ii) assumir a 

avaliação como princípio processual, diagnóstico, participativo, formativo, com o objetivo de 

redimensionar a ação pedagógica; (iii) elaborar instrumentos e procedimentos de observação, de 

registro e de reflexão constante do processo de ensino-aprendizagem; (iv) romper com a prática 

tradicional de avaliação limitada a resultados finais traduzidos em notas; e (v) romper, também,  

com o caráter meramente classificatório, sendo o registro da aprendizagem em notas, conceitos e 

relatórios descritivos uma consequência da concepção de avaliação adotada e uma decisão dos 

sistemas de ensino. Esses aspectos significam que a aprendizagem passa a ser vista como 

processual, devendo ser acompanhada continuamente pelos professores para percepção do 

desenvolvimento de seus alunos. 

Para tanto, cabe observar o previsto na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20  de 

dezembro de 1996, art. 24, inciso V, estabelece que a verificação do rendimento escolar   observará, 

      x         ,      é             í                              í                               h           , 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

   í                                          ”. 

É possível perceber, portanto, que a legislação é bastante clara ao definir as questões de 

avaliação, em que deve prevalecer o caráter qualitativo do acompanhamento do aluno sobre 

eventuais notas finais, em que o relatório explicita a necessidade do professor do 1º e 2º ano, ao 

adotar a progressão continuada, estar acompanhando o seu aluno ao longo do processo. 

Em 14 de dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de 

Educação Básica, propõe a Resolução CNE-CEB Nº 7, que Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de nove anos, onde a progressão continuada passou a ser instaurada 

também no 2º ano do Ensino Fundamental, quando em 2006 foi implantada no 1º ano e a partir de 

2011, na passagem para o 3º ano. No capítulo que se refere à avaliação: parte integrante do 

currículo”, a redação explicita: 

 
Art. 33 Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão 

articulados às avaliações realizadas em nível nacional e às congêneres nos diferentes 

Estados e Municípios, criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as  

escolas nos esforços de melhoria da qualidade da educação e da aprendizagem dos alunos. 



§ 1º A análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos por essas 

avaliações deve auxiliar os sistemas de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem  

as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores resultados. 

§ 2º A avaliação externa do rendimento dos alunos refere-se apenas a uma parcela restrita 

do que é trabalhado nas escolas, de sorte que as referências para o currículo devem 

continuar sendo as contidas nas propostas político-pedagógicas das escolas, articuladas às 

orientações e propostas curriculares dos sistemas, sem reduzir os seus propósitos ao que é 

avaliado pelos testes de larga escala (BRASIL, 2010, p. 09 e 10). 

 

O Ministério da Educação (MEC) estabelece desta forma, a partir da resolução acima citada, 

a implantação da progressão continuada nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, que 

constituem o ciclo da alfabetização, representando um bloco pedagógico sequencial sendo 

recomendado que não haja interrupção provocada pela reprovação, devendo este ciclo ser 

acompanhado de outras medidas pedagógicas. Observando os diversos documentos identificamos 

um encadeamento de propostas, pois já em 2008, com o Parecer CNE/CEB nº 4/2008, é indicado 

que a alfabetização dar-se-á nos três anos do Ensino Fundamental. 

O governo federal, a partir de então, promoveu a formação continuada, privilegiando a 

especificidade do exercício docente em turmas que atendem as crianças de seis anos. Por meio da 

criação da Rede Nacional de Formação de Professores (RENAFOR) e do desenvolvimento de 

programas de formação continuada como o Pró-Letramento e o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), o governo propõe uma formação que atenda aos aspectos do cotidiano do 

profissional, especialmente as capacidades, atitudes, valores, princípios e concepções que norteiam 

a prática pedagógica. 

De acordo com o caderno do PNAIC, no que se refere ao eixo avaliação, em um dos 

componentes principais, indica a necessidade de debater durante o curso de formação, a avaliação 

processual, a ser desenvolvida e realizada pelo professor com os alunos. As demais considerações 

estão dispostas na Portaria nº 867/2012, como pode ser observado a seguir: 

 

Art. 9º O eixo avaliação caracteriza-se por: 

I - avaliação do nível de alfabetização, mediante a aplicação anual da Provinha Brasil aos 

estudantes das escolas participantes, pelas próprias redes de ensino, no início e no final do 

2º ano do ensino fundamental; 

II - disponibilização pelo INEP, para as redes públicas, de sistema informatizado para 

coleta e tratamento dos resultados da Provinha Brasil; 

III - análise amostral, pelo INEP, dos resultados registrados após a aplicação da Provinha 

Brasil, no final do 2º ano; 

IV - avaliação externa universal do nível de alfabetização ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, aplicada pelo INEP (BRASIL, 2012a, p. 2-3). 

 

Conforme o excerto acima, é indicado que os conhecimentos sejam avaliados através de 

instrumentos externos à escola. Conforme esta política pública, os alunos deveriam concluir no 



terceiro ano o ciclo da alfabetização, com até oito anos de idade, considerada ao início do programa 

              ”. Essa prerrogativa está presente no cenário nacional, através do Plano Nacional de 

Educação (decênio 2014-2023), instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, em que 

                   5                                                   , no  máximo,    é                   3º (terceiro) ano   do 

                  ”. 

Após apresentarmos um breve panorama da legislação sobre o Ensino Fundamental de nove 

anos, mais especificamente sobre as implicações para a avaliação durante a progressão continuada 

nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, trataremos sobre a concepção das professoras 

participantes da pesquisa em relação a avaliação. 

 

Avaliação no ciclo de alfabetização: o que relatam as professoras? 

 

 

A pesquisa sobre as concepções das professoras alfabetizadoras em relação a avaliação nos 

três primeiros anos do Ensino Fundamental foi realizada em uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental, localizada na periferia do município do Rio Grande/RS. Trata-se de uma escola de 

pequeno porte, tendo em vista que atende somente alunos dos anos iniciais durante o dia e turmas  

da Educação de Jovens e Adultos (anos iniciais e finais) a noite, perfazendo um total de 265  alunos 

de anos iniciais e 53 na EJA
2
, conforme censo escolar do ano de 2013. 

A avaliação no ciclo da alfabetização é realizada trimestralmente pelas professoras de cada 

turma e entregue aos familiares das crianças por meio de pareceres descritivos. Esses pareceres 

abordam aspectos comportamentais relacionados ao aluno; aspectos cognitivos relativos à área do 

conhecimento, prevalecendo a alfabetização em Língua Portuguesa (basicamente leitura e escrita) e 

Matemática; projetos desenvolvido pela turma; indicações sobre como a família pode proceder 

quanto a forma de incentivo aos estudos e acompanhamento ao aluno. 

Com o intuito de compreender as concepções sobre avaliação das professoras  

alfabetizadoras realizamos uma entrevista individual as professoras do 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Fundamental. As entrevistas focaram dois eixos, partindo das seguintes perguntas: i) qual tua 

concepção sobre avaliação? e ii) como entendes a avaliação a partir da progressão continuada? 

Durante as entrevistas, as professoras trataram sobre suas realidades, apresentando o material 

utilizado no acompanhamento da aprendizagem dos alunos durante o trimestre ou ano letivo. 

 
 

2 
Dados disponibilizados na página do QEdu em: http://www.qedu.org.br/escola/254067-emef-sao-joao-batista/censo- 

escolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item= 

http://www.qedu.org.br/escola/254067-emef-sao-joao-batista/censo-


Cabe destacar que as professoras entrevistadas atuam na rede municipal com os primeiros 

anos, no ciclo da alfabetização, desde a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, no ano 

de 2006, sendo que duas professoras são do 1º ano, duas do 2º ano e duas do 3º ano. Optamos por 

identificá-las com letras por ordem alfabética conforme o ano em que atuam e o número conforme a 

turma, obedecendo a sequência das etapas de ensino, ou seja, 1º ano A1 e A2; 2º ano B1 e B2; 3º 

ano C1 e C2. A seguir apresentamos algumas reflexões sobre os dados da pesquisa considerando 

esses tópicos. 

 

Avaliação: o que pensam as professoras 

 

 

Durante o processo de reflexão sobre as entrevistas realizadas com as professoras, 

percebemos que a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos em 2006 foi destacada como 

uma mudança que gerou dúvidas e desestabilizou práticas de avaliação que vinham sendo realizadas 

até então. Conforme relata a professora A2: [...] a nossa dúvida no primeiro ano  era  essa  

realmente, como avaliar, o que que tu irias avaliar, o que tu irias ensinar, nós nem sabíamos o que 

que tinha que ensinar também, quanto menos o que tinha que avaliar (A2, 06/11/2014)”. 

Considerando as dúvidas geradas entre professores e gestores sobre o Ensino Fundamental 

de nove anos, o governo federal publicou em 2008 o Pró-Letramento, com o intuito de promover 

uma formação continuada através de materiais disponibilizados na página do MEC e de cursos 

pontuais. 

Através das entrevistas realizadas com as seis professoras, percebemos que todas destacam 

que a avaliação tem a função de acompanhar os alunos ao longo do ano letivo. Isso fica claro na  

fala da professora A2 ao indicar que avaliação   é                                          es o conhecimento que  

o aluno adquiriu, a é                                   ” (06/11/2014), e na fala da professora B1 ao relatar que: 

                        ,               ,                 ,                           , é           q            

         ” (06/11/2014). Da mesma forma a professora B2 explica que sua avaliação é constante e 

diária, [...] é sempre avaliar em todos os momentos, no desenvolvimento das atividades, inclusive 

até no desenvolvimento pessoal, emocional da criança” (05/11/2014). 

A importância dos registros é destacada no Parecer CNE/CEB nº 4/2008, ao indicar que 

 
9.4 – É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de observação, de 

acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão permanente sobre o  processo  de 

ensino e de aprendizagem; 



9.5 – A avaliação, nesse período, constituir-se-á, também, em um momento necessário à 

construção de conhecimentos pelas crianças no processo de alfabetização (BRASIL, 2008, 

p. 02). 

 

Os registros, conforme explica Hoffmann (2012), precisam alcançar significado para os 

elementos a quem se dirigem, considerando o entendimento possível por todos eles, tendo como 

base o referencial teórico que fundamenta a ação educativa, precisando tornar-se claro e sugestivo 

sobre o trabalho desenvolvido pelos alunos e professores em busca de conhecimento, não centrando 

- se somente em questões socioafetivas – atitudinais – mas, também, nas questões cognitivas – 

específicas da aprendizagem -, tendo como sentido da avaliação o encaminhamento (tomar 

providências), e não apenas a constatação ao apontar o que o aluno aprendeu ou ainda não apresenta 

domínio. 

A perspectiva de uma avaliação como princípio processual, diagnóstico, participativo, 

formativo, com o objetivo de redimensionar a ação pedagógica, e ainda romper com a prática 

tradicional de avaliação limitada a resultados finais traduzidos em notas que é explicitada no 

Terceiro Relatório do Programa Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL, 2006). 

Desse modo, entendemos pautadas nos estudos de Esteban (2013), que a avaliação é uma 

prática q                                , normatiza sua ação, define etapas e procedimentos escolares, 

media relações, determina continuidades e rupturas, orienta a prática pedagógica, mobiliza corações 

         ,              ,      j              ,           [...]  a  avaliação  é               práticas  

pedagógicas em que permanência e mudança    ” (ESTEB  N, 2010,  . 66). 

De acordo com Hadji (2001), a avaliação formativa é informativa, o professor, que se 

informa dos efeitos reais de seu trabalho poderá regular sua ação, e o aluno saberá onde se encontra 

e poderá tomar consciência das dificuldades, tornando-se capaz de reconhecer e corrigir seus erros. 

De acordo com o referido autor: 

 

A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, 

     j  .  E   é   dúvida  um dos  únicos indicativos  capazes de  fazer  com que  se   

reconheça de fora uma avaliação formativa: aumento da variabilidade didática. Uma 

avaliação que não é                  modificação das praticas do professor tem poucas       

chances de ser formativa! (HADJI, 2001, p. 21). 

 

Na continuidade das entrevistas identificamos que as professoras além de explicitarem como 

pensam a avaliação, também fazem referência a progressão continuada, considerando-a bastante 

negativa, tema que passamos a tratar na próxima seção. 

 

Ciclo da alfabetização: a problemática da progressão continuada 



 

 
 

Um dos pontos mais tensos e de dissenso entre as professoras entrevistadas foi a progressão 

continuada dos alunos do 1º para o 2º ano e deste para o 3º ano. A continuidade entre os três anos  

do Ensino Fundamental está prevista no artigo 30 da Resolução nº 7/2010, ou seja: 

 

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem 

opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 

interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos 

estudos (BRASIL, 2010, p. 08). 

 

De acordo com o excerto anterior é importante que a criança tenha oportunidade de 

vivenciar o ciclo da alfabetização sem rupturas, de forma que haja continuidade no processo. 

Contudo, isso não é consenso entre as professoras participantes da pesquisa. Foi possível perceber 

que cinco das seis professoras entrevistadas são contrárias a progressão continuada, justificando 

principalmente as dificuldades em trabalharem com os alunos que não estão alfabetizados até o 3º 

ano. Somente a professora B1 considera que apesar de escutar muitas reclamações em relação a 

progressão continuada, onde a maioria dos professores acredita que os alunos do ciclo de 

alfabetização deveriam reprovar, ela afirma não ser contrária a progressão continuada. De acordo 

com seu          eu acho sempre que o aluno tem que ter uma chance, eu não gosto da reprovação,    

eu acho que é horrível, eles ficam desestimulados” B1 (06/11/2014), argumentando ainda que os 

alunos reprovados   ficam mais marcados, é mais difícil”.         ssora entende que o processo deve 

ser orientado da seguinte forma: 

 

[...] todo mundo tem que cumprir o seu papel, então o primeiro ano tem que trabalhar  

dentro do que eles podem te dar, o segundo ano tem que continuar o trabalho do primeiro 

ano e terceiro tem que continuar o trabalho do segundo. Claro que cada turma é uma turma 

diferente e vão ter alunos no final do terceiro que não vão estar alfabetizados, e vai precisar 

de um trabalho a mais (B1, 06/11/2014). 

 

As duas professoras do primeiro ano ressaltam que muitos alunos chegam no 3º ano sem 

saber ler e escrever. A professora A1 indica que: 

 

[...] os alunos chegam lá adiante com as dificuldades que recaem sobre os anos iniciais, e 

principalmente no terceiro ano, que é o foco, porque do primeiro para o segundo passa, e do 

segundo para o terceiro também, que é onde vai se perceber algumas dificuldades  

pendentes que deverão ainda ser trabalhadas (A1, 10/11/2014). 

 

Conforme expressa a professora A2 (06/11/2014), a respeito da progressão continuada, ela 

se refere às turmas de terceiro ano:         eu noto que o professor fica  um pouco perdido porque tem 



alunos que não estão alfabetizados. Tu tens um primeiro, um segundo e um terceiro ano, tudo junto, 

praticamente”. 

Analisando os cadernos de formação do PNAIC, identificamos a indicação de que  os 

direitos de aprendizagem sejam garantidos, conforme é possível observar no excerto seguinte: 

 
Importante destacar, ainda, que quando se defende a progressão continuada nos três 

primeiros anos, é uma progressão em que estejam garantidos os direitos de aprendizagem
3 

(conhecimentos, capacidades e habilidades) aos meninos e às meninas nessa fase escolar,  e 

                               ”                               q                                      é          í 

meio de instrumentos claros de avaliação diagnóstica (BRASIL, 2012b, p. 23). 

 

Os dados desta pesquisa indicam que não está claro para as professoras o entendimento de 

que na progressão continuada é necessário que os direitos de aprendizagem das crianças sejam 

preservados e que as escolas precisam organizar estratégias para garantir um acompanhamento 

sistemático das crianças ao longo do processo. Isso pode ser percebido a partir da fala da professora 

B2 quando argumenta que a progressão continuada contribui muito para baixa da autoestima das 

crianças, para o desânimo em sala de aula, e posterior abandono aos estudos, pois enquanto a 

criança não tiver as dificuldades sanadas, (que deveriam ser feitas no 1º ano ou no 2º ano), não 

deveriam ir para o 3º ano. Desse modo, percebemos que professora B2 não concorda que, 

independente da avaliação feita com seus alunos, eles ainda assim aprovem, pois acredita que a 

avaliação é apenas um meio de avisar como eles estão indo” (05/11/2014). 

Na concepção da professora C1 (04/11/2014), o aluno que chega ao 3º ano sem estar 

alfabetizado, não irá conseguir se alfabetizar no final do ciclo de alfabetização [...] porque além de 

tu ter que dar conta deste aluno que não chegou alfabetizado ainda no terceiro, tu tens que dar conta 

dos outros alunos que já estão alfabetizados e dos conteúdos para desenvolver”. O mesmo 

sentimento é identificado na professora C2 (04/11/2014) ao também expor sua preocupação em 

relação a quando o aluno chega ao                       3º                   percebe aqueles que não       

evoluíram quase nada, ou que não cresceram dentro da metodologia desenvolvida, o professor 

sente-se de mãos atadas.”. 

A professora C1 (04/11/2014) reitera que o aluno que chega ao terceiro ano sem estar 

alfabetizado, não consegue fazê-lo em um ano, pensamento compartilhado pela professora C2 do 3º 

 
 

3 
Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental: são descritos direitos de aprendizagem 

gerais, que permeiam toda a ação pedagógica e são expostos quadros com conhecimentos e capacidades específicos 

organizados por eixo conforme as áreas do conhecimentos; são direitos do aluno e deveres do professor e da escola, que 

surgiram a partir de uma consulta pública, ao final de 2012 e início de 2013. Os Quadros podem ser encontrados no 

Texto Referência no site: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=18543:direitos-de- 

aprendizagem-do-ciclo-de-alfabetizacao-do-ensino-fundamental&Itemid=97 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;id=18543%3Adireitos-de-


ano. Ambas as professoras relatam ter alunos repetentes em sua sala de aula e que mais uma vez  

irão repetir o ano escolar, pois não terão condições de ir para o quarto ano. De acordo com a 

professora C2, a não aprendizagem dos alunos a deixa impotente em relação a eles, não  

encontrando saída para alfabetizá-los” (C2, 04/11/2014), reitera que apesar de a escola oferecer 

diversos tipos de atendimentos aos educandos, esses alunos ainda não tem condições necessárias 

para  ir  para  um  quarto  ano  e  acaba  q   Tudo  sobrecarrega  o  terceiro  ano”.  N                 

                                                               q  daqui a alguns anos, vai haver um 

número muito grande de alunos no terceiro ano” (C2, 04/11/2014). 

Os dados apresentados até então, permite identificarmos um descontentamento por parte dos 

professores do modo como a avaliação vem ocorrendo no cotidiano das escolas, a qual coloca a 

responsabilidade da reprovação no professor do 3º ano. A progressão continuada é, de certa forma, 

considerada pelos professores como transferência do problema da não alfabetização para o último 

ano do ciclo, uma vez que as crianças avançam no 1º e 2º ano sem terem alcançado os objetivos 

previstos para casa um desses anos. Isso demonstra também a ineficácia das estratégias de 

acompanhamento das aprendizagens das crianças desde o início do ciclo da alfabetização. Desse 

modo, é possível considerar que existe um grande descompasso entre como as professoras  

concebem a progressão continuada e o que é proposto nos documentos federais que orientam o ciclo 

da alfabetização bem como nos materiais indicados para a formação continuada dos professores dos 

três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

Considerações finais 

 

 

Neste texto apresentamos resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa que teve por 

objetivo compreender as concepções de avaliação das professoras alfabetizadoras de uma escola da 

rede municipal do Rio Grande/RS, a partir da progressão continuada no ciclo da alfabetização. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa documental a partir dos materiais disponibilizados pelo 

governo federal para instituir e orientar o Ensino Fundamental de nove anos e o ciclo da 

alfabetização e, também, através do estudo de caso, entrevistamos seis professoras alfabetizadoras 

de uma escola da rede municipal da cidade do Rio Grande/RS. 

Por fim, os dados da pesquisa revelam que as professoras, na sua maioria, consideram que a 

política de progressão continuada não leva em consideração a avaliação que realizam com os 

educandos, uma vez que mesmo os alunos não estando alfabetizados terão sua progressão ao final 



do 1º e 2º ano letivo do Ensino Fundamental. Isso configura, para as professoras, a não 

aprendizagem dos alunos com dificuldades até o final do 3º ano, manifestando-se assim contrárias a 

progressão continuada. 

Consideramos que os dados da pesquisa desvelam que a implantação desta política 

explicitou a importância da formação continuada das professoras alfabetizadoras para que (re) 

signifiquem suas concepções sobre avaliação, bem como, para analisar os significados que pode ter 

a reprovação na escolarização de cada criança e, particularmente, na relação que ela estabelecerá 

com o aprender. 
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Resumen: 

 

 

 
La investigación creencias sobre la educación inicial en cuatro instituciones educativas 

distritales, presenta un panorama relevante sobre las formas como se  asume  y  

dinamiza en la ciudad de Bogotá - Colombia, en el marco de la Atención Integral de la 

Primera Infancia, la integración de niños y niñas menores de 4 años a las instituciones 

educativas del Distrito, proceso que se remonta al 2012, cuando la anterior 

Administración Distrital, (2012-2015) se propuso como meta atender de manera integral 

a 270.000 niños y las niñas de primera infancia, por lo que para el año 2015, cerca de 

185 colegios oficiales tenían un trabajo pedagógico con niños y niñas de tres y cuatro 

años de edad, quienes anteriormente eran atendidos en jardines infantiles de la  

Secretaría Distrital de Integración Social, en Hogares Infantiles del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, o estaban con su familia. 

 

Asumiendo el avance que significa para la educación de la primera infancia el hecho de 

que los niños pasen al sistema educativo oficial, no deja ser preocupante el enfoque 

pedagógico de este ingreso. En este contexto, las construcciones teóricas, que entraron 

en dialogo con los hallazgos de la investigación se realizaron alrededor de dos campos 

de conocimiento, a saber: educación inicial y las creencias del profesorado. La opción 

metodológica del estudio tuvo un abordaje de tipo naturalista-descriptivo, que   permitió 

1 
Proyecto de investigación avalado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica 

Nacional, Colombia, año 2015 y adscrito al grupo de investigación Educación Infantil, Pedagogía y 
Contextos de la misma institución. 



 
 

desde el estudio de caso, acercarse al pensamiento del profesorado en educación inicial, 

a partir de sus creencias en torno a: finalidades de la Educación Inicial, los contenidos, 

principales formas de trabajo pedagógico y aspectos que son catalogados como 

obstáculos en el desarrollo de la Educación Inicial, en las cuatro instituciones que 

hicieron parte del estudio. 

 

Así, durante el transcurso de la investigación fue evidente el lugar preponderante del 

Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito como 

posibilidad para entender la lógica de potenciamiento de desarrollo y en este sentido, 

para que las maestras encuentren un lugar en el cual sustentar y elaborar sus propuestas. 

No obstante, variadas dinámicas institucionales, la presión de gran parte de las familias, 

así como el marcado énfasis en la primarización que se ha instalado en los primeros 

años del preescolar desde hace ya tiempo, permea fuertemente sus discursos y prácticas, 

incidiendo ello en la promoción de actividades, que aunque asumidas como juego, arte, 

literatura o exploración del medio, vuelven a insistir en el aprestamiento, la preparación, 

en la enseñanza de lo considerado fundamental para el ingreso a transición y primero. 

 

Palabras claves: educación inicial, creencias, desarrollo, profesorado, primarización. 



 

 

En Colombia, la educación de la primera infancia ha sido ofrecida tradicionalmente por 

los jardines infantiles. Las niñas y los niños de los sectores medios y altos asisten a 

instituciones privadas y los de los sectores medios bajos y bajos, en su mayoría, a 

instituciones de Bienestar Social. Estas últimas, priorizan el cuidado y la asistencia a las 

necesidades básicas, como medidas de salud pública, dada la innegable fragilidad 

humana en los primeros años de vida, lo cual ha llevado también a manifestar su 

preocupación cada vez más creciente en los aspectos formativos. A partir de la 

constitución del 91, se estipuló un grado obligatorio de educación preescolar, así  

mismo, la ley 115 de 1992 aludió a 3 grados de preescolar cuando el grado obligatorio 

tuviera cobertura universal. Los colegios privados asumieron desde 1996 los tres  

grados, incluso forzando al cierre de muchos jardines privados. Sin embargo, desde el 

año 2000 los colegios públicos atendieron solamente el grado obligatorio, lo que llevó a 

que los niños menores de 5 años de los sectores medios y bajos fueran atendidos 

prioritariamente por las instituciones de Bienestar. 

 

En el año 2012 la administración Distrital pone en vigencia la ley 115 de 1994, por la 

que adelantó una política para implementar en los colegios distritales el ciclo de 

educación inicial, es decir, los 3 grados. En el año 2010 la Secretaria Distrital de 

Integración Social y la Secretaría de Educación de Bogotá construyeron con el 

acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, el “Lineamiento Pedagógico  

y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito”. 

 

En este panorama, la entrada de los niños en primera infancia a las instituciones 

escolares distritales, reactualizó históricas tensiones propias de la educación inicial, por 

ejemplo, el cuidado y la profesionalización docente, la formación y el asistencialismo 

(Cerda, 2003) y fundamentalmente la tensión entre la necesidad de “potenciar el 

desarrollo infantil”, enfoque del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la  

Educación Inicial en el Distrito,  o preparar para la escuela. 

 

Ahora bien, los maestros como actores viven y personifican estas tensiones, lo que 

motivó esta investigación en el marco del paradigma de Pensamiento del Profesor e 

indagó por las creencias, prácticas y saberes que las maestras tienen en torno al   sentido 



 

 

de la educación inicial. El campo de los estudios del “Pensamiento del profesor” (Clark 

y Peterson 1987, Marcelo, 1989, Pérez y Gimeno, 1988) y específicamente los trabajos 

que se desarrollan sobre las creencias de los maestros, parten de suponer que estas 

orientan su quehacer y son conocimiento construido a partir de su formación, su 

experiencia personal, su práctica, y los dilemas que ellos enfrentan en el aula 

 

Así, el propósito general de la investigación consistió en identificar, comprender y 

reflexionar las creencias en cuatro instituciones educativas de la Secretaría de  

Educación del Distrito, acerca del sentido de la Educación inicial, con el fin de 

reconocer fortalezas y obstáculos en el enfoque de potenciamiento de desarrollo. Como 

propósitos específicos se estableció: 1) Reconocer las creencias en tres instituciones, 

acerca del sentido de la Educación Inicial en maestros y maestras del ciclo de Educación 

inicial, primer ciclo y en directivos docentes de cada Institución, 2) Indagar acerca de  

las fortalezas y dificultades en tres instituciones, que se evidencian en el enfoque de 

potenciamiento del desarrollo y las proyecciones que como institución se vienen 

construyendo para este ciclo, 3) Identificar en tres instituciones, las estructuras 

organizativas que surgen a partir de las propuestas para el Ciclo de Educación Inicial. 

 

La población objeto de esta investigación se circunscribió a cuatro instituciones 

educativas de Secretaría de Educación del Distrito. Al respecto, es pertinente precisar 

que desde el paradigma del pensamiento del profesor, para realizar este tipo de 

investigaciones, se debe contar con la voluntad y disposición de los actores en las 

instituciones. Ello implicó que las maestras fueron quienes determinaron el cuándo 

observar y en muchos casos se hizo evidente que prepararon la jornada que ellas querían 

que se observase, mostrando seguramente “lo mejor de sí” como maestras. 

 

En cada institución, de acuerdo a las condiciones particulares de cada institución, se 

realizó: 



 

 

Institución 1 2 3 4 

 
Maestras inicial 

1 Maestra de 
niños de 3 y 4 

años 

1 Maestras de 

niños de 3 años 

1 Maestras de 

niños de 4 años 

1 Maestra de niños 

de 4 años 

1 Maestra de niños 

de 5 años 

 

2 Maestras de 

niños de 3 y 4 años 

Maestras otros 

grados 

Maestra ciclo 

1 

Grupo focal ciclo 

inicial y ciclo 1 

Grupo focal ciclo 

inicial 

Grupo focal 

primeros grados 

 Rectora 

encargada 

Coordinadora 

Rectora 

Coordinadora 

Rectora 

Coordinadora 

Rectora 

 

 

 

Para el análisis y la categorización de los protocolos se recurrió a la técnica de análisis 

de contenido, retomando los planteamientos de Porlain R. y Otros (1997), Martínez, M. 

(1991), Bonilla Castro y Rodríguez, (1997) 

 

En primer lugar, se transcribieron tanto las observaciones, como las diversas entrevistas. 

Durante este proceso se dividen los contenidos en párrafos de acuerdo a criterios 

conversacionales y temáticos dando lugar a los protocolos. En segundo lugar, se 

codificaron cada uno de los registros o protocolos. 

 

Luego de ello, se sometieron las transcripciones a sucesivas lecturas que tuvieron como 

primer objetivo captar su contenido global y como segundo, circunscribirlas a un  

análisis que permitiera hacer una primera clasificación de los registros de acuerdo con 

los sentidos que cada investigadora consideró describía las creencias de las maestras y 

directivas. 

 

Posteriormente se elaboraron unidades proposicionales que dieran cuenta de las 

declaraciones y las acciones de los sujetos en cada registro. Con estas unidades 

proposicionales se determinaron las grandes categorías, entendiéndola como “una 

noción general que representa un conjunto o una clase de significados” (Mucchielli, 

1988, p.34). Es decir, se parte de lo que Bonilla Castro y Rodríguez (1997) denominan 

categorización deductiva, “en tanto se derivan y son un reflejo de la teoría y problema 

bajo estudio”. (p.134) 



 

 

Una vez se establecieron estas grandes categorías, se retomaron los protocolos que ya 

habían sido analizados en unidades proposicionales y se adjudicaron dichas unidades 

proposicionales en las grandes categorías. 

 

En quinto lugar, se inició el proceso de categorización inductiva, es decir, las categorías 

que emergen de los mismos datos. 

 

Resumiendo, vale la pena decir que para la categorización se siguió un proceso que 

combinó la categorización deductiva con la categorización inductiva. Es decir, si bien 

las categorías deductivas son comunes a los actores de las instituciones, las categorías 

inductivas reflejan las diferencias entre ellos. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación se determinaron las 

siguientes categorías de análisis, las cuales exponen los resultados más significativos de 

la investigación. 

 

El para qué de la educación. 

 

 

Las maestras en general comprenden que los primeros años de vida sientan las bases y 

son decisivos para el desarrollo posterior. Consideran que son una etapa crítica para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social. Comparten la mirada de que la educación 

inicial en primera infancia es un derecho. 

 

Reconocen que la transición a la escuela y el consecuente desprendimiento de casa, 

despierta ansiedades en los niños frente a las cuales las maestras se muestran sensibles, 

transmitiéndoles seguridad y afecto, a través de su presencia y con las acciones 

cotidianas. 

 

Para las maestras la educación inicial adquiere sentido cuando potencia la autonomía del 

niño, lo que va ayudando a construir su seguridad y confianza en si mismos, facilita la 

labor docente y es condición para poder avanzar en nuevos aprendizajes en el año 

escolar. Ella también provee las herramientas a través de las cuales los niños aprenden a 



 

 

expresarse y a comunicarse con tranquilidad tanto con sus pares como con los adultos 

con los que se encuentra, identifican mejor sus preferencias. Adquieren las normas de 

comportamiento y los hábitos de higiene básicos para la convivencia en grupo. También 

aprenden con los pares, apropian el uso de espacios y materiales sin hacerse daño, 

incorporan las pautas para el cuidado de sí mismo, de los otros y de los objetos. 

 

Para ellas la educación en la primera infancia debe ser una experiencia agradable y 

placentera; esta debe promover experiencias que propendan por el bienestar del niño, 

animen su agrado al venir a la institución y convoquen su deseo de saber. 

 

La mayoría de maestras explicita las presiones, que no son fáciles de ignorar y las 

sienten tanto ellas como los niños; en algunos casos provienen de las familias y en otros 

de la misma escuela, pero todas apuntan al sentido de estos años escolares. Por ello uno 

de las tareas que las maestras le asignan a la Educación Inicial es la preparación para 

responder a las exigencias de los ciclos siguientes. 

 

El qué de la Educación Inicial. 

 

 

Cuando se hace referencia a los que, no se buscan unos contenidos prefigurados en la 

educación inicial, sino por el contrario se indagan aquellos “haceres” de los niños 

(Violante, 2009) que van tomando cuerpo en las actividades que se realizan durante la 

jornada. 

 

En primera instancia, se observó que el juego libre se constituye en una especie de ritual 

de entrada, en un eslabón que articula la transición entre el hogar y el colegio, así  

mismo se encuentra como un “premio” a un trabajo centrado en las guías que preparan 

para la escritura y que resultan agotadoras por ser en muchos casos el eje del trabajo en 

las aulas de los más pequeños. El trabajo con el cuerpo está mediado por el seguimiento 

de instrucciones que la maestra hace, para que los niños logren mayor seguridad en sus 

movimientos y desplazamientos; el cuerpo entonces, como herramienta para avanzar en 

ciertos aprendizajes como el de lateralidad y el concerniente a la adquisición de 

conceptos espaciales. 



 

 

 

 

En segunda instancia se observaron las canciones que están presentes durante toda la 

jornada escolar, especialmente en la transición de una actividad a otra, la canción según 

las maestras, calma, convoca y hace el trabajo más agradable. En cuanto a la lectura de 

cuentos para algunas maestras es prioritaria y les leen con frecuencia, otras prefieren 

dejar que los niños ojeen libremente los cuentos. El dibujo libre es escaso y se usa para 

visibilizar lo aprendido, o simplemente, para dibujar lo que desee. 

 

Dado que para las instituciones es de gran relevancia preparar a los niños y niñas para 

los grados de transición y primero, cobra relevancia el trabajo en guías, donde 

actividades como el trazo, el coloreado y el recortado son primordiales, así como el 

proceso de escritura en el que se escribe el propio nombre, la fecha del día y que se 

realiza a partir de la copia del modelo realizado por la maestra. Otros contenidos de 

aprestamiento escolar, son reconocer figuras geométricas, vocales, letras y números. 

 

El cómo de la Educación Inicial. 

 

 

Las maestras emplean las rutinas, como forma para organizar su trabajo en la jornada 

escolar, lo que a su vez permite que los niños y las niñas se ubiquen en el tiempo y 

adquieran seguridad y confianza dentro la jornada. Se observó en la mayoría de 

instituciones el constante uso de cartillas y guías de aprendizaje en la jornada, algunas 

maestras afirman trabajar por proyectos, aunque esto en las observaciones no se 

evidenció plenamente. 

 

En las observaciones se hizo notorio que las actividades que realizan las maestras tienen 

una intencionalidad lúdica, es decir hay un interés por hacer agradables y placenteras las 

propuestas y porque el niño se involucre en ellas y logre de manera más efectiva los 

aprendizajes que se exigen para este ciclo, por ello acuden a dibujos vistosos, historias y 

juegos que disimulan la verdadera intención de sus propuestas. 

 

Aunque las maestras reconocen que la educación inicial debería distanciarse de la 

educación primaria, la mayoría dejan tareas, como una forma de atenuar las   ansiedades 



 

 

de los padres, quienes suelen evaluar el proceso de los niños y de las maestras a través 

de las tareas. También constituyen una vía para abordar las demandas del siguiente ciclo 

y reforzar lo aprendido. 

 

Acerca de los obstáculos en la implementación del ciclo 

 

 

En lo que respecta a las dificultades en la implementación de este ciclo, también 

sobresalen las referidas a dotación e infraestructura, así como las que dan cuenta de las 

tensiones que experimentan algunas maestras por entender la complejidad e importancia 

de este ciclo, pero al hacer parte de un sistema más amplio, muchas veces, sus prácticas 

pedagógicas se permean por exigencias sociales que provienen tanto por la misma 

institución como por los padres de familia. A ello se suma la exigencia frente a los 

procesos de inclusión, los cuales, en su mayoría de veces, carecen de acompañamientos 

continuos y pertinentes. En este panorama, también se encuentran aquellas maestras que 

definitivamente consideran la implementación del ciclo inicial, toda una oportunidad 

para preparar mejor a niños y niñas para la educación básica primaria. 

 

La presión que muchas familias ejercen sobre las maestras de nivel inicial se refleja por 

la constante solicitud de actividades de enseñanza de lectura y escritura, de tareas para 

sus hijos e hijas y de crítica frente al “solo jugar”. Lo que lleva, a que si bien se les 

explica a los padres la importancia de las actuaciones propias de los niños de estas 

edades, ellas acepten de cierta forma las presiones. Así mismo estas solicitudes vienen 

acompañadas por comparaciones que los padres hacen y ellas también, de lo que sucede 

tanto en instituciones privadas como en otros cursos de la misma institución. 

 

Otro aspecto relevante en esta presión se relaciona con las expectativas de los maestros 

de los grados primero e incluso transición de la misma institución, lo cual, al no 

revestirse en un posicionamiento institucional por parte de las directivas de los colegios, 

deposita en ellas la responsabilidad de equilibrar sus intereses para con el grupo, con las 

presiones de las maestras del ciclo siguiente, de las familias y de las pruebas de 

evaluación externas, lo cual además genera juicios valorativos sobre su desempeño. 



 

 

El estar en la institución educativa formal, para algunas de las maestras marca una 

ruptura fundamental con el jardín infantil, en este último “se cuida”, en la escuela se 

aprende. Lo anterior, además de resultar altamente problemático de cara a la amplia 

movilización que en los últimos años se ha dado en el campo de la educación inicial, 

obliga a cuestionar por los lugares desde los cuales se habla de cuidado, pero también,  

el proceso de construcción de identidad del nivel inicial, el cual, pareciese ser definido 

por oposición al jardín infantil. 

 

Es de advertir que el énfasis en la preparación para los grados o ciclos siguientes, no es 

un reflejo de un desconocimiento de las características de los niños en estas edades por 

parte de las directivas y en especial de las maestras. De hecho, cuando se refieren a los 

problemas para implementar este nivel hacen énfasis en que recibir a los niños de estas 

edades requiere condiciones en cuanto a la formación de las maestras, los espacios 

físicos, los materiales, entre otros. Parece ser más bien una concepción del debe ser de  

la institución escolar a la cual los niños y niñas del ciclo inicial deben adscribirse. El 

papel de la maestra y de la misma escuela es irlos preparando para ello, tratando que las 

actividades que se les propongan estén rodeadas por elementos “lúdicos”, con el fin de 

que la inmersión a la escuela sea placentera y no tan traumática. 

 

Conclusiones 

 

 

La investigación ha logrado, en primera en instancia, constituirse en escenario 

académico de reflexión en relación con las actuales políticas de atención a la primera 

infancia en el Distrito Capital y desde este punto de vista, visibilizar, enunciar, 

comunicar asuntos que circulan en diferentes contextos educativos pero que sin  

embargo no son puestos en discusión, justamente y entre otras cosas, por los escasos 

desarrollos investigativos al respecto. En ese sentido, el que desde la Universidad 

Pedagógica Nacional se lideren este tipo de procesos se constituye en aporte 

fundamental, no solo porque fue esta institución protagonista en el proceso de 

construcción del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial del 

Distrito, sino también, porque contribuye a la comprensión del quehacer educativo de 

maestros y maestras del Ciclo Inicial en el marco de un sistema mucho más amplio al 



 

 

escolar, a la vez que se configura en ventana de oportunidades para la puesta en marcha 

tanto de nuevas investigaciones, como en el aporte que desde las mismas, se da a  

futuros procesos de formación de maestras y maestros de este ciclo. 

 

La investigación permitió, por una parte, comprender cómo ha venido asumiéndose, en 

términos pedagógicos el ciclo de educación inicial en cuatro instituciones educativas y 

en cada contexto, las maneras y modos en los que se traduce institucionalmente la 

directriz de la actual administración de Bogotá. Por otra parte, la investigación 

posibilitó, en razón a la perspectiva metodológica asumida, una mayor apertura a la 

posibilidad de reflexionar sus propias prácticas pedagógicas, así como el 

enriquecimiento de las miradas de las mismas investigadoras, asunto que resulta 

preponderante para ambos colectivos. 

 

En este contexto, indagar las creencias de maestras (os) y directivos (as) docentes sobre 

los sentidos de la educación inicial y la estructuración del ciclo inicial, los contenidos, 

formas de trabajo en las diferentes instituciones, así como las dificultades que la 

implementación del mismo ha suscitado en los cuatro colegios distritales que hicieron 

parte del estudio, se ha convertido en punto de partida para entender, entre otras cosas,  

lo siguiente: 

 

Se encontró que el proceso de incorporación de niños y niñas de 3 y 4 años a las 

instituciones educativas distritales se ha dado de forma lenta. De hecho de las 4 

instituciones con las que se hizo el estudio, solamente una tenía cursos de niños de 3 

años, en las otras tres instituciones existe mayoritariamente curso de niños de 4 años en 

los que se reciben algunos niños de 3 años de acuerdo a la demanda. Ahora bien, casos 

como el de la institución 4, donde los grados de los niños de 3 y 4 años son nuevos y las 

maestras llegaron allí dentro de la actual política (por lo tanto son maestras con 

nombramientos temporales con cierto acompañamiento para este proceso), se contradice 

frecuentemente con las expectativas de la institución, la cual no había proyectado su 

trabajo a niños tan pequeños. 

En las directivas se encontró un escaso acercamiento al Lineamiento Pedagógico y 

Curricular, a excepción de la directiva de la institución 1. La preocupación aquí está 



 

 

más en el engranaje del ciclo inicial con los siguientes ciclos del colegio y aun cuando  

la insistencia de plantear que en éste se trabaja por dimensiones  y no por áreas, como  

en los ciclos consecutivos (algo que está desde la Resolución 2343, de junio de 1996) y 

allí ya está la aceptación de ser un ciclo con sus propias particularidades. El sentido del 

ciclo inicial es en las tres instituciones restantes abiertamente preparatorio para los 

siguientes grados. El ciclo de educación inicial se asume, entonces, como educación 

preescolar y esto se hace evidente en las finalidades con las que las directivas de las 

instituciones educativas conciben el ciclo, aunque se tengan en cuenta ciertas 

especificidades como la adquisición de hábitos, la socialización, estos están referidos 

fundamentalmente a poder empezar cuanto antes la formación académica. 

 

Por otra parte, pensar la categoría de contenidos en educación inicial exige analizar, 

justamente, lo que se considera importante allí enseñar, a la vez que escudriñar la razón 

por la cual resultaría preciso trabajar en estos aspectos y en consecuencia, qué enseñan 

los maestros de este ciclo, discusión enmarcada en momentos históricos y expectativas 

sociales que inciden la gran mayoría de veces en los sentidos que se construyen frente a 

la razón de ser de la escuela en diferentes sectores. Por ello, al hablar de contenidos, 

indudablemente se hace alusión a la evaluación, otro de los puntos que genera gran 

debate en los procesos educativos en general, y en la educación inicial en particular. 

 

Los contenidos en educación inicial se traducirían en el diseño de experiencias y 

ámbitos de actuación que facilitan la interpretación del mundo por parte de niños y 

niñas, propiciando la construcción de significados y su participación activa en él, por lo 

cual, los contenidos configurarían formas particulares de enseñar en la educación inicial 

que desencadenan gran variedad de elaboraciones, hipótesis, preguntas, interacciones y 

aprendizajes en la primera infancia, formas ajustadas a las características de los  

procesos de desarrollo de niños y niñas, lejos esto de la idea de enseñar conceptos 

idénticos a prueba de contextos o sujetos. 

 

No obstante, en las creencias de algunas maestras que hicieron parte de este estudio, un 

contenido es a su vez un cómo, esto es, la estrategia a través de la cual es posible  

enseñar un concepto. Así, en el desarrollo de la investigación se hizo posible  visibilizar 



 

 

las dos formas en que las maestras de las cuatro instituciones educativas distritales 

entienden los contenidos de trabajo en educación inicial. Por una parte, algunas pocas 

maestras consideran que lo importante del ciclo inicial es potenciar experiencias para el 

juego libre, la exploración, el acercamiento a la literatura la música, las expresiones 

creativas y con base en esta intención diseñan sus propuestas. De otro lado, y como 

creencia mucho más amplia, está la idea de trabajar contenidos que garanticen un paso 

seguro al siguiente grado, como por ejemplo, el desarrollo de la motricidad fina, la 

enseñanza de letras, números, figuras geométricas, conteo, manejo del cuerpo, normas y 

hábitos que consideran indispensables. Lo anterior es como ya decíamos, también una 

preocupación de las directivas. 

 

Sin embargo, este énfasis en la preparación para los grados o ciclos siguientes, no es un 

reflejo de un desconocimiento de las características de los niños en estas edades por 

parte de las directivas y en especial de las maestras. De hecho, cuando se refieren a los 

problemas para implementar este nivel hacen énfasis en que recibir a los niños de estas 

edades requiere condiciones en cuanto a la formación de las maestras, los espacios 

físicos, los materiales, etc. Parece ser más bien una concepción del debe ser de la 

institución escolar  a la cual los niños y niñas del ciclo inicial deben adscribirse. El  

papel de la maestra y de la misma escuela es irlos preparando para ello, tratando que las 

actividades que se les propongan estén rodeadas por elementos “lúdicos”, con el fin de 

que la inmersión a la escuela sea placentera y no tan abrumadora. 

 

La presión que muchas familias ejercen sobre las maestras de nivel inicial se refleja por 

la constante solicitud de actividades de enseñanza de lectura y escritura, de tareas para 

sus hijos e hijas y de crítica frente al “solo jugar”. Lo que lleva, a que si bien se les 

explica a los padres la importancia de las actuaciones propias de los niños de estas 

edades, ellas acepten de cierta forma las presiones. Así mismo estas solicitudes vienen 

acompañadas por comparaciones que los padres hacen y ellas también, de lo que sucede 

tanto en instituciones privadas como en otros cursos de la misma institución. 

 

Otro aspecto relevante en esta presión se relaciona con las expectativas de los maestros 

de  los  grados  primero  e  incluso  transición  de  la  misma  institución,  lo  cual,  al no 



 

 

revestirse en un posicionamiento institucional por parte de las directivas de los colegios, 

deposita en ellas la responsabilidad de equilibrar sus intereses para con el grupo, con las 

presiones de las maestras del ciclo siguiente, de las familias y de las pruebas de 

evaluación externas, lo cual además genera juicios valorativos sobre su desempeño. 

 

El estar en la institución educativa formal, para algunas de las maestras marca una 

ruptura fundamental con el jardín infantil, en este último “se cuida”, en la escuela se 

aprende. Lo anterior, además de resultar altamente problemático de cara a la amplia 

movilización que en los últimos años se ha dado en el campo de la educación inicial, 

obliga a cuestionar por los lugares desde los cuales se habla de cuidado, pero también,  

el proceso de construcción de identidad del nivel inicial, el cual, pareciese ser definido 

por oposición al jardín infantil. 

 

En general, el cuidado de los niños y niñas menores de seis años, es un asunto del que se 

distancian también los directivos de las instituciones, ubicándolo en oposición el 

carácter educativo de los colegios oficiales. El cuidado es un asunto que compete única  

y exclusivamente a las familias o a las instituciones de bienestar, frente a lo cual, se 

advierten dos asuntos: por una parte, el interés en algunas instituciones por separar la 

educación en la primera infancia del cuidado, y por otra, la definición e identificación  

de este ciclo en contraposición al jardín infantil. 

 

En lo que respecta a las dificultades en la implementación de este ciclo, también 

sobresalen las referidas a dotación e infraestructura, así como las que dan cuenta de las 

tensiones que experimentan algunas maestras por entender la complejidad e importancia 

de este ciclo, pero al hacer parte de un sistema más amplio, muchas veces, sus prácticas 

pedagógicas se permean por exigencias sociales dadas tanto por la misma institución 

como por los padres de familia. A ello se suma la exigencia frente a los procesos de 

inclusión, los cuales, en su mayoría de veces, carecen de acompañamientos continuos y 

pertinentes. En este panorama, también se encuentran aquellas maestras que 

definitivamente consideran la implementación del ciclo inicial, toda una oportunidad 

para preparar mejor a niños y niñas. 



 

 

Son estos aspectos los que justifican precisamente continuar con investigaciones que 

profundicen en cómo el maestro de educación inicial piensa y habita las instituciones y  

a su vez construye “resistencia”. 
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1. Introdução 

Na contemporaneidade, ganham centralidade as discussões a respeito da relação 

existente entre a comunicação e a educação. Este diálogo tem seu início a partir da percepção 

de que as tecnologias da informação e da comunicação são instrumentos de subjetivação, de 

abrangência, até então, não vivenciados. Tal processo ocorre devido ao alcance do discurso 

ser ampliado por meio das tecnologias quando comparado aos discursos de outros meios de 

comunicação escrita. 

Green e Bigum (1995) acrescentam que esse processo fez emergir um novo sujeito, 

denominado sujeito-estudante pós-moderno, com novas necessidades e novas capacidades. 

Apontam também, para a importância de que se perceba a existência de cenários educacionais 

e culturais fora do espaço formal de escolarização, ou seja, a existência de diferentes espaços 

que nos educam. 

 

Desta forma, os inúmeros contextos educacionais presentes na atualidade, tais 

como cinemas, teatros, escolas, igrejas, shoppings, clubes e a mídia em geral – 

jornais, revistas, publicidade, programas de rádio e TV – fazem circular  

concepções de gênero, raça, etnia, sexualidade, infância, geração, classe social, 

entre outras” (FELIPE, 1999, p.167) 

 

Esse sujeito-estudante passa a ser delineado na infância, o que torna importante “[...] 

pensar a educação infantil como um espaço de poder, um lugar onde as crianças se constituem 

como determinados tipos de sujeitos, onde elas constroem sua identidade” (BUJES, 1999, 

p.158). Assim, por meio das experiências vivenciadas, as crianças estabelecem formas de ser  

e de estar na contemporaneidade. 

Não causa mais estranheza perceber a presença dos filmes no espaço escolar,   contudo 

o problema consiste em como esses veículos vêm a permear a constituição da subjetividade 

dos estudantes. De acordo com Fischer (2002a), isso faz com que se questione quanto aos 

efeitos desses discursos no processo de produção de sujeitos. 

 

 

1 
Este artigo é parte integrante de um trabalho apresentado no módulo  “Infâncias, Culturas e Educação”, do  

curso de Pedagogia – 2ª Licenciatura - PARFOR, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, ministrada 

pelas Professoras  Maria Renata Alonso Mota e Juliana Lapa Rizza, no 1° semestre de 2016. 



Problematizar o modo como crianças e jovens recebem os discursos da mídia é pensar 

o processo de produção das identidades sendo permeado por diferentes artefatos culturais que 

os conduzem a escolhas. Dessa forma, ao compreender a escola como o espaço do 

aprenderensinar (Alves, 2000) legitimado socialmente, faz-se importante analisar  os 

diferentes artefatos que circulam por esse meio a fim de compreender as formas de ser e estar 

que serão produzidas. 

 

2. O ser e o estar dos estudantes perante a mídia 

De acordo com Green e Bigum (1995), a construção de uma relação entre a mídia e a 

escolarização ocorre a partir da inserção da cultura da mídia e da informação nos espaços 

escolares. Ao utilizar diferentes artefatos culturais, um campo de significação se institui e 

caracteriza os sujeitos infantis. 

 

O currículo escolar – incluído aqui o das creches e pré-escolas- constitui um marco, 

uma moldura que delimita a inserção das crianças em sistemas de significação, nos 

quais elas representam coisas, nos quais partilham significados e nos quais ampliam 

sua compreensão da “realidade”. Pelo uso dos signos e da linguagem é que 

representamos o mundo e lhe damos significado, atribuímos determinados sentidos 

aos seus objetos e aos seus eventos (FELIPE, 1999, p.164) 

 

Esse processo não pode ser percebido, então, de forma ingênua. É necessário 

considerá-lo como construtor de uma forma específica de conceber a infância, o que coloca o 

professor na posição central por conceder a ele a possibilidade de problematizar as relações de 

poder que se estabelecem. Assim, [...] examinar os materiais didáticos e paradidáticos 

voltados para as crianças, bem como os diversos objetos culturais, tais como brinquedos, 

filmes, etc., são fundamentais para perceber de que forma eles trazem concepções de gênero, 

sexualidade, raça, etnia, geração, nacionalidade, dentre outras (FELIPE, 1999, p.177). 

Ao fazer uso do discurso, a mídia constitui sujeitos, pois para Gallo (2011) sujeito é 

“algo produzido, fabricado, de acordo com determinadas categorias históricas  e culturais. 

Algo que varia, portanto, no tempo e no espaço” (p.204). Ao partir deste entendimento, 

percebemos que mídia informa e forma sujeitos por não transmitir informações de forma 

passiva e descomprometida. Com agenda específica, segue a uma lógica discursiva que 

constrói um processo pedagógico de comunicação com o receptor a fim de produzir 

significados específicos com relação a determinados temas sociais e culturais. 

A linguagem publicitária, então, subjetiva os sujeitos de tal forma que seus discursos 

são tomados como verdades absolutas, caracterizando nossas identidades. E essas identidades 

não são fixas, são manipuláveis, adaptáveis de acordo com os interesses culturais, pois a 



publicidade está atravessada por disputas de poder ligadas ao consumo de valores e de bens 

materiais. As imagens divulgadas pela publicidade, então, impelem a associação dos produtos 

oferecidos a atributos socialmente desejáveis a fim de que os sujeitos adquiram tais 

características pela aquisição de uma mercadoria. Segundo Santos (1997), “os discursos 

confluem, estão circulando, disputando espaço e prestígio pelo exercício de relações  de 

poder” (p.85). 

Com o objetivo de problematizar o modo como crianças e jovens recebem os discursos 

da mídia no contexto escolar, bem como a percepção dos professores quanto a potência desse 

artefato cultural no processo de construção de identidades, propomos a análise do desenho 

animado O Pequeno Príncipe que foi inspirado no clássico da literatura francesa de Antoine  

de Saint-Exupéry de mesmo título. 

 
Le Petit Prince (no Brasil O Pequeno Príncipe; em Portugal, O Principezinho) é um 
romance do escritorfrancêsAntoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943 nos 

Estados Unidos. Numa primeira leitura, aparenta ser um livro para crianças, mas 

possui um grande teor poético e filosófico. O autor do livro foi também autor das 
ilustrações originais. É o livro em língua francesa que mais foi vendido no mundo, 

com cerca de 143 milhões de exemplares, e entre 400 a 500 edições. Também se 
trata da terceira obra literária (sendo a primeira a Bíblia e a segunda o livro O 

Peregrino) mais traduzida no mundo, tendo sido publicado em 160 idiomas e 

dialetos. Em Portugal, O Principezinho integra o conjunto de obras sugeridas para 

leitura integral, na disciplina de Língua Portuguesa, no 2º Ciclo do Ensino Básico
2
. 

 

No ano de 2011, então, acompanhando as características da sociedade contemporânea 

na qual a comunicação visual se sobressai sobre a comunicação escrita, chega ao Brasil a série 

de desenho animado O Pequeno Príncipe, uma versão computadorizada do livro de Saint- 

Exupery. Apresentado pelo canal da televisão a cabo Discovery Kids e com duração de, em 

média, 25 minutos, cada episódio narra as aventuras do menino e sua fiel amiga raposa por 

planetas desconhecidos. 

A proposta de trabalho consiste em ler, de forma crítica, as imagens apresentadas no 

episódio do desenho animado cujo título é “O planeta do tempo – primeira parte” com o 

objetivo de analisar o material a fim de pensarmos nos efeitos desses discursos em nossas 

formas de ser e de estar na sociedade. Nesse contexto, analisar um programa televisivo é 

entendido como considerar este programa uma expressão de poder e de subjetivação o que 

torna necessária a análise de sua produção, veiculação, recepção, linguagem e estratégias de 

construção. 
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3. Em meio a jiboias abertas e fechadas 

Muito utilizado no contexto de sala de aula, no trabalho na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o livro O Pequeno Príncipe é referenciado como um 

potente instrumento de incentivo à leitura, de estimulação à criatividade e à fantasia, por 

apresentar como protagonista da história um menino facilmente identificável com nossos 

estudantes e que utiliza de sua imaginação para viver aventuras. 

Porém, a partir da nova configuração social que se estabelece, tornou-se 

imprescindível a adaptação do trabalho com este material para que alcançasse distintos grupos 

de alunos. Assim, o livro, que anteriormente era utilizado de forma solitária, passou a ser 

acompanhado e em alguns momentos substituído, por apresentações dos episódios do desenho 

animado na busca pelo acompanhamento desta nova tendência de comunicação. 

O episódio analisado tem duração, de aproximadamente, 22 minutos e apresenta, no 

momento de abertura, sonorização que remete o espectador a um passeio pelo espaço sideral, 

possibilitando que este se sinta a flutuar e a observar os planetas ao seu redor. Alguns 

personagens que compõe o livro são apresentados neste momento. A Rosa, de aparência doce 

e frágil e protegida por uma redoma de vidro, a Raposa, a Serpente amedrontadora, o Pequeno 

Príncipe que, inicialmente usa vestimentas “normais” e, logo após, recebe uma capa que o 

transforma em príncipe e, por fim, as Ideias Negras representadas por sombras negras com 

olhos laranja. Com imagens coloridas, o filme atrai a atenção tanto de crianças quanto de 

adultos tornando impossível identificar, até então, a quem foi endereçado. 

A trama se desenvolve a partir do recebimento de uma carta, na qual o Pequeno 

Príncipe narra uma de suas aventuras à sua amiga Rosa. Neste momento, se faz a primeira 

referência ao termo tempo ao enfatizar o decorrer do tempo cronológico e sua influência no 

enfraquecimento das amizades. Há, também, uma mudança de estratégia de apresentação. 

Antes, se apresentava como narrativa do príncipe à rosa por meio da leitura da carta e depois, 

passa às vivências do menino. 

Viajando sentado na asa de um avião juntamente com sua amiga Raposa, avista um 

planeta envolto por névoa negra e decide deslocar-se para lá, pois entende que este necessita 

de sua ajuda devido a possível passagem da Serpente. Ao aterrissar, percebe que chocou a 

aeronave com um objeto. Novamente a questão tempo entra em pauta, neste momento sendo 

representado por um objeto físico, o relógio que indica o local de entrada do planeta. O 

Príncipe afirma o local da porta de acesso ao planeta e a Raposa diz não enxergar. Então, a ela 

é solicitado que feche os olhos para poder vê-la, remetendo a questão da imaginação, conceito 

marcante na obra de Saint-Exupery. 



Ao abrir a porta, depara-se com uma cena que ele descreve como anormal, um planeta 

em total silêncio. A natureza é exuberante neste planeta, porém tudo está paralisado como se o 

tempo estivesse parado. Água que não corre, folhas que não caem e sem som algum, este é o 

planeta que o menino e sua amiga visitam neste episódio. 

Prosseguindo com a aventura, os amigos encontram habitantes deste planeta também 

paralisados e, com eles, um relógio parado. Mais adiante, está sua aldeia que possui uma torre 

com um relógio, também parado. Sentindo-se incomodado com a situação, busca colocar o 

relógio em funcionamento, mas tem seu trabalho dificultado pelas Ideias Negras. Contudo, 

consegue recuperar o relógio e a pequena vila desperta da inércia. 

Em diálogo com um dos habitantes do planeta, este o informa que o Relojoeiro está 

desaparecido e que ele era responsável pelo cuidado de todos os relógios existentes neste 

planeta e, afirma, que não eram poucos. Decidem, então, procurá-lo acreditando que ele tenha 

sido mordido pela serpente. Várias conversas decorrem no processo de busca do Relojoeiro, 

momento em que as Ideias Negras aceleram o tempo e, então anoitece. 

Ao amanhecer, o tempo continua acelerado o que tornou necessária a aceleração de 

seus habitantes para que todas as atividades fossem desenvolvidas. Chegam a conclusão, o 

príncipe, a raposa e o habitante do planeta, de que todos os relógios estão desregulados e que 

precisam encontrar o relojoeiro para solucionar o problema. Então, as Ideias Negras aparecem 

sobrevoando a aldeia e a cena volta para a Rosa terminando a leitura da carta. Este é o término 

do episódio. 

 

4. O desenhar na minha idade 

Para embasar esta análise, consideramos que o desenho está imerso e carregado de  

uma rede de significados da contemporaneidade e que reproduz verdades legitimadas 

socialmente. Segundo Walkerdine (2007), a pergunta a ser feita é “Como é constituída essa 

verdade, como ela é possível, e que efeitos ela tem?” (p.13), a fim de apresentá-las como 

construção histórico político e social. Dessa forma, discutiremos a despeito do episódio 

descrito com a proposta de problematizar acerca dos atravessamentos que se apresentam na 

atividade descomprometida de exibir este desenho animado. 

A abertura do filme confirma as proposições de Ellsworth (2001) no que tange o modo 

de endereçamento. Os efeitos cinematográficos, a sonorização, a composição dos quadros e a 

aparência final buscou atingir a um público determinado, neste caso crianças. Porém, o 

rearranjo do roteiro possibilita que os adultos sintam-se, também, centro do endereçamento ao 



promover uma relação particular entre o espectador adulto, a história e o sistema de imagem 

do filme. 

O desenho animado apresenta teor filosófico, semelhante ao livro, por possibilitar a 

reflexão sobre o papel do sujeito na sociedade, ou seja, possui discurso multidimensional “[...] 

com uma riqueza de sentidos que exige um processo sofisticado de decodificação e 

interpretação” (KELLNER, 1995, p.112). Algumas compreensões são restritas ao público 

adulto por necessitar de uma análise atenta aos discursos e aos atos que se desenvolvem ao 

longo do filme. 

Como conceito central tem-se o tempo, que foi empregado com múltiplos significados. 

Pode ser entendido como tempo cronológico, como tempo presente e como tempo percorrido. 

No entanto, ambos estão imbricados da compreensão do tempo como forma de regular os 

sujeitos contemporâneos. A partir deste tema, outros assuntos são apresentados. Entre eles a 

apreciação e o cuidado com a natureza, a preservação das amizades, o cuidado com o outro e  

o estímulo a imaginação. Fischer (1976) contribui com esta análise ao colocar que, a televisão 

utiliza estratégias para estimular comportamentos sociais imprescindíveis à cultura. Neste 

sentido, os conceitos natureza, amizade, cuidado e imaginação necessitam ser abordados com 

o objetivo de que estejam, novamente, presentes na sociedade. 

Porém, também estão presentes no filme questões de poder que envolvem as 

discussões de raça e gênero. As Ideias Negras é um exemplo desta relação. Ao associa-las a 

passagem da Serpente pelo planeta e ao sumiço do Relojoeiro, o pensamento do negro em 

oposição ao branco é confirmado. Santos (1997) acrescenta que “ao branco se atribui os 

significados de paz, luz, claridade e vida..., enquanto que preto/negro remete para luta, 

escuridão, luto e morte” (p. 94). Sendo assim, no desenho, o negro expressa o mal, afirmando 

a posição de inferioridade legitimada socialmente. 

Como relação as questões de gênero, Walkerdine (2007) acrescenta que foi construído 

um corpo de conhecimento que situa as mulheres em um lugar específico. 

 

A ‘mulher’ como objeto da ciência do século XIX era delicada, não profunda; a 

detentora da ordem moral via maternidade. Típicas eram as fracas e desfalecentes 

mulheres vitorianas da classe média, cujas mentes, como borboletas, eram incapazes 

de se concentrar, movimentando-se de um pequeno bordado a um pequeno isso, um 

pequeno aquilo; delicado, completo, mas superficial (WALKERDINE, 2007, p. 13). 

 

Essa concepção de feminilidade ainda permanece presente na sociedade 

contemporânea. A Rosa, retratada no episódio, remete as mulheres e segue ao entendimento 

de que há apenas uma forma de ser mulher: aquela que está à espera do príncipe, que  

necessita de proteção e que deve ser ouvinte passiva de seu amado.    Assim, essas percepções 



indicam a potência desse desenho animado como produtor e reprodutor de formas específicas 

de perceber a sociedade. 

 

5. Num planeta Sala de aula 

Com esse ensaio de cunho qualitativo, buscamos questionar a utilização de mídias 

como forma de subjetivação das crianças. A partir da análise do episódio “O planeta do tempo 

– primeira parte”, da série de desenho animado O Pequeno Príncipe, apresentamos os aspectos 

intrínsecos neste filme como o modo de endereçamento, os aspectos sociais que busca 

produzir e reproduzir, bem como as questões de poder relacionadas a raça e gênero 

envolvidas. A partir dessa compreensão, tecemos algumas observações acerca da percepção 

dos professores quanto ao discurso midiático como formador da identidade dos estudantes. 

Percebemos que, a utilização de filmes em sala de aula, para alguns professores, 

resume-se a proposição de um momento de integração entre as crianças e, em alguns casos, a 

promoção de atividades de humanização no currículo. Justificamos esse trabalho pela 

importância de problematizar os aspectos relativos as formas como esses filmes subjetivam as 

crianças e os jovens. Por não perceber os conceitos intrínseco à produção de um artefato 

cultural, a subjetividade desenvolvida a partir das mídias é desconsiderada, o que torna 

necessário, segundo Fischer (2002), 

 

[...] ampliar nossa [dos sujeitos] compreensão sobre as formas concretas com que 

somos diariamente informados, os modos como nossas emoções são mobilizadas, as 

estratégias de construção de sentidos na TV, sobre a sociedade mais ampla, a vida 

social e política deste país, comportamentos e valores, sentimentos e prazeres 

(FISCHER, 2002, p.160). 

 

Assim, a subjetividade é produzida pela mídia ao selecionar, privilegiar e destacar 

conhecimentos e saberes na busca pela modificação dos sujeitos. É, então, um instrumento de 

controle legitimado socialmente, um espaço de construção de identidades sociais. Sendo 

assim, não há na mídia decisões neutras, caracterizando-a como campo de conflito pela 

imposição de valores e significados. Com o emprego de linguagem verbal e não-verbal 

naturaliza os modelos comportamentais que deseja reproduzir. 
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O presente texto apresenta fragmentos de uma pesquisa de Mestrado em Ensino, defendida  

em março de 2016, no Centro Universitário UNIVATES, cujo objetivo foi pensar algumas 

possibilidades de movimentos de professores de Educação Infantil no currículo escolar. Para 

tanto, foram criadas algumas figuras que tensionam os modos de produção deste currículo, a 

partir de diferentes experimentações. Professores outros, que puderam ser pensados como 

turistas, devoradores, habitantes, rachadores e transbordantes, compuseram as figuras que 

transitam nos cenários escolares. Invenções de uma professora de Educação Infantil, que se 

afastou de sua prática, para então, através da pesquisa, questionar e provocar pensamentos que 

norteiam os currículos escolares dos quais se aproxima. Distanciamento necessário, que se 

estabeleceu na tentativa de evitar representações através de capturas lineares e inventar 

perspectivas e experimentar outros modos de movimentos no currículo escolar. Tais figuras, 

puderam ser pensadas em professores estes e não aqueles, pois foram inventados a partir de 

diferentes experimentações da pesquisadora em questão. Movimentos inacabados, complexos 

e fragmentados. Ou não! Acabados, simples e contínuos, que se constituem ao longo do 

processo de invenção do currículo escolar. Movimentos tais, que muitas vezes não podem ser 

capturados, pois são como devires que desestabilizam o modo contínuo de produzir nossas 

vidas e o próprio currículo. A presente pesquisa utilizou-se da Cartografia, método de 

investigação que levou a pesquisadora a estar a espreita e atenta aos movimentos de três 

professoras da Educação Infantil, pertencentes a rede municipal de ensino de Lajeado/RS. Na 

ocasião, as professoras trabalhavam em escolas localizada em diferentes bairros da cidade. 

Foram realizados cerca de dez encontros, com cada uma das professoras, entre os meses de 

fevereiro a setembro do corrente ano. Como referencial teórico, a investigação aproximou-se 

dos conceitos e noções abordados por Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault e seus 

comentadores. O estudo foi finalizado, compreendendo que, existem inúmeras possibilidades 

de movimentos no currículo da Educação Infantil e estes são atravessados por aquilo que 

constitui cada um dos professores como sujeitos em ação constante no cotidiano escolar. 

 

Palavras chave: Currículo. Professores. Educação Infantil 



 

Ao pensar acerca dos movimentos dos professores no currículo escolar, precisamos 

nos perguntar de que currículo estamos nos referindo e como este foi se constituindo ao longo 

dos tempos. Não faremos aqui um resgate histórico aprofundado de seu conceito, no entanto, 

alguns elementos de sua constituição, nos auxiliam a pensar em seus modos de inserção no 

contexto escolar atual. 

O interesse pela ideia de formação do homem, surge com a Grécia Antiga, 

juntamente com suas invenções e progressos em diferentes áreas do conhecimentos, como o 

teatro, a retórica, a democracia e a matemática. Gauthier e Tardif (2013, p. 25) acreditam que 

todas as descobertas realizadas pelos gregos teriam três pontos em comum: “a valorização do 

pensamento racional; a valorização da palavra; a valorização do ser humano”. 

A partir desta perspectiva, alguns filósofos, começam a pensar em uma forma de 

organizar a educação do ser humano. E assim, inventam as escolas para pequenos grupos de 

discípulos. Posteriormente, durante a Idade Média, Santo Agostinho criou um método de 

ensino, com o intuito de transmitir diferentes conhecimentos a partir de sete artes,  

subdivididas em duas partes: trivium e quadrivium.(idem, p. 27): 

O trivium compreende a gramática, a retórica e a dialética... o quadrivium agrupa os 

conhecimentos relativos às coisas, as leis dos números (aritmética), as leis dos astros 

(astronomia), as leis dos sons (música) e as leis do espaço (geometria). O trivium é o 

currículo de estudos mais comum na época, pelo menos nas escolas catedrais. O 

quadrivium conserva um caráter de luxo e se dirige sobretudo ao ensino superior 

(GAUTHIER; TARDIF, 2013, p. 65, grifos dos autores). 

Diferentemente do período grego, torna-se possível perceber aqui uma maneira 

mais específica de organização do ensino nas escolas, pois classificam e selecionam alguns 

conhecimentos a serem trabalhados, buscando-se atingir a aprendizagem. E neste contexto, a 

igreja tem forte influência naquilo que é ensinado nas escolas daquele período, porém, muito 

tempo depois, quando o Estado passa a assumir a sociedade como corpo social, cuja 

produtividade é desejada, a influência da Igreja deixa de ser tão forte na relação com a escola, 

e o pensamento curricular adquire outras proporções. 

No século XIX, o currículo escolar passa a ser entendido como seleção de 

conteúdos, e a partir dessa noção determina-se os contextos sociais e econômicos dos 

estudantes, ou seja, alguns estudantes tinham um currículo considerado como clássico e 

outros, teriam contato com as noções básicas de aprendizagens. 

Enfim, a invenção do currículo foi permeada por diferentes noções, e sua produção 

sofreu variações e adaptações conforme as transições de tempo e espaço. Em 1902, John 

Dewey escreveu The child and the curriculum, livro dedicado aos seus estudos sobre a 

construção  da  democracia,  os  interesses  e  experiências  das  crianças  e  jovens,  além    da 



importância do planejamento curricular (SILVA, 2002). Esse estudo foi considerado um dos 

primeiros movimentos em torno do currículo escolar e teve forte influência nas pesquisas 

posteriormente realizadas por Bobbitt no início do século XX. Com Bobbitt, a educação em 

massa, a partir da escola, foi pensada com base na educação estadunidense. Em 1918, Bobbitt 

escreve o livro The curriculum, tornando-se um marco nos estudos dessa  especialidade 

escolar (idem, 2002). 

Goodson (1995, p. 31), ao pensar sobre as etimologias desse contexto, destaca que 

“a palavra currículo vem da palavra latina Scurrere, correr, refere-se a curso (ou carro de 

corrida)”. O currículo pode, então, ser definido como um curso ou caminho a ser percorrido. 

Atualmente, esse percurso pode ser pensado a partir de diferentes perspectivas, podendo ser 

caracterizado como listagem de conteúdos, modos de produção, linguagem, plano que 

organiza e disciplina a escola, discurso, entre outros. 

Na escrita deste texto, trabalharemos a noção de currículo como modo de produção, 

que ao mesmo tempo que compõe algo, pode também descarrilhar a escola em seu cotidiano. 

Entende-se o currículo como um conjunto de práticas que produzem e são produzidas 

constantemente pelos sujeitos, bem como por tudo aquilo em seu entorno que se toma como 

verdade. 

Ao pensar os movimentos dos professores no currículo da Educação Infantil, nos 

deparamos com pensamentos que nos cutucam e nos fazem repensar algumas práticas 

escolares. Quando a professora solicita que as crianças de três anos, levantem a mão, pedindo 

a palavra na roda de conversa, ou quando organiza uma fila, para levar o grupo da sala de aula 

até o refeitório, está produzindo, modos de um currículo escolar. As cenas descritas sobre uma 

rotina da Educação Infantil, no qual há alguém que orienta as crianças o tempo inteiro, 

transportando-as de um espaço a outro da escola, se configuram como momentos corriqueiros 

de qualquer outro nível de ensino. No entanto, a maneira como as crianças pequenas são 

reguladas e disciplinadas, pode se tornar mais expressiva e contundente, do que nos demais 

níveis. De um modo geral, suas resistências ao sistema tendem a passar desapercebidas, pois 

tendem a ser obedientes ao sistema. 

Essa relação do corpo disciplinado pode ser pensada de maneira muito específica 

nas relações dos professores com o currículo, pois de alguma maneira, esses sujeitos estão 

presos a um sistema e a um pensamento linear que interfere em suas ações. É possível se 

afastar do currículo vigente, mas não é possível divorciar-se dele. O professor está submetido 

a um elo, seja ele regido por legislações, listagens de conteúdos e objetivos a serem 

alcançados ou qualquer outro tipo de norma estabelecida por alguém ou grupo de pessoas. Ao 



mesmo tempo, ele também interfere e constrói para si, micro sistemas que também produzem 

o currículo. Para Foucault (2013), 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui 

essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela 

dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ que 

ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 

resultar disso, e faz dela uma relação de sujeito estrita (FOUCAULT, 2013, p. 134) 

 

Fora desse contexto rígido de disciplina, sob outra perspectiva, quando o professor 

deixa as coisas escaparem, teria outra maneira de experienciar o tempo e o espaço nos 

encontros com as crianças, conforme suas necessidades de criação e também dos pequenos, e 

não simplesmente para adequação e cumprimento de uma rotina aprisionada em si mesma. 

Não se trata de afirmar que a rotina precisaria ser banida, mas sim de ser problematizada e 

pensada de outra maneira. 

Berticelli (2003), nos leva a pensar no currículo como uma construção: 

Partindo do pressuposto de que currículo é construção, subentende-se que as várias 

formas que assume obedece a discursividades diferentes, que habitam filosofias 

resultantes das intencionalidades que o produzem, nos diferentes tempos e nos mais 

diferentes lugares. (BERTICELLI, 2003 p. 159) 

 

Nesse sentido, a partir desta ideia de currículo, como produção e invenção de si e 

dos outros, a presente pesquisa procurou perceber alguns movimentos de três professoras de 

Educação Infantil, de modo a compreender possíveis fissuras e atravessamentos no currículo, 

fora da lógica da disciplinarização. A pesquisa foi realizada no município de Lajeado, RS, em 

três escolas, localizadas em diferentes bairros. Os encontros com as professoras que 

colaboraram com a pesquisa, ocorreram com uma periodicidade quase semanal entre os meses 

de fevereiro e setembro de dois mil e quinze. A investigação teve como principal objetivo 

acompanhar movimentos de tais professoras no currículo, para tanto, perguntou-se: de que 

modos diferentes figuras de professor podem movimentar-se na produção do currículo da 

Educação Infantil? 

Para procurar relações no decorrer da investigação, criaram-se figuras que andam 

pelos espaços escolares e movimentam o currículo ao seu modo. Figuras que não são fechadas 

em si mesmas, pelo contrário, a partir de um determinado elemento - seu nome - criam 

possibilidades ínfimas de atravessamentos escolares. Eis que surgem as professoras turista, 

habitante, devoradora, transbordante e rachadora. 

As figuras em questão, foram inventadas antes e durante a pesquisa de campo, que 

se deu através da Cartografia. Atualmente a Cartografia é considerada como um método de 



pesquisa e foi criada por Deleuze e Guattari (2011), a partir de uma apropriação do conceito 

oriundo da área da Geografia: 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 

suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, 

adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 

grupo, uma formação social. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 30) 

 

Por esta perspectiva, cartografar os movimentos das professoras no currículo da 

Educação Infantil, nos possibilitou um grande desafio, pois foi necessário que nos 

colocássemos a espreita e atentas a todo e qualquer movimento, na intenção de montar e 

desmontar o mapa, fazendo conexões com aquilo que nos afetava. Possibilidades de produção 

de currículos. Nesse sentido, vamos pensar as figuras: 

Aquela professora que assume uma personalidade de turista, pode estar disposta a 

conhecer ou visitar novamente a escola, sob diferentes perspectivas: com sua câmera 

fotográfica nas mãos, vai adentrando no espaço e fotografando tudo aquilo que deseja guardar 

em suas lembranças: curiosidades, belezas, dúvidas, hipóteses e determinações. Lembranças 

de crianças que brincam, de professores que estudam, ou de flores que florescem em um 

jardim. Enfim, fotografias daquilo que a move. De outro modo, a professora poderia ser uma 

turista guiada por indicações alheias ou por um mapa turístico que guia cada um de seus 

passos e a conduz a ver apenas aquilo que é conhecido como belo. Logo, as fotografias seriam 

capturas de predisposições já antes selecionadas por alguém ou por algo, como a gestão ou o 

sistema escolar. 

Quando não somos turistas, podemos ser habitantes. Habitar os espaços escolares e 

constituir com eles - espaços - o currículo. Um desafio para quem já está dentro da escola por 

mais de três meses, afinal de contas, depois deste período, se faz necessário a aquisição de um 

outro visto, não mais de turista. Mesmo que seja um visto de estudante, a professora passará a 

habitar determinar espaço. E quando se habita, muitas vezes se deseja organizar o ambiente, 

colocando cada coisa em seu lugar; ou de um modo diferente, poder-se-ia distribuir as chaves 

da casa para qualquer pessoa e assim, dificilmente, tal organização seria a mesma ao longo da 

estadia. Aquele que habita também pode criar vínculos e/ou relações de desprezo, por parte de 

determinadas pessoas, pois está há tanto tempo no mesmo local, que passa a ser conhecido e a 

conhecer as demais personalidades que com ele habitam, ou mantém contato através das 

relações de vizinhança. 

O desprezo pelo local pode se dar também pela sua decoração, pela forma como 

móveis e objetos estão dispostos ou pela forma como as demais pessoas habitam o espaço. Ser 



habitante pode ser uma forma de vida que perpassa diferentes percepções e modos de ver e 

interagir com o entorno. 

Por vezes, a professora pode se tornar uma devoradora no currículo escolar, pois 

devora tudo aquilo que deseja consumir em sua essência: o ensino, a aprendizagem, a criança, 

os colegas de trabalho… devora até mesmo a si mesma. Quando se devora é porque se tem 

fome. Que fomes teriam as professoras? Fome. Coma. Coma a fome e o que atravessa os 

caminhos delas: uma afirmação, muitas perguntas e nenhuma ideia. Fomes tantas que por 

vezes se torna difícil encontrar a solução para acabar com o problema. Professora com fomes. 

Coitada! Desesperada! Coitada, nada! Mata tua fome com o desejo de saciá-la. Logo, a fome 

não se coloca na ordem da falta, mas sim do desejo, do movimento oportuno de um desejo em 

desespero. 

Há também a professora transbordante, que como uma garrafa repleta de vinho, 

transborda sabores e aromas sobre a mesa. Pode transbordar pela insistência de uma criança, 

que deseja sair da sala e ir brincar no pátio; pela produção intensa dos relatórios de avaliação 

ao final de cada semestre; ou ainda pelo conjunto de alegrias vivenciadas a cada dia. Um 

transbordar pode ocorrer de diferentes modos, sem que necessariamente tenhamos certezas de 

como ocorreu, mas podemos supor algumas possibilidades, como perguntas, esvaziamento de 

si e o desejo de esvaziar o outro. Loucura em transbordamento, estouro, vazamento ou fissura. 

Palavras que se conectam com aquilo que não coube mais nessa professora, portanto, que a 

enlouqueceu ou a fez vazar por alguma de suas extremidades, contagiando também as 

crianças. 

O ato de devorar que vai além do mero ato de alimentar-se. Trata-se de satisfazer- 

se de forma ansiosa, com ímpeto de força, de modo a acelerar o processo de alimentação. A 

fome quase devora aquele que se alimenta antes deste alimentar-se. Pode ser a vontade de que 

tudo aconteça no contexto da escola. De que o tempo seja aproveitado ao máximo, ou ainda, 

de que as crianças tudo aprendam. 

E por fim, mas não menos significante, a professora rachadora. Que racha tudo! 

Racha a instituição escolar; a avaliação; o currículo; os objetivos que muitas vezes não fazem 

sentido aos alunos; a rotina que dificilmente muda; os cartazes em material emborrachado, 

preservados para que estejam em bom estado de utilização no próximo ano... Professora que 

movimenta a alegria, o desconforto, a leveza, a provocação, o que flui e se conecta, e move 

até mesmo a fissura. Sujeito disposto a desprender-se do mesmo e de si. 

E quando pensamos que tudo está acabado, eis que surge a mistura, a junção, a 

mudança, a metamorfose, o momento do êxtase não capturado por uma câmera fotográfica, 



tampouco habitado por alguém, ou devorado até as migalhas. Experiência em que o camelo, 

cansado de carregar o fardo dos valores morais e negar seus desejos e sua vida, se transforma 

em leão. Animal este com maior força, voracidade, que nega os valores do camelo. Por fim, o 

leão transformado em criança, que, em sua inocência, não sente culpa e cria os próprios 

valores (NIETZSCHE, 2011). Forças muitas, condensadas em um espaço que vazou, que  

pôde dispensar as velhas e quase perenes práticas. 

O camelo não renuncia a si mesmo e não carrega mais para o deserto os pesos do 

dispositivo curricular. “O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente, e se ajoelha, 

como um camelo, e quer ser bem carregado” (NIETZSCHE, 2011, p. 27). Camelo que passa 

pela metamorfose: “o espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu 

próprio deserto” (NIETZSCHE, 2011, p. 28). Algo passou a acontecer: uma mistura de leão e 

deserto em ferocidade incontrolável, transformando o professor daquele instante em dois, 

três... No desejo de dominar a si próprio e criar outras possibilidades de movimentos no 

currículo. Em meio a tantas resistências, o leão transforma-se em criança, e “o espírito quer 

agora sua vontade, o perdido para o mundo conquista seu mundo” (NIETZSCHE, 2011, p. 

29). Linhas em composição que cruzaram caminhos, transgrediram ou reafirmaram noções e 

racionalidades da produção curricular. Movimentos que podem produzir e ser produzidos pelo 

ser professor. Ora um, ora outro, ora muitos. 

Rachadora, transbordante, turista, habitante e devoradora, figuras que trouxeram, de 

um modo ou de outro, fragmentos da representação e do identitário professor, no entanto, 

estiveram sempre atreladas à ideia de dobra e ao conceito de devir. Corazza (2013) fala sobre 

uma proposta de pensamento de Deleuze acerca do teatro, que não tem nada a ver com o  

teatro clássico, e que trago aqui para pensar o devir professor a partir das figuras acima 

criadas: 

A proposta deleuziana é produzir um movimento de pensar, capaz de colocar  o 

espírito fora de toda representação; fazer desse movimento uma obra, sem 

interposição; substituir os signos diretos pelas representações mediadas; inventar 

vibrações, rotações, gravitações, que atinjam diretamente o espírito  (CORAZZA, 

2013 p. 173). 

A ideia de movimento produzida por Deleuze levou-nos a sacrificar algumas das 

perspectivas sobre o professor, momentos em que buscamos tensionar as representações por 

possibilidades, invenções e vibrações desse mesmo sujeito. Nesse sentido, as figuras criadas 

para pensar os movimentos das professoras no currículo da Educação Infantil produziram 

algo-outro a partir das próprias ações. Por acreditar, juntamente com Masschelein e Simons 

(2013), que não existe apenas um lugar para o professor, que como artista pode compor sua 

própria obra, é que finalizamos esta escrita: 



O professor é uma figura sem um lugar adequado em uma ordem social, e é, portanto, 

uma figura pública (como são os artistas, por exemplo). O professor é uma figura que, 

de uma forma ou de outra, sempre cai fora da ordem estabelecida (O professor não é 

“real”). Consequentemente, o professor sempre desestabiliza a ordem estabelecida – 

ou melhor: sempre a suspende ou a torna inoperante de alguma forma 

(MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 133). 

Quando o professor deixa as coisas escaparem, tornando-se figura pública e caindo 

fora da ordem estabelecida, experiencia-se em tempos e espaços diversos de encontros com as 

crianças, conforme suas necessidades de criação e também as dos pequenos, e não 

simplesmente para adequação a um currículo aprisionado em si mesmo. Não se trata de 

afirmar que o currículo precisaria ser banido, mas sim problematizado e pensado de outras 

maneiras. Modos tantos de movimentar-se em currículos que também se deslocam e fazem 

rizomas constantemente. 

Lugares e possibilidades de conjunturas no currículo escolar permitem que nos 

mantenhamos vivas enquanto problematizadoras da Educação Infantil. Muito mais do que 

pensar os movimentos das professoras que se envolveram nesta pesquisa, estivemos 

imbricadas em tudo aquilo que produzimos. 
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RESUMO 

Este artigo visa apresentar/discutir os conceitos e referentes que abordamos nas nossas 

pesquisas de mestrado no programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG, com 

foco nas infâncias indígenas, através de dois estudos, um com a comunidade indígena Wayúu 

que habita ao norte da Colômbia e o outro com a comunidade Mbyá-Guarani da Tekoá Pindó 

Mirim, localizada em Itapuã, no RS- Brasil. Argumentamos que a objetivação do mundo pelas 

crianças é condicionada e imposta pelos agentes hegemônicos, que através da colonialidade 

persistente nas relações de dominação, tem gerado hierarquias sociais e culturais, que 

classificam a raças, os conhecimentos e as culturas, mostrando um racismo que favorece apenas 

as empresas poluidoras através das políticas públicas. As instituições tradicionais impõem um 

conhecimento técnico-científico e formas ocidentais de objetivação do mundo, 

escondendo/destruindo a diversidade de sentidos que historicamente tem construído os povos 

indígenas. Para eles não existe separação entre cultura-natureza-sobrenatureza, pois estes três 

conceitos estão indissociados em uma teia de relações; contrario a dicotomia que a modernidade 

trouxe entre cultura e natureza. Neste sentido, a educação ambiental crítica, na sua 

fundamentação como campo de estudo tem gerado tendências e sentidos que, apesar de ir em 

direção oposta de um modelo conservador tradicional, ainda existe a necessidade de 

particularizar nos contextos e atores sociais diversos na América Latina, pois de maneira geral 

fala dos grupos sociais e não achamos referenciais fortes que nos permitam superar a idéia 

moderna de "infância universal", que desde a educação ambiental (seja crítica ou outra)  

podemos visibilizar a diversidade das infâncias que são construídas em nossos países. Então, 

propomos um trabalho que utiliza o estudo bibliográfico para realizar uma reflexão teórica,  

sobre o que diferentes autores, de diferentes campos de estudo (Sociologia da Infância, 

Antropologia da Criança, dentre outros), falam sobre as infâncias e/ou indígenas além de uma 

visão dos agentes hegemônicos. 

 

Palavras-chaves: colonialidade, Educação Ambiental, Infância indígena. 

 

 

Falar de Educação Ambiental (EA) nos remete à definição deste conceito, 

composto de um verbo: “educação” que tem a ver como os “próprios fazeres 

pedagógicos necessários a esta prática educativa”; e o adjetivo ambiental nos remete ao 

contexto em que se enquadra a ação pedagógica. (LAYRARGUES, 2004. P.07). 

Mas o contexto no qual se enquadra qualquer que seja a educação ambiental que 

se fale, sempre é no contexto da crise ambiental que enfrenta hoje o mundo todo. 

Portanto, falar de Educação ambiental é falar das “práticas educativas relacionadas à 

questão ambiental” (LAYRARGUES, 2004. P.07), e que tem características que a 

diferenciam da educação que não é ambiental. A EA já teve diversas “classificações e 
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denominações que explicitaram as concepções que preencheram de sentido as práticas e 

reflexões pedagógicas relacionadas à questão ambiental” (idem). 

Contudo, falar que se faz uma “educação ambiental”, não parece fazer sentido, 

no entanto se faz necessário “re-significar os sentidos identitários e fundamentais dos 

diferentes posicionamentos políticos pedagógicos”. (ibidem. P.08), aos que apontamos 

quando usamos nomenclaturas diversas que tem diferentes significados e posicionam a 

EA que se quer fazer: Alfabetização Ecológica, Ecopedagogia, Educação Ambiental 

Crítica, Transformadora ou Emancipatória, Educação no Processo de Gestão Ambiental. 

Estas ênfases “endereçam” a educação ambiental, segundo Isabel Carvalho (2004), 

porque permitem compreender a produção de cada uma destas como “artefatos” que são 

construídos dentro de uma dinâmica de forças sociais e culturais, poderes e contra- 

poderes, num círculo de interlocução, onde o destinatário também constitui os artefatos 

que a ele é endereçado” (CARVALHO, 2004. P.16). 

Neste sentido, apelamos à educação ambiental crítica porque, Segundo Loureiro 

(2012), esta parte dos conflitos ambientais para a “compreensão da realidade e para a 

construção de ações educativas problematizadoras e transformadoras desta” (LUREIRO 

E LAYRARGUES; 2013. P.219); longe da ideia de uma educação padronizada. 

Além, Isabel Carvalho lembra que a “educação crítica tem suas raízes nos ideais 

democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à educação”; uma idéia 

de uma “educação imersa na vida, na história e nas questões urgentes de nosso tempo”, 

com a especificidade na educação ambiental de “compreender as relações sociedade- 

natureza e intervir sobre os problemas e conflitos ambientais” (CARVALHO, 2004. 

P.18). 

Com isso, queremos problematizar as ideias/representações de crianças 

indígenas, ao falar de uma educação ambiental crítica para a formação de sujeitos 

ecológicos, porque são sujeitos alvo das políticas e práticas educativas ambientais, 

embora as representações do indígena sejam afins à definição de sujeito ecológico da 

Carvalho. Então, é possível que ao falar que uma educação ambiental crítica, embora se 

preocupe pelas “questões urgentes de nosso tempo”, ainda não tem estudos relacionados 

com a relação natureza-crianças. 

A partir das pesquisas de mestrado que desenvolvemos na atualidade, queremos 

discutir que a objetivação do mundo pelas crianças é condicionada e orientada pelos 

agentes hegemônicos e também trazer em nossos estudos as particularidades das 

comunidades pesquisadas, sua cultura. Viemos trabalhando nos projetos: 
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- Infância indígena Mbyá-Guarani e as ações em Educação Ambiental. O estudo 

apresenta uma abordagem acerca da infância na contemporaneidade e sua 

relação com o lugar, a cultura, o ambiente, na perspectiva da Sociologia da 

Infância, da Antropologia da criança e das questões que permeiam a Educação 

Ambiental no território indígena. Com este estudo pretendemos analisar a  

cultura da infância indígena Mbyá-Guarani, a partir das interações sociais, 

práticas educativas e manifestações culturais. 

- Mineração em La Guajira (Colômbia): invisibilizar as infâncias para publicitar 

o desenvolvimento. O conflito ambiental em La Guajira, afeta principalmente à 

comunidade indígena Wayúu, onde as crianças e suas famílias são obrigadas a 

abandonar seu território e mudar seus modos de vida e até mesmo suas crenças. 

Com este estudo pretendemos analisar a cultura da infância indígena Wayúu 

dentro do conflito ambientais. 

 

COLONIALIDADE 

Neste contexto, destaca-se que nos modelos de educação que os Estados 

impõem/acordam com as comunidades indígenas, dentro de uma perspectiva de 

educação étnica, é persistente a legitimação e reprodução das relações de dominação, de 

cima para baixo, porque é a adaptação dos saberes tradicionais numa mistura com os 

saberes científico-técnicos tradicionais da escola, o que mantém as relações e saberes 

fragmentados, e que em nossa opinião não muda os pressupostos que vem da colônia e 

que foram atualizados com o colonialismo imperial capitalista, mantendo os 

fundamentos de origem baseados num padrão de poder estabelecido na/pela 

modernidade, que hierarquiza e classifica a raça, os saberes e a cultura (Quijano 2000; 

Quijano, 2014). Assim, é legitimada a colonialidade do poder que posiciona a sociedade 

liberal como o modelo a seguir por todas as sociedades, porque se impõe como o 

caminho certo para o desenvolvimento (CASTRO-GÓMEZ, 2000. P.154). 

Com o "descobrimento" da América nasce a colonialidade, que parafraseando 

Quijano (2000), pode ser entendida como um padrão de poder que organiza as 

hierarquias sociais e reproduzem relações de dominação tanto no território quanto 

epistêmicas; que tornam possível impor a história, os conhecimentos, as experiências e 

modos de vida, incluindo a exploração pelo capital de grupos auto-determinados como 

superiores sobre outros que são determinados como inferiores (QUIJANO, 2000). 
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Este paradigma é auto-referencial "como o novo e ao mesmo tempo o mais 

avançado da espécie" (QUIJANO, 2000. P. 212) sob as idéias de novidade, avançado, 

racional-científico, laico, secular; que tem persistido por 500 anos (idem), que 

ultrapassou as referências de racionalidade, ciência e tecnologia, que existiam antes 

deste. É um processo histórico específico do atual sistema mundial, mas mantêm 

referências e características anteriores, ordena "o atual padrão de poder global [...] o 

primeiro verdadeiramente global da história registrada " (QUIJANO, 2000. P. 214). 

Assim, o padrão de poder moderno determina as práticas sociais comuns para 

todos, embora não tenha sido erradicada a heterogeneidade histórico-estrutural em cada 

domínio (Quijano, 2000. P. 214-215). No entanto, "as instituições hegemônicas de cada 

esfera da existência social são universais para a população do mundo como modelos 

intersubjetivos. Assim, o Estado-nação, a família burguesa, a empresa, a racionalidade 

eurocêntrica" (idem), são instituições que persistem como "a expressão subjetiva ou 

intersubjetiva do que as pessoas do mundo estão fazendo" ou a modernidade persistente 

na relação entre "os processos históricos que são gerados a partir de América e 

mudanças da subjetividade ou, melhor, da intersubjetividade de todos os povos que se 

integram no novo modelo de poder global" (QUIJANO, 2000. p.216). 

A produção de uma unidade e homogeneidade dos povos por invasores europeus 

contribuíram para a legitimação das relações de dominação impostas, mantendo seus 

fundamentos coloniais de origem, "um padrão de poder que não deixa, não pode deixar, 

sua colonialidade" (QUIJANO, 2014. P.636). 

De acordo com Mignolo (2000), a colonialidade é constitutiva da modernidade e 

inseparável do capitalismo, “é o eixo que organizou e organiza a diferença colonial, a 

periferia como natureza... o pagão, o bárbaro, o subdesenvolvido" (p.57 -58). Então, se 

impõe a razão colonial, ou seja, o modelo eurocêntrico do Estado-nação que, segundo 

Maldonado-Torres (2007 apud WALSH, 2008. p.137) define uma lógica única e modo 

de saber, imposto e não afim com a "realidade e a pluralidade sul-americana" (idem). 

Este tipo de hierarquia do conhecimento também é evidente nas relações entre 

adultos com crianças, onde os conhecimentos dos adultos são ditos de superiores, 

verdadeiros e privilegiados. Além disso, Walsh (2008. P. 137) observa que a 

colonialidade do conhecimento também é evidente no sistema educacional em todos os 

níveis, onde o conhecimento e a ciência são considerados. "O quadro científico e 

acadêmico-intelectual" a ser seguido (idem). Neste sentido, as relações adulto-criança  

ou  instituição-crianças  estão  enquadradas  dentro  dos  preceitos  da  hierarquia       do 
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conhecimento, onde as crianças devem ser educadas para adquirir o conhecimento 

necessário e formas "corretas" de agir no mundo, desconhecendo que elas têm a 

capacidade de criar e recriar o mundo que habitam, que não precisam de uma divisão 

etária, nem ficar presos numa aula, além dos conhecimentos válidos impostos e que não 

tem nada a ver com o mundo social, cultural e espiritual que habitam. 

 

A NATUREZA COLONIZADA 

 

 

A representação ocidental de natureza surge a partir de um solo histórico, 

formado por experiências de valorização da natureza e também de temor. Com o 

advento da modernidade, a natureza passou a ser vista como algo que deve ser  

dominado pelos seres humanos e assim estabelece uma ruptura entre os mesmos e a 

natureza. Dumont, em relação às questões que envolvem a natureza argumenta que “A 

sociedade moderna pretende ser ‘racional’, ou seja, ela desliga-se da natureza para 

instaurar uma ordem humana, autônoma”. (DUMONT, 1985, p.250). 

No âmbito dos estudos coloniais, mostram que há uma "colonialidade persistente 

que afeta a natureza da América Latina" (ALIMONDA, 2011. P.22) que, enquanto 

realidade biofísica e na sua configuração territorial "é considerada no pensamento 

hegemônico global e ante as elites dominantes da região como um espaço subalterno, 

que pode ser explorado, destruído, re-configurado, de acordo com as necessidades dos 

regimes existentes de acumulação" (ALIMONDA, 2011. P.22). 

Consideramos que diferente da perspectiva colonial da natureza que afasta aos 

indígenas desta, numa perspectiva descolonial a natureza não é separada das relações 

sociais, ou grupos sociais com ela mesma; separados de acordo com Quijano citado 

acima. Além disso, Escobar (2011) observa que a investigação sobre o conhecimento 

local e os padrões culturais da natureza permitiram contagens sofisticados sobre as 

construções da natureza desenvolvidas pelas pessoas, oferecendo a possibilidade de 

livrarmos da relação binária entre natureza e cultura (DESCOLA E PALSSON,  

editores, 1996 apud ESCOBAR, 2011. p.118). 

As concepções de natureza, contêm outras concepções relacionadas às formas de 

se perceber, a mesmas estão atreladas às culturas dos sujeitos. As epistemologias 

ecológicas se apresentam como novos horizontes de compreensão que visam superar as 

dualidades modernas, tais como natureza e cultura, mente e corpo e conhecimento e 

experiência  (Carvalho,  2014).  Portanto,  nós  partimos  do  contraponto  à  perspectiva 
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colonial, ou seja, desde os conhecimentos e práticas indígenas contra o modelo da 

natureza que é imposto pelo Estado, além das perspectivas da infância e das suas formas 

de subjetivar o mundo. Infâncias indígenas que, tanto no Brasil como na Colômbia,  

estão sujeitas dentro de um modelo civilizatório que acrescenta "uma longa história de 

desenvolvimento desigual e combinado, ruptura a nível global do metabolismo 

sociedade-natureza, que penaliza cada vez mais a natureza da América Latina e os 

povos que fazem a sua vida nela" (O'Connor, 2001 op cit Alimonda, 2011. p.22). 

 

O SER INDÍGENA 

Os conceitos de indígena, raça e etnia são centrais nas nossas pesquisas, porque 

se referem a populações afetadas pelas conseqüências da modernidade, colonialidade e 

eurocentrismo, e estão em uma posição oposta à das empresas estatais e os grandes 

empreendimentos; uma imagem do indígena oposta ao desenvolvimento.  De acordo 

com Bullard (2005), existe uma relação entre o uso da terra e exploração das pessoas, e 

assim, “de forma geral, os indígenas são a parte da população que se defrontam com 

algumas das piores formas de poluição” (BULLARD, 2005), além das diferentes 

violências físicas e simbólicas que mostram um racismo que favorece apenas as 

empresas através das políticas públicas (idem). 

Quijano (2000), mostra como há relações de dominação que são evidentes nas 

hierarquias social de papéis e lugares, o que na prática justifica a violência, dominação e 

exploração, considerando-se a população indígena como inferior e com menos direitos 

e/ou conhecimento da terra e/ou sua exploração. Indígenas latino-americanos são 

vítimas da “escravidão, guerras, doenças, massacres, genocídios, etnocídios e outros 

males” (LUCIANO, 2006. P.17), desde o tempo da colônia. Isso é parte de um projeto 

de dominação cultural, econômica, política e militar do mundo, ou seja, um projeto 

político civilizador e centralizador, produzindo profundas mudanças culturais, 

“enfraquecendo sobremaneira as matrizes cosmológicas e míticas em torno das quais 

girava toda a dinâmica da vida tradicional” (Ibídem, p.18), conhecimentos e valores que 

foram herdadas e que ainda expressam e vivem através de rituais e crenças. Trazemos as 

contribuições de Michèle Sato, que neste sentido relatam: 

Se alguns olhares percebem o conhecimento indígena ou popular como 

‘tradicionais’, ou ‘primitivos’, é preciso problematizar que esta assimetria esconde 

uma hierarquia perversa da superioridade de quem estabelece e determina a 

contemporaneidade (2005, p.40). 
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Indo além, Luciano (2006) refere-se a os indígenas brasileiros dominados por 

506 anos sob o que chama de um projeto civilizatório global, centralizado na Europa. 

No mesmo sentido Quijano (2000; 2014) e Quijano e Wallerstain (1992) apontam que 

para esta é a historia de todo o continente americano, e até mesmo todo o planeta, pois o 

projeto colonizador cobriu o mundo inteiro, em uma tentativa de dominação da Europa 

Ocidental. Neste sentido, de acordo com Luciano (2006), indígena “São povos que já 

habitavam há milhares de anos essas terras, muito antes da invasão européia” 

(LUCIANO, 2006. P.27). Assim, como parte do acionar modernizador sobre os grupos 

indígenas da América Latina, se apresenta uma hibridização cultural que, de acordo  

com Escobar (2011), torna "visível o encontro dinâmico das práticas que se originam  

em muitas matrizes culturais e temporais" (ESCOBAR 2011. p.127). No entanto, longe 

de ser receptores passivos, os indígenas constroem identidades, relações sociais e 

práticas econômicas não estáticas, o que tem permitido manter modelos locais de 

economia e o ambiente natural, enraizados no conhecimento e as práticas locais (Idem). 

Mas ainda assim eles continuam a ser perseguidos por não ser consistentes e muitas 

vezes contrárias às imposições de um Estado paternalista que decide como ser e agir sob 

as disposições que ele mesmo determina como um bem-estar comum, mas realmente 

beneficia só um setor privilegiado. 

 

AS NOSSAS PESQUISAS COM INFÂNCIAS 

 

 

É por isso que a partir de definições universais, assim como o pensamento 

colonial faz com a natureza, as perspectivas de dominação e controle são evidentes (de 

aquilo que é verdade para quem decidiu que é a verdade). Em contraste, considera-se 

uma idéia da natureza própria dentro de cada comunidade indígena é baseada na cultura 

local e as formas de significar e apropriar-se do seu território. 

Ao se pesquisar um povo, segundo Sato e Passos (2011), é importante estar 

atento as particularidades daquela determinada sociedade, suas identidades para não se 

cair na armadilha da desintegração da Modernidade. Os povos têm: 

[...] suas vidas, técnicas, crenças, medicinas, enfim, suas cosmologias – nas 

quais eles se incluem – não podem ser compreendidas mediante a 

fragmentação teórica da modernidade, mas dentro de suas teias de 

significações e sentidos, traçadas por uma cosmogonia que diz respeito à sua 

identidade social (p.247). 
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Essa complexidade de interconexões é relevante para estudar os sujeitos e seus 

intercruzamentos com a natureza. De acordo com Carvalho, “Não se trata aqui de  

apenas reconhecer a diversidade cultural e levar em conta o ponto de vista do ‘outro’ 

humano, mas de considerar o ponto de vista das coisas e dos organismos não humanos 

que habitam o mundo” (2014, p. 66). 

Então, para poder pesquisar sobre as interações entre Educação Ambiental, 

ambiente, e infância é importante não compartimentar, desatrelar a historicidade das 

categorias, e sim compreendê-las nas inter-relações existentes. Adentrar nas 

interconexões e compreende-las exige reconhecer a sua indissociabilidade, bem como 

admitir as diferentes concepções de Educação Ambiental, ambiente e infância, 

reconhecendo esse processo como uma construção social, portanto cultural. 

E nestas construções culturais, as crianças fazem parte, produzindo-as e se 

transformando conforme a sociedade ao qual fazem parte, produzem e são produtoras de 

culturas. “Elas elaboram sentidos para o mundo e suas experiências compartilhando 

plenamente de uma cultura” (Cohn, 2005, p.35). Nesse sentido, não existe uma divisão 

entre cultura do adulto e cultura da criança. A criança e o adulto fazem parte da mesma 

cultura, no entanto esta cultura pode ser significada e percebida pelos sujeitos de forma 

diferente, de acordo com o seu repertório e categoria social. Assim sendo, a pluralidade 

de culturas infantis se estabelece no intercruzamento da produção da infância e da 

produção do lugar, pois “Toda criança é criança de um lugar. Do mesmo modo, toda 

criança é criança em algum lugar” (Lopes e Vasconcelos, 2006, p.110). 

Segundo a Cohn (2005) a criança atuante “(...) é aquela que tem um papel ativo 

na constituição das relações sociais em que se engaja, não sendo, portanto, passiva na 

incorporação de papéis e comportamentos sociais” (p.27). Contraditoriamente a postura 

adultocêntrica, nas culturas indígenas as crianças são consideradas seres sociais e desde 

cedo são integradas ao convívio da comunidade e tem da mesma o respeito. 

Ao se tratar de Educação Ambiental, ela vem a contribuir para a compreensão 

sobre as diferentes concepções de infância. Perceber o ambiente como algo agregado  

em que a criança não existe sem o mesmo ao qual ela está inserida. Nessa visão o 

ambiente percebido em sua totalidade, ou seja, se articulando as questões naturais, 

culturais, espaciais, temporais, em que os seres humanos são concebidos historicamente 

e habitam determinado território (Sato, 1997). Segundo Tomás (2007) 
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Neste contexto as crianças têm sido um dos grupos sociais que tem 

permanecido sistematicamente fora dos espaços de discussão e participação, 

ainda que seja um dos que mais sofrem da exclusão e das desigualdades 

socioeconômicas provocadas pela globalização (p. 76). 

 
Seguindo com Didonet, o conceito de infância é uma representação social 

formada na cultura e interligada as questões socioeconômicas, as concepções de vida, 

aos valores. As questões de globalização se apresentam, visando homogeneizar a partir 

da cultura dominante, mas é importante ao se estudar infância se afastar dessa tendência 

e ir em busca das particularidades. 

É verdade que a comunicação e o intercâmbio entre culturas, a hegemonia de 

uma sobre a outra, a disseminação de valores, comportamentos e padrões de 

vida de um povo em outros ambientes tendem a homogeneizar, igualar, 

unificar. Suprimindo as individualidades, suprime-se a riqueza das diferenças 

e empobrece-se o conjunto, que passa a ser uniforme em torno do que é 

comum ou daquilo que caracteriza a cultura dominante. (Didonet, 2007, p.  

11) 

 

Como representação social, o conceito de infância está ligado às idéias que são 

socialmente assumidas pelas crianças e pelos adultos, que são geralmente associadas 

com a dominação adultocentrada, onde a invisibilidade das crianças é evidente nas 

decisões políticas e políticas públicas, porque a maioria das representações são de 

infâncias vítimas e/ou pequenos adultos a ser formados, reduzindo assim os seus 

interesses particulares e formas de habitar o mundo. Assim: 

 
[…] a invisibilidade é, no caso, homóloga da exclusão: as crianças são 

o grupo geracional mais afetado pela pobreza, pelas desigualdades 

sociais e pelas carências das políticas públicas” (ANNAN, 2002; 

UNICEF, 2005). Não é, por isso, sem consequência, a exclusão das 

crianças da ação política direta caminha a par do efeito simbólico da 

sua invisibilização política” (SARMENTO, FERNANDES  E 

TOMÁS, 2007. P.185). 

 

Os estudos etnográfico dentro da antropologia da criança vêem a contribuir com 

a modificação da homogeneidade ao se tratar de globalização, já que em cada localidade 

há uma especificidade de infância e a criança traz consigo as experiências sociais e o 

repertório que a torna única. Conforme Sarmento (2007) argumenta que vários autores: 

 

[...] têm chamado a atenção para a diversidade das formas e modos de 

desenvolvimento das crianças, em função da sua pertença cultural - isto é, 

sustentam que a cultura molda a infância, por contraponto à ideia de uma 

natureza universal da infância, suposta a partir de estudos centrados no 

Ocidente. (p. 28) 
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Fazendo aproximações com a temática das pesquisas, para as comunidades 

indígenas não existe separação entre cultura-natureza-sobrenatureza, pois estes três 

conceitos estão indissociados em uma teia de relações. Trazendo as contribuições de 

Assis (2006) “para as populações ameríndias, não há dicotomia cultura-natureza, 

pautada na polarização sujeito-objeto como é vista na nossa sociedade. Nas sociedades 

indígenas, a percepção seria a de relações entre subjetividades” (p. 80). Seguindo com 

as articulações de Assis, os Mbyá-Guarani, entendem as relações com o ambiente como 

uma conexão entre subjetividades. As coisas naturais não são consideradas coisas 

objetivadas. Na perspectiva deles cada elemento do ambiente (vegetais, animais, eles 

mesmos) possui uma matriz original situada no mundo divino (p. 83). 

Podemos então pensar as nossas pesquisas no olhar que Sato (2005) trabalha 

como o conceito de biorregionalismo, que conforme a autora é descrito como: “[...] uma 

tentativa, entre tantas outras possibilidades, de construir identidades fora dos centros 

hegemônicos, na relevância das lutas políticas em locais e territórios singulares”  (2005, 

p. 41). A Educação Ambiental com foco nas experiências dos lugares recusando a 

homogeneidade considerando os saberes locais e eliminando as hierarquias entre os 

povos. “A Educação Ambiental inscrita no biorregionalismo reforça que a experiência 

social é variada e múltipla, e para além do veredito das alternativas que possibilitem o 

não desperdício das vivências locais” (p.41) 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO: O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Patrícia dos Santos Zwetsch/UFSM 

Rosane Carneiro Sarturi/UFSM 

Eixo V: Currículo pelas Linguagens na Educação da Infância 
 

Resumo 

O presente estudo conta com o apoio do Programa Observatório da Educação, da  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes/Brasil. É um recorte de 

uma pesquisa que está em andamento, no Programa de Pós-graduação da Universidade 

Federal de Santa Maria, à nível de mestrado. Apresenta como objetivo identificar a realidade 

da educação infantil no Brasil e os significados de currículo, a partir das políticas públicas 

nacionais e dos documentos para esta etapa da educação básica. A metodologia utilizada para 

desenvolver este estudo pautou-se em uma abordagem quanti-qualitativa, do tipo documental. 

A produção dos dados realizou-se através da análise das políticas públicas e dos documentos 

que orientam a organização do currículo da educação infantil. Por meio dos dados estatísticos 

educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), no que concerne ao Censo Escolar e a partir dos dados disponíveis no Observatório  

do Plano Nacional de Educação. Para fundamentar este estudo utilizou-se como referencial 

teórico as contribuições dos seguintes autores: Oliveira (2011) e Kuhlmann (2004), que 

contribuíram no entendimento sobre o processo histórico da educação infantil; e Kramer 

(2016), que auxiliou na construção da concepção de currículo. Diante desse estudo, verifica-se 

que no decorrer dos anos a educação infantil apresentou avanços, tanto em relação ao número 

de matrículas, ampliando assim o acesso a primeira etapa da educação básica, como também 

na construção e elaboração das propostas pedagógicas e dos currículos, pois realizou-se 

discussões e a construção de novas políticas públicas e documentos para orientar e guiar os 

currículos da educação infantil, visando sempre a criança como sujeito histórico de direitos e 

o centro do planejamento destas propostas. Portanto, no decorrer do processo histórico da 

educação infantil no Brasil, percebe-se que foi sendo atribuindo um caráter educacional para a 

mesma, exigindo assim a construção de um currículo, para essa primeira etapa da educação 

básica. 
 

Palavras-chave: Educação Infantil. Currículo. Políticas Públicas. 
 

Introdução 
 

Este estudo tem apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes/Brasil. É um recorte da pesquisa em 

andamento, no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, à nível 

de mestrado. Objetiva-se identificar a realidade da educação infantil no Brasil e os  

significados de currículo, a partir das políticas públicas nacionais e dos documentos para esta 

etapa da educação básica. 

A temática de pesquisa “educação infantil e currículo: o que dizem os documentos e as 

políticas públicas” emergiu da necessidade de mapear a atual realidade da educação infantil 

(EI)  no  nosso  país,  buscando  compreender  os  significados  e  as  concepções  de currículo 



enfatizadas nas políticas públicas e nos documentos que orientam as propostas pedagógicas da 

primeira etapa da educação básica (EB). 

Diante disso, a EI não possui como função escolarizar as crianças ou prepara-las para 

as demais etapas da EB, portanto, possui seus próprios princípios e objetivos, principalmente 

no que concerne ao desenvolvimento integral das crianças. Pois: 

 
A integração das creches e pré-escolas nos sistemas de ensino, exigida pela Lei 

9394/96, ampliou o debate sobre o que seria uma proposta pedagógica para essas 

instituições. A busca dessa proposta partiu da consideração de que todos os 

ambientes educacionais são culturalmente construídos, moldados por gerações de 

atividade e criatividade humanas e mediados por complexos sistemas de crenças 

ligadas aos objetivos e prioridades para a aprendizagem (OLIVEIRA, 2011, p. 181). 

 

Este trabalho será estruturado em duas seções. Na primeira, objetiva-se reconhecer a 

realidade da EI, a partir dos dados estatísticos educacionais disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e através do 

Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE). Na segunda, pretende compreender os 

significados de currículo para EI, considerando as políticas públicas e os documentos, que 

foram publicados pelo Ministério da Educação (MEC). A metodologia utilizada pautou-se em 

uma pesquisa documental, com uma abordagem quanti-qualitativa. 

A partir deste estudo, verifica-se que no decorrer dos anos a EI apresentou avanços no 

Brasil, tanto em relação ao número de matrículas e na construção de novas instituições, 

ampliando assim o acesso à primeira etapa da EB, quanto na edificação e elaboração das 

propostas pedagógicas e dos currículos, visto que se realizaram discussões, movimentos e a 

construção de novas políticas públicas e documentos para orientar e guiar os currículos da EI. 

Portanto, as políticas e os documentos foram construídos visando a criança como sujeito 

histórico, de direitos e centro do planejamento das propostas pedagógicas. 

 

Educação infantil no Brasil: os dados estatísticos educacionais 

 
Ao verificar a trajetória da EI no Brasil, percebe-se que esta passou por diferentes 

modificações. Para Oliveira (2011), o atendimento de crianças pequenas em instituições, 

praticamente não existia até meados do século XIX. Essa situação modificou-se a partir da 

segunda metade do século XIX, como consequência da abolição da escravatura, que  

aumentou a migração para a zona urbana das grandes cidades. No momento que antecede a 

proclamação da República em 1889, observa-se a criação de jardins de infância, porque: 

 
Enquanto a questão era debatida, eram criados, em 1875 no Rio de Janeiro e em 

1877 em São Paulo,  os  primeiros jardins de infância sob  os cuidados de   entidades 



privadas e, apenas alguns anos depois, os  primeiros jardins de infância públicos,  

que, contudo, dirigiam seu atendimento para as crianças dos extratos sociais mais 

afortunados, com o desenvolvimento de uma programação pedagógica inspirada em 

Froebel. (OLIVEIRA, 2011, p. 93) 

 

Após a proclamação da República, o atendimento as crianças começou a reorganizar- 

se, devido à inserção da mulher no mercado de trabalho e ao processo de industrialização. 

Conforme Oliveira (2011), em 1899, fundou-se o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância, uma iniciativa governamental, que emergiu como consequência e preocupação com 

a saúde das crianças. Através desse fato surgiram novas escolas infantis e jardins de infâncias, 

alguns destes foram criados pelos europeus, com a intenção de garantir o atendimento aos  

seus filhos. Nesse contexto: 

 
No ano de 1899, ocorreram dois fatos que permitem considerá-lo  como  marco 

inicial do período analisado. Em primeiro lugar, fundou-se o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro, instituição pioneira, de grande influência, 

que posteriormente abriu filiais por todo o país. Em segundo lugar, foi o ano de 

inauguração da creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado (RJ), a 

primeira creche brasileira para filhos de operários de que se tem registro. 

(KUHLMANN, 2004, p. 82) 

 

Com estes fatos, novas associações e institutos mobilizaram-se para garantir a saúde 

das crianças e atender os filhos das mães operárias. Com a Lei n.º 5.692/1971 (BRASIL,  

1971) que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, é afirmado que “[...] os 

sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 

conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes 

(BRASIL, 1971, p. 02).” Portanto, verifica-se uma preocupação com as crianças de zero a seis 

anos, mas somente através da Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) que a EI 

torna-se um direito das crianças. Pois, no: 

 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; [...] IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade; [...] VI - oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 

didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (BRASIL, 1988, p.  

10) 

 

Com a Lei n.º 9.394/1996 são estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional 

(BRASIL, 1996). Com esta lei a EI torna-se a primeira etapa da EB, ofertada em creches, para 

crianças de zero a três anos, e em pré-escola, para crianças de quatro a cinco anos. Também é 

ratificando que é dever do estado ofertar “[...] atendimento gratuito em creche e pré-escolas às 

crianças de zero a cinco anos de idade” (BRASIL, 1996, p. 03). 



O transcorrer da história da EI no Brasil, depara-se com outras políticas públicas, que 

objetivaram ratificar o direito à educação, auxiliar e orientar a organizações das instituições. 

Com a expectativa de ampliar as instituições de EI em nosso país, cria-se o  Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (ProInfância), pensado pelo MEC, em 2007. 

O ProInfância foi uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

MEC, instituído pela Resolução n.º 6/2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as orientações e 

diretrizes para execução e assistência financeira suplementar ao ProInfância. O programa 

objetiva contribuir para a qualidade da EI, visando à construção de creches e pré- escolas, 

aquisição de equipamentos e materiais. Contribuindo para a restruturação da EI pública, que 

anteriormente era exclusivamente responsabilidade dos municípios. O programa tem como 

objetivo “[...] prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando 

garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública 

(BRASIL, 2016)”. 

Nas notícias disponibilizadas no portal do MEC, em 2015 eram 6.322 creches e pré- 

escolas concluídas ou em obras, considerando todo o país, este número corresponde a 72%  

das 8.787 pactuadas pelo MEC desde a criação do ProInfância. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2016). 

Ao verificar os dados estatísticos educacionais disponibilizados pelo Observatório do 

PNE, percebe-se que a EI no Brasil passou por avanços, quando considera-se os aspectos 

relacionados com acesso e oferta da primeira etapa da EB. Ao averiguar-se os dados  

referentes às crianças de quatro e cinco anos, nota-se que em 2013, 87,9% das crianças 

estavam matriculadas em instituições de EI e no de 2014, 89,1%. 

Quando analisa-se os dados referentes a localidade rural e urbana, percebe-se que em 

2014, 90% das crianças da localidade urbana e 84,8% da localidade rural estava matriculadas 

na EI. Ao verificar o número da população conforme a sua etnia nota-se que no decorrer dos 

anos de 2012 a 2014, mais crianças brancas de quatro a cinco anos de idade, estão inseridas 

nas instituições de EI. Isto é perceptível na tabela a seguir: 

 

Tabela 1- Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na EI 
 
 

Ano Brancos Pretos Pardos 

2012 87,5% 2.380.835 84,8% 268.289 84,9% 2.367.549 

2013 89,2%   2.303.128 88,3%   272.460 86,9%   2.398.805 

2014 91,3% 2.268.610 87,8% 266.866 87,5% 2.380.835 
 

Fonte: Observatório do PNE (2016) 



Em relação às crianças de zero a três anos e a partir dos dados do observatório do  

PNE, verifica-se que em 2013 apenas 27,9% das crianças desta faixa etária, estavam 

matriculadas em instituições de EI, no ano de 2014 depara-se com um percentual de 29,6%. 

Quando analisa-se os dados referentes a localidade urbana e rural, no ano de 2014 verifica-se 

que apenas 32,2% das crianças de zero a três, que moram na localidade urbana estão com o 

seu direito a educação garantido e somente 16% da localidade rural. Diante disso, afirma-se 

que no Brasil, poucas crianças de zero a três estão matriculadas na EI, tanto na localidade 

urbana, quanto na rural. 

Ao constatar os dados relacionados com as etnias e considerando as crianças de zero a 

três anos, verifica-se que o direito a educação está sendo garantido com mais intensidade para 

as crianças brancas, no decorrer dos anos de 2012 a 2014, pois estas estão inseridas no 

contexto escolar de forma significativa. Na tabela a seguir ponderam-se estes dados: 

 

Tabela 2- Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos matriculadas na EI 
 
 

Ano Brancos Pretos Pardos 

2012 28,8% 1.663.892 27,7% 147.90 22,4% 1.227.656 
2013 30,7% 1.793.789 32,6% 176.510 24,5% 1.285.043 

2014 33,2% 1.905.628 32,6% 186.825 25,7% 1.399.683 
 

Fonte: Observatório do PNE (2016) 

 

Os dados estatísticos educacionais do INEP nos auxiliam a compreender a realidade da 

EI no Brasil, no que tange ao número de matrículas. Conforme os dados do Censo Escolar
1
,  

do ano de 2012 a 2015, verifica-se que o número de matrículas ampliou-se, tanto na creche, 

como na pré-escola. Somente em 2015, nos dados da pré-escola, nota-se uma sútil redução no 

número de matrículas (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS E ESTUDOS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016), diante disso podemos ratificar que mais 

crianças passaram a frequentar a EI, tendo assim o seu direito a educação garantido. Sabe-se 

que o ideal seria que todas as crianças estivessem matriculadas em instituições públicas e 

gratuitas, mas isto não é a realidade do Brasil. Os dados referentes ao número de matrículas, 

dos anos de 2012 a 2015, referentes a creche e a pré-escola, do Brasil, estão disponíveis no 

gráfico a seguir: 

 
 

1 
O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional realizado todos os 

anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e 

com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

E ESTUDOS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016) 
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Gráfico 1- Número de matrículas da EI, no Brasil. 
 
 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base nos dados do Censo Escolar 2012 a 2015 (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS E ESTUDOS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016) 

 

Quando analisa-se o número de matrículas na EI e a população de zero a cinco anos, 

residente no Brasil, no período de 2007 a 2013, disponibilizado pelo INEP, verifica-se uma 

oscilação na taxa de natalidade, isto se torna explícito no decorrer dos anos de 2007 a 2012, 

quando no ano de 2007 e 2010, nos deparamos com mais crianças de zero a três anos, que nos 

anos de 2008, 2009, 2011 e 2012. Também se percebe que a ampliação da EI, em relação à 

creche representou um aumento de 7,5% de matrículas, em relação a pré-escola ocorreu uma 

ampliação de 2,2%. 

Pode-se afirmar que mais crianças estão matriculadas em instituições de EI, mas não 

podemos assegurar que o direito à educação está sendo garantido para todas, pois quando 

comparamos o número de matrículas e de crianças de zero a três anos de idade, verifica-se  

que não temos nem 50% delas matriculadas na EI. Já em relação as crianças de quatro a cinco 

anos, a realidade é diferenciada, pois temos um número reduzido de crianças que não estão 

inseridas no contexto das instituições de EI.  Isto está explícito na figura a seguir: 

 

Figura 1- Número de Matrículas na EI e População Residente de 0 a 3 e 4 e 5 Anos de Idade – 

Brasil – 2007-2013 
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Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2013 resumo técnico (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS E 

ESTUDOS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016, p.16) 

 

Com os dados do Observatório do PNE e do INEP, verifica-se que o acesso à EI no 

Brasil ampliou-se, mas não é universal para todas as crianças, principalmente para as que se 

encontram na faixa etária de zero a três anos. Nesta perspectiva é necessário nos 

questionarmos de que forma estas crianças estão sendo inseridas no contexto das instituições, 

pois além de garantir o acesso à educação, é preciso considerar o sucesso e a permanência das 

crianças nestes espaços, considerando as mesmas como ponto de partida, para elaboração e 

construção das propostas pedagógicas, das políticas públicas e das instituições. 

 

As políticas públicas e os documentos da EI: os significados de currículo 

 
A precisão de organizar um currículo para a EI no Brasil, iniciou-se no final da década 

de 70 e no inicio dos anos 80, primeiramente para a pré-escola, após também se considerou as 

creches. Diante dessa realidade, iniciavam-se os debates sobre a função das instituições de EI 

e a elaboração de uma proposta pedagógica para essas instituições. 

Em 1993, iniciaram-se as discussões relacionadas com a elaboração do documento,  

que definiu as propostas das diretrizes gerais para uma Política de Educação Infantil. Em 

1994, na Conferência Nacional de Educação para Todos, aprovou-se o documento definitivo 

da Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1994). Este  documento  apresentava 

como objetivo, juntamente com o Ministério da Educação e do Desporto (MED): “[...] 

expandir a oferta de vagas para a criança de zero a seis anos; fortalecer, nas instâncias 

competentes, a concepção de educação infantil definida neste documento; e promover a 

melhoria da qualidade do atendimento em creches e pré-escolas” (BRASIL, 1994, p. 21). 



Nessa perspectiva o documento Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 

1994), definiu as diretrizes pedagógicas, que concebe a criança como um ser humano 

completo e em processo de desenvolvimento, que necessita de um adulto para a sua 

sobrevivência e desenvolvimento, afirmando assim que a criança é um sujeito ativo e capaz. 

Também definiu as diretrizes para uma política de recursos humanos, referente aos 

profissionais de EI, que estão diretamente ligados com crianças ou que atuam na gestão, 

supervisão ou orientação de creches e pré-escolas. 

Uma das motivações para elaboração deste documento está relacionada com a 

inexistência de currículo e propostas pedagógicas para EI. Diante disso, verifica-se, que no 

documento a concepção de currículo, está destacada da seguinte forma: “[...] o currículo da 

Educação Infantil deve levar em conta, na sua concepção e administração, o grau de 

desenvolvimento da criança, a diversidade social e cultural das populações infantis e os 

conhecimentos que se pretendam universalizar” (BRASIL, 1994, p. 15). Percebe-se que ao 

elaborar este documento é necessário considerar os aspectos relacionados com o 

desenvolvimento da criança, como também o contexto em que a mesma está inserida. 

No ano de 1995, com a intenção de retomar o debate sobre o currículo da EI e por 

iniciativa do MED, juntamente com Coordenação Geral de Educação Infantil (CGEI), 

conjuntamente com pesquisadores brasileiros elaboram-se textos, destacando as concepções 

sobre o currículo. Este movimento tinha como intencionalidade identificar as propostas 

curriculares existentes e construir uma metodologia de análise destas propostas. Assim: 

 
A leitura das diversas concepções pode ajudar a recolocar o debate desenvolvido na 

área acadêmica e no campo das políticas públicas. Para tanto, a seguir sintetizamos 

as principais idéias contidas no documento do MEC (1996), em resposta à questão: 

"o que é proposta pedagógica e currículo em educação infantil?". Essas idéias foram 

o ponto de partida para a construção de procedimentos, critérios e instrumentos da 

análise das propostas pedagógicas ou curriculares realizada pelo MEC naquele 

momento. (KRAMER, 2016, p. 06) 
 

Os textos que foram elaborados pela equipe de trabalho
2 

e os documentos analisados 

cominaram no documento intitulado “Proposta Pedagógica e Currículo em Educação Infantil: 

um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise” (BRASIL, 1996). Este 

documento foi organizado em cinco capítulos, contento as concepções e análise das propostas 

 

 

 

2 
Conforme o documento “Proposta Pedagógica e Currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a construção 

de uma metodologia de análise”, a equipe de trabalho era formada pelos próprios técnicos da Coordenação, do 

MEC com experiência na área, lotados nas Delegacias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de cinco 

consultores, especialistas em EI. (BRASIL, 1996, p. 08) 



pedagógicas e currículo para a EI, também se encontra os documentos analisados e  os 

roteiros, que foram utilizados para análise e avaliação das propostas. 

Em 1996, depara-se com a Lei n.º 9.394/1996, que define a EI como a primeira etapa 

da EB, sendo um direito da criança e dever do estado ofertar vagas em instituições públicas, 

próximas das residências onde as crianças residem. Também se verifica que é de incumbência 

do município oferecer creches e pré-escolas, para as crianças de zero a cinco anos. 

No que tange aos aspectos do currículo da EI, na Lei n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

verifica-se que este necessita ser composto por uma base nacional comum e por uma parte 

diversificada, contemplando as peculiaridades regionais e locais, os aspectos relacionados  

com a cultura e economia dos sujeitos. Estas características do currículo foram atribuídas com 

a Lei n.º 12.796/2013 (BRASIL, 2013). Na Lei n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996) é afirmado que  

o currículo da EI, necessita abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da 

matemática, como os conhecimentos do mundo físico, natural, a realidade social e política, 

especialmente do nosso país. 

Em 1998, encontra-se o documento intitulado “Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil” (RCNEI) (BRASIL, 1998), elaborado pelo MEC, com a intencionalidade 

de contribuir com as políticas públicas e programas de EI, foi organizado em três volumes, 

destacando elementos sobre a formação pessoal e social, conhecimento de mundo. 

O RCNEI não apresentava um caráter mandatório, mas sim didático e instrumental, 

sendo considerado um guia de orientações para as práticas pedagógicas, elaboração das 

propostas e currículos da EI. O RCNEI contempla um conjunto de propostas que respondem  

as necessidades no âmbito nacional, sendo elaborado após as discussões e análise do 

documento “Proposta pedagógica e currículo em educação infantil: um diagnóstico e a 

construção de uma metodologia de análise” (BRASIL, 1996). 

Em 1999 com a Resolução/CEB n.º 1/1999, foi instituído as primeiras diretrizes 

curriculares nacionais para a EI (BRASIL, 1999), que apresentavam como objetivo orientar a 

organização das propostas pedagógicas da primeira etapa da EB. Estas diretrizes destacavam 

uma concepção de proposta pedagógica, afirmando que estas necessitam  respeitar  os 

seguintes princípios: 

 
a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum; b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de 

Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; c) 

Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. (BRASIL, 1999, p. 1). 



Através destas diretrizes as instituições de EI, necessitam considerar a identidade das 

crianças e de suas famílias, promover as práticas de educação e cuidado, organizar as 

estratégias de avaliação, por meio do acompanhamento e dos registros das crianças, ao 

planejarem suas propostas pedagógicas. Estas são de extrema relevância, pois percebem as 

crianças em suas integralidades, considerando a educação e o cuidado, os contextos e espaços 

que elas estão inseridas. 

Em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a EI foram reformuladas, com a 

Resolução n.º 5/2009 (BRASIL, 2009). Estas apresentaram avanços, ao compararmos com a 

que estava em vigência, pois verifica-se uma concepção de currículo e percebe-se a criança 

como sujeito histórico de direitos, buscando uma articulação com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da EB. Na Resolução n.º 5/2009 (BRASIL, 2009), currículo é: 

 
Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com  os  

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de  

crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009, p. 01). 

 

As diretrizes curriculares para EI de 2009, consideram as crianças como o centro do 

planejamento curricular, articulando assim as experiências, a bagagem cultural dos sujeitos, 

com os conhecimentos científicos. Valorizando as interações e as relações vivenciadas no 

contexto das instituições de EI, visando o desenvolvimento integral das crianças. 

No ano de 2015, iniciou-se a discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

para a educação básica, esta se realizou devido aos movimentos concretizados em nosso atual 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), em conformidade com a Lei n.º 9.394/96 

(BRASIL, 1996) e com as Diretrizes Curriculares Gerais para a EB  (BRASIL,2010).  A 

BNCC apresenta como objetivo: 

 
[...] sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo 

da Educação Básica, compreendida pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

anos iniciais e finais, e Ensino Médio, capazes de garantir, aos sujeitos da educação 

básica, como parte de seu direito à educação, que ao longo de sua vida escolar [...] 

(BRASIL, 2016, p. 08). 

 

Em relação à EI verifica-se que na última versão da BNCC, esta foi organizada por 

fases, sendo definida da seguinte forma: bebês as crianças de zero a dezoito meses, crianças 

bem pequenas de dezenove meses a três anos e onze meses, crianças pequenas de quatro anos 

a cinco anos e onze meses. No que tange a elaboração do currículo destaca-se a presença de 

eixos e cinco campos de experiência, denominados como: o eu, o outro e o nós; corpo,  gestos 



e movimentos; traços, sons, cores e imagens; escuta, fala, linguagem e pensamento; e espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 2016, p. 45). Portanto: 

 

Esses campos de experiências, que guardam relações com as áreas de conhecimento 

que organizam as etapas posteriores de escolarização, dão origem aos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para cada uma das três fases da Educação Infantil: 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os bebês; objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para as crianças bem pequenas; objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para as crianças pequenas (BRASIL, 2016, p. 45). 

 

Após, realizar esta breve análise dos documentos e das políticas públicas que destacam 

algumas concepções e orientações para a elaboração do currículo da EI, verifica-se que no 

decorrer dos anos ocorreram avanços e novas discussões foram realizadas, com a 

intencionalidade de qualificar os currículos da primeira etapa da EB. Nesta perspectiva, 

busca-se uma qualidade para EI, valorização das experiências e vivências nestas instituições, 

atribuindo objetivos pedagógicos e educacionais. 

 

Considerações preliminares 

 
Com este estudo percebeu-se que a EI no Brasil, passou por avanços em nosso país, 

pois com o passar do tempo elaborou-se políticas públicas e documentos, com a 

intencionalidade de orientar a elaboração do currículo e a construção das instituições de EI, 

visando o desenvolvimento integral e a educação das crianças. Desta forma, verificou-se que  

o acesso a EI no Brasil, ampliou-se no decorrer dos anos de 2012 a 2015, principalmente no 

que tange a pré-escola, mas sabe-se que ainda possuímos uma longa trajetória para 

universalizar a primeira etapa da EB no âmbito brasileiro, principalmente para as crianças de 

zero a três anos. Também verificou-se que novas instituições de EI foram construídas, 

especialmente através do financiamento do programa ProInfância (BRASIL, 2007), sabe-se 

que nem todas foram concluídas e entregues, aos municípios. 

Em relação aos significados do currículo para a EI, percebeu-se que a partir dos anos 

de 1994 até o momento atual, desenvolveu-se e intensificaram-se as discussões e estudos, para 

assim elaborar políticas e documentos que pudessem guiar e orientar a construção desse 

documento, visando os aspectos e os objetivos educacionais. Isto porque, no decorrer  dos  

anos atribuiu-se diferentes caraterísticas para a EI e estas se modificaram no transcorrer do 

tempo e a partir das políticas públicas, especialmente através da CF de 1988 (BRASIL, 1988) 

e com a Lei n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996). 

Portanto, o currículo da EI transcende a lista de conteúdos, pois se busca realizar uma 

articulação   entre   as   experiências   vivenciadas   no   contexto   das   instituições,   com   os 



conhecimentos científicos, o patrimônio cultural, as brincadeiras, o cuidado e a educação. 

Sendo assim, visa-se uma educação de qualidade para as crianças, buscando proporcionar 

vivências significativas para o seu processo de desenvolvimento e contribuições para a 

aprendizagem das crianças. 
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RESUMO: Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa qualitativa de inspiração 

etnográfica que vem sendo desenvolvida desde 2013, intitulada “Caracterização do 

atendimento de crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais do estado do Rio 

Grande do Sul/Brasil", que busca conhecer diferentes contextos de oferta de Educação 

Infantil para as crianças que residem em área rural. Para tanto, este recorte apresenta 

parte dos dados que referem-se à imersão das pesquisadoras em uma Escola Municipal 

de Educação Infantil, localizada na cidade de Eldorado do Sul/RS no contexto do 

assentamento Integração Gaúcha/IRGA. Através da análise dos dados obtidos a partir da 

imersão em campo, das observações participantes na instituição pesquisada e das 

escritas e reflexões dos diários de campo, buscamos contextualizar e discutir as 

condições de oferta da educação infantil, levando em consideração a perspectiva da 

organização do espaço, tempos e materiais na ação pedagógica e suas implicações na 

qualidade da oferta. Por fim, apontamos como questão imprescindível à busca de um 

trabalho pedagógico que articule as especificidades da vida e da cultura dos povos do 

campo visando à importância e o direto das crianças de conviverem e terem acesso a 

espaços, tempos, materiais, brinquedos e brincadeiras que sejam pensados a fim de que 

as crianças possam viver plenamente suas infâncias no cotidiano da escola. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil, infância do campo, tempo, espaço, ação pedagógica 

 

 

1. Historicidade da pesquisa 

 

 

A historicidade desta pesquisa está vinculada a Pesquisa Nacional “Caracterização 

das práticas educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais” que foi 
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um Projeto de Cooperação Técnica entre o Ministério de Educação (MEC) e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS
4
). Os dados produzidos nesta 

pesquisa foram fundamentais para a pesquisa “CARACTERIZAÇÃO DO 

ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS RESIDENTES EM ÁREAS 

RURAIS NO RIO GRANDE DO SUL/BRASIL”, onde na primeira etapa foi 

desenvolvida através de abordagem quantitativa que focou na análise do Banco de 

Dados elaborado pela pesquisa nacional supracitada, buscando analisar os dados no que 

se refere ao Rio Grande do Sul. Já a segunda etapa da pesquisa foi desenvolvida desde o 

ano de 2013 através de uma pesquisa de abordagem qualitativa. 

Esta segunda etapa aqui apresentada se configura a partir da imersão em dois 

contextos que contemplam a diversidade dos sujeitos do campo, ou seja, em escolas de 

comunidades que possuem assentados da reforma agrária e remanescentes de 

quilombolas, procurando aprofundar os aspectos no que se refere a qualidade da oferta 

da educação das crianças de 0 a 6 anos residentes no campo, bem como visa aprofundar 

conhecimentos no que se refere às especificidades da infância do campo, as condições 

de vida, e suas expectativas, desejos e necessidades no que se refere a educação das 

crianças pequenas. 

A abordagem deste artigo será especificamente dos dados e análises coletados da 

Escola de Educação Infantil, localizada no contexto do Assentamento Integração  

Gaúcha (IRGA) localizada no município de Eldorado do Sul/RS. A discussão versará 

sobre perspectiva da organização do espaço, tempo e materiais na ação pedagógica, suas 

implicações na qualidade da oferta de educação infantil para as crianças do campo e a 

importância da busca permanente de um trabalho pedagógico articulado coma as 

especificidades dos sujeitos, buscando problematizar as especificidades da educação 

infantil do/no campo. 

 

2. O Contexto da Pesquisa 

Neste artigo, trataremos do contexto do município de Eldorado do Sul, localizado no 

estado do Rio Grande do Sul/BR. Segundo a Radiografia de Educação Infantil (2013), 

 

 

4 
Parte dos dados da Pesquisa Nacional encontra-se sintetizados no livro “oferta e demanda de Educação 

Infantil no campo” disponível, juntamente com os relatórios técnicos, no site: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao- 

infantil&Itemid=859 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12579%3Aeducacao-infantil&amp;Itemid=859
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elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o município de 

Eldorado do Sul possui uma população total 2.026 crianças de 0 a 3 anos e de 1.092 

crianças de 4 a 5 anos, sendo que desse total o percentual de 10% é de crianças que 

residem em área rural. 

A comunidade pesquisada integra o  Assentamento  Integração  Gaúcha
5  

que   se 

constituiu em 1991, quando um grupo de pessoas integrantes do Movimento do 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra–MST tomaram posse da terra cedida pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul/RS, na cidade de Eldorado do Sul, através do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. 

As condições das famílias no início do assentamento foram de muita dificuldade. 

Em entrevistas, as famílias relataram que moraram ainda por um longo período em 

barracos de lona, sem água, luz e sem estrada. Outra característica do IRGA foi de que 

os assentados eram em sua maioria homens solteiros, fazendo assim com que muitas 

famílias fossem se constituindo com o passar dos anos, consequentemente aumentando  

o número de crianças. Dessa forma, foi também com o passar dos anos que no IRGA foi 

se fazendo cada vez mais necessário um espaço onde as crianças pudessem ficar para 

que as mulheres-mães pudessem ajudar
6 

seus companheiros no cultivo da terra e na 

cooperativa. 

Num primeiro momento, quando trabalhavam todos os assentados na 

cooperativa, a solução encontrada pelo coletivo das mulheres-mães para poderem ajudar 

na horta
7  

foi de que seus filhos ficassem aos cuidados de algumas delas, enquanto as 

outras realizavam o trabalho junto aos homens. Durante a pesquisa os relatos 

evidenciaram que foram diversos os locais que as crianças ficaram aos cuidados de 

algumas mulheres do movimento, como debaixo de uma árvore, depois de uma varanda 

e ainda, em um pequeno galpão do movimento. 

No ano de 2003, o desejo de conquistar um lugar adequado onde as crianças 

pudessem ser atendidas no assentamento passou a ser reivindicado, especialmente pelas 

mulheres que viam nesta conquista a possibilidade de sua emancipação. Neste sentido, 

este  período  foi  marcado  por  manifestações,   tendo  as  mulheres  como     principais 

5
Segundo Campos (2006), o nome dado ao assentamento deve-se ao fato ter se constituído em uma 

propriedade de autarquia do governo Estadual-IRGA /Instituto Rio Grandense do Arroz. Como as 

famílias que constituem o assentamento eram oriundas de diversas regiões do Estado, as pessoas que 

moravam na cidade passaram a nominar os assentados como “os colonos do IRGA”. 
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Durante a pesquisa foi possível compreender o sentido da expressão das mulheres assentadas de “ajudar 

seus companheiros”, pois não possuíam condição de autonomia e de trabalho, já que não tinham com 

quem deixar os filhos. 
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Horta foi o nome dado pelas famílias ao espaço de trabalho na terra. 



articuladoras, visando a construção de uma escola de Educação Infantil dentro do 

assentamento. Após muita mobilização, em setembro de 2006, foi inaugurada no 

assentamento IRGA a Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, que depois foi 

renomeada por Escola de Educação Municipal de Educação Infantil Flor da Terra. 

Atualmente a escola atende crianças de 0 a 4 anos em turno integral, sendo a grande 

maioria oriundas do próprio assentamento. Também crianças que residem na cidade   de 

Eldorado do Sul frequentam a escola, realizando desse modo um processo inverso ao 

que tradicionalmente conhecemos, onde as crianças do campo são remanejadas
8 

para a 

cidade. Salientamos que desde o ano de 2013 as crianças de 4 anos são matriculadas em 

turno parcial na pré-escola da escola de Ensino Fundamental localizada ao lado da 

EMEI Flor da Terra. 

 

3. Perspectiva metodológica da pesquisa 

Nossa opção metodológica pela pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica, 

se dá principalmente pela relação que se estabelece entre pesquisador, pesquisado e o 

contexto da pesquisa. Victoria, Knauth e Hassen (2000). Para as autoras: 

 

[...] o método que contempla esta abordagem procura fazer com que os 

investigadores trabalhem e treinem o seu olhar com profundidade sobre seus 

sujeitos de pesquisa, possibilitando ao pesquisador compreender a forma da 

vida das pessoas do qual pretende investigar. (Victoria, Knauth e 

Hassen, 2000, p.37). 

 

A esse respeito, nos inspiramos também em Bogdan e Biklen (1997) quando 

reconhecem que o método qualitativo é uma experiência em que, “[...] sua prática 

possibilita uma melhor compreensão sobre os comportamentos e experiências humanas 

na perspectiva de reconstituir o processo pelo qual as pessoas constroem os seus 

significados e descrever em que consistem esses mesmos significados”. (Bogdan e 

Biklen,1997, p.70) 

Desse modo, para as nossas imersões de campo, lançamos mão de uma 

abordagem etnográfica, visto que apoiadas em autores como Caria (2002) e Fonseca 

(1998) foi possível direcionar nosso olhar, nos permitido “[...] ver-se naquilo que já 

pensava conhecer, ou seja, naquilo que aparenta ser tão igual ou comum”, causando o 

estranhamento,  assim  como  nos  possibilitando  o  enriquecimento  da      investigação 

 

8
As crianças que vêm da cidade são trazidas pelos pais ou por transporte privado, (vans escolares pagas 

pelos pais), não sendo atendidas, portanto, por transporte público. 



educativa, pois, conforme salienta Fonseca (1998) “[...] a etnografia é calcada na ciência 

do concreto e o ponto de partida deste método é a interação entre o pesquisador e seus 

sujeitos de estudo”(Fonseca,1998 p.58.) 

Sendo assim, consideramos que inspiradas nos estudos qualitativos de 

abordagem etnográfica, como Fonseca (1998), Bogdan e Biklen (1994), Caria (2002) 

e Víctoria, Knauth e Hassen (2000) tivemos aportes metodológicos consideráveis 

para a realização do estudo, buscando sempre interagir com os sujeitos de forma não 

intrusiva e não ameaçadora, como sugerem Bogdan e Biklen (1994). 

O planejamento das visitas de campo na comunidade e na escola integraram as 

observações participantes, entrevistas e vivências que em materializaram em diários de 

campo visando à articulação entre as teorias e as experiências vivenciadas. 

Pontuamos que a observação participante foi realizada a partir de roteiros pré- 

estabelecidos, com o intuito de treinar e direcionar nosso olhar de investigador para 

questões pertinentes a proposta de pesquisa, pois partimos do princípio que é “no intuito 

de descobrir a relação sistêmica entre os diferentes elementos da vida social que os 

etnógrafos abraçam a observação participante” (Fonseca, 1998, p.63). 

Para tanto, os dados que serão explorados neste artigo são originados das escritas 

reflexivas das pesquisadoras suscitadas a partir das observações participantes que foram 

materializadas em diários de campo. É válido pontuar que as falas aqui trazidas foram 

transcritas de modo fidedigno visando visibilizar as narrativas dos sujeitos pesquisados. 

 

4. Os desafios do cotidiano da escola: a organização do espaço e tempo na ação 

pedagógica 

 

Ao nos debruçar sobre os espaços como um eixo fundamental na Educação 

Infantil, consideramos que esse deve possuir características muito particulares. Para 

pensarmos a esse respeito nos apoiamos em Horn (2004) que elucida que “[...] o meio 

assume uma importância significativa, assim como o papel do grupo, podendo-se inferir 

que os espaços destinados às crianças pequenas deverão ser desafiadores e acolhedores, 

pois consequentemente, proporcionarão interações entre elas e delas com os adultos” 

(HORN, 2004, p.16), sendo assim, devem ser amplos, bem diversificados e, 

principalmente, expressar a identidade daqueles sujeitos que ali vivem, pois na “[...] 

disposição dos móveis e materiais, das cores, dos odores, dos desafios [...]” (Horn,2004, 

p.16) é que esse meio resultará em um espaço e tempo de experiências prazerosas e 

significativas. 



Nesta perspectiva, a instituição de Educação Infantil, principalmente quando do 

campo, necessita ser analisada e compreendida como um espaço de educação coletiva, 

de trocas, de compartilhamento das múltiplas identidades que constituem cada sujeito 

em sua trajetória de vida. 

Podemos inferir, portanto, que nesta etapa da educação a organização das 

dimensões espaço, tempo e planejamento são indícios importantes no que se refere à 

qualidade de oferta da Educação Infantil, indo para além da oferta de vaga, considerada 

direito social e político. 

Assim, é preciso um olhar especifico na organização do espaço e tempo na ação 

pedagógica quando se pensa a Educação Infantil do campo e suas infâncias. Nesta 

perspectiva torna imprescindível questionar, mas afinal que caráter pedagógico esses 

espaços expressam? Como se expressa a identidade das crianças? Quais aspectos de sua 

cultura são considerados na organização do espaço e do tempo? 

No entanto, pensar estes espaços com um olhar mais investigativo e que respeite 

os sujeitos, torna-se ainda mais essencial quando se leva em consideração as 

especificidades que são necessárias quando se pretende atender a Educação Infantil do 

campo. Para analisar e planejar os espaços leva-se em consideração os referenciais 

estudados como SILVA, PASUCH e SILVA (2012) e HORN  (2004), que evidenciam  

que os mesmos necessitam ser propositores de ricas explorações, principalmente, no que 

se refere às explorações dos recursos naturais, podendo decorrer daí recursos e materiais 

que podem ser utilizados e elaborados pelos professores para uso pedagógico da própria 

instituição. Sendo assim, entendemos que esse tipo de ação se torna naturalmente mais 

rica, visto que pode proporcionar novos olhares sobre o cotidiano, ampliando os 

conhecimentos das crianças. 

Ao problematizar estas questões, destacam-se alguns aspectos evidenciados a 

partir das observações do cotidiano da instituição, das entrevistas e falas coletadas 

através do desenvolvimento da pesquisa, como por exemplo, a decoração das salas que 

demarcam fortemente um cenário que assegura uma identidade ao grupo, mas que 

muitas vezes, não referenciada às suas “raízes”, produzindo e idealizando um tipo de 

infância. 

No entanto, evidencia-se que na instituição pesquisada, tanto nas salas quanto 

nos corredores, tem a forte a presença de decorações feitas de EVA pensados a partir de 

personagens midiáticos, como "as paredes decoradas com o alfabeto da Turma do Pufe" 

ou " [...] um grande mural dos Backyardigans" (diário de campo, 27 de março de 2014), 



denotando um tipo de infância ao mesmo tempo uma concepção de Educação Infantil 

que possui como eixo do trabalho a “alfabetização”. 

Para tanto, ainda se vê presente desenhos estereotipados do que é ser criança ou 

ser menino e menina, como pudemos verificar através das observações feitas pelas 

pesquisadoras, assim como as impressões materializadas em registros nos diários de 

campo, constatando que, principalmente, no que se refere aos tipos de móveis e suas 

disposições, as imagens e os arranjos nas paredes, os objetos pessoais das crianças e a 

forma como são selecionados e organizados jogos, livros, roupas e brinquedos no 

interior da mesma, bem como a proposta pedagógica e a própria configuração do espaço 

arquitetônico, remete-nos um cenário como a de qualquer escola de Educação Infantil  

da cidade. 

Sendo assim, pode-se dizer que tanto as instituições de educação infantil como  

as grandes corporações de entretenimento promovem uma educação através das 

imagens, cada uma a seu modo, estando ou não conscientes dos efeitos de suas práticas 

com imagens, visto que os cenários construídos nesta instituição, talvez 

inconscientemente, revelam uma concepção de infância e educação, bem como acaba 

por não levar em consideração que as imagens e a disposição dos espaços também têm a 

capacidade de ensinar, aspectos que podemos verificar na descrição de uns dos diários 

de campo, 

Quanto à disposição da sala, notei que havia muitos cartazes expostos, como 

por exemplo, de números, combinações, calendário dos aniversários e do 

tempo. A decoração era da galinha pintadinha e tudo estava em EVA. Havia 

ainda mochileiros como o nome de cada criança e saquinhos pendurados em 

um canto da sala, aonde ficavam os trabalhos feitos pelas crianças. compondo 

o espaço ainda tinha estantes como brinquedos, que ficavam todos dentro de 

caixas, muitos brinquedos estragados e faltando peças. Pude observar que 

muitos brinquedos ficavam no alto da uma estante e as crianças, pelo menos 

naquele dia, não podiam pegar, pois segundo revela uma das educadoras: são 

brinquedos novos." (diário de campo, 27 de março de 2014) 

 
 

Pode-se a partir disso concluir que a escolha das imagens feitas pelos adultos 

desta instituição denota uma falta de apropriação da cultura do campo e da identidade 

dos sujeitos do campo, já que nenhuma das imagens, desenhos e pinturas que decoram e 

constituem o ambiente da escola, seja nas salas de referencia, nos corredores e/ou 

refeitório se referem a imagens e /ou sujeitos do campo. 

A esse respeito Cunha (2005) evidencia que “[...] os cenários infantis e as suas 

composições imagéticas nos espaços educativos são dispositivos cênico-pedagógico que 

ultrapassa a função de embelezamento” sendo a organização imagética da instituição, 



implicitamente, a expressão de uma concepção pedagógica. 

Sendo assim, pode-se ainda destacar outros aspectos, como a pouca utilização 

dos espaços, lembrando que a instituição possui alguns ambientes, tanto externos quanto 

internos adequados, no que se refere tamanho, luminosidade e ventilação, evidenciadas  

a partir das observações das salas e pátio. 

Na análise em relação aos espaços da escola, é possível constatar uma restrita 

proposição, ocupação e utilização dos mesmos, trazendo como exemplo o corredor da 

instituição que é diariamente usado como depósito ou como um mero local de 

passagem. O espaço do solário das salas, quase nunca explorados, ou ainda o pátio que 

possui um grande espaço, mas que não é planejado, visto que se têm poucas árvores, 

muitos brinquedos quebrados e pouco propositivos, assim como também é utilizado 

como depósito de materiais que não são mais utilizados pela instituição. 

Ainda como foco de análise destaca-se a falta de elementos da natureza, de 

imagens do que é ser criança do campo, assim como, elementos que traduzam o campo 

como um lugar de vida e de produção humana, para que de fato se garanta  uma 

educação infantil que respeite e veja como prioritário o contexto das crianças como um 

potencializador do trabalho educativo. Depreende-se dessa ideia que, os materiais e 

brinquedos, tanto no que se refere quantidade quanto qualidade, também necessitam ser 

(re)pensados de modo a garantir uma educação infantil do/no campo efetivamente de 

qualidade. 

Outro aspecto imprescindível levantado pelo grupo de pesquisa se deu sob o 

conceito de criança inteira, pois acreditamos que as crianças estão inteiras em todos os 

momentos da instituição, elas não aprendem só fazendo atividades em folhas e só nas 

partes internas da instituição. Elas aprendem e elaboram hipóteses sentindo e 

conhecendo o mundo com todo o seu corpo e em todos os momentos e espaços a elas 

proporcionados. (SILVA, PASUCH E SILVA, 2012) 

Ao problematizar o nosso olhar a partir dessas concepções levantadas e do que 

foi coletado a partir das observações da instituição, é válido pontuar que, na prática, as 

salas da instituição pesquisada se constituem em um lugar de silêncio, de pouco 

movimento e de nenhuma identificação das crianças, não tem espaço para trocas, 

conversas e interações. As propostas muitas vezes ou são rápidas atividades em folhas 

ou as ditas "brincadeiras livres" sem interação com adultos nas brincadeiras. A 

participação dos adultos se detém a reprender quem não guardou os brinquedos ou de 

quem não divide com seus amigos, ou até mesmo dos constantes pedidos de silêncio, do 



não gritar, do brincar direito, sentado e sem correr, ou seja, de controlar as crianças 

dentro do espaço da sala, visto que o pátio é pouco utilizado já que podem se sujar e se 

machucar, segundo o que podemos constatar no relato abaixo, 

Algumas crianças tentam sair para sacada, mas as educadoras os repreendem. 

Uma delas faz um desabafo: "ninguém merece! Eles só querem ir para lá 

agora. A professora plantou uma árvore dentro de um vaso e fica ali na 

sacada. E eles vão para lá e só querem meter a mão na terra e se suja tudo! 

Eles não podem ver a terra que querem cavoucar! vou ter que tapar com 

alguma coisa!". Após repreender as crianças, fecha a sacada proibindo a 

passagem para aquele ambiente. sendo assim, passaram aquela tarde toda 

trancados na sala, brincando com os mesmos brinquedos, revelando não 

poderem ir ao pátio, pois o mesmo estava muito sujo, optando por ficar  

dentro da sala ao invés de aproveitar o dia, que por sinal estava ensolarado,  

no pátio. (diário de campo 27 de março de 2014) 

 

Apontamos que na instituição pesquisada, no que se refere à distribuição de 

atividades no seu tempo e espaço, é dada a preferência pelo uso das áreas internas em 

detrimento de atividades em áreas externas, a esse respeito Horn (2014) problematiza 

quando elucida que "[...] existe uma clara divisão entre a atividade pedagógica como 

exclusiva dos espaços internos e a atividade de diversão e desafogo para os espaços 

externos [...]." (HORN, 2004, p.5) o que acaba legitimando a sala como um lugar único 

de todas as atividades consideradas educativas, desconsiderando as potencialidades 

desafiadoras e fecundas dos outros espaços da instituição. 

No que se refere a esse aspecto, pode-se evidenciar nas observações quando uma 

das atendentes revela que “[...] quase sempre as brincadeiras, bem como as atividades 

são realizadas em sala.” Justificando que “[...] lá fora muitas vezes é perigoso, 

principalmente, quando o mato está alto, assim que não saímos! Há cobras e alguns 

bichos que podem assustar e machucar as crianças.” (Diário de campo, 16 de Janeiro de 

2014.). 

O que se problematiza através da fala desta educadora é o que Horn (2014) 

pressupõe em seus achados, que via de regra as partes externas das instituições 

encontram-se vazias, despidas de elementos que suscite enredos do faz de conta, que 

desafie as crianças, e que por isso um não planejamento deste espaço, como falta de 

sombra e "promoção" somente de atividades de correr e brincar livremente, acabando 

por legitimar a perspectiva de uma pedagogia tradicional, aonde somente nas sala de 

atividades há um intencionalidade pedagógica. (HORN, 2004, p.6) 

Para tanto, um ambiente educacional, é aqui entendido não como um mero 

espaço, mas parte importante de uma proposta pedagógica, que leve em consideração o 

lugar do aluno no trabalho pedagógico, a organização das experiências, a organização 



de espaços, materiais e o manejo do tempo. Silva, Pasuch e Silva (2012) elucidam que 

esses eixos necessitam ser propositores de relações sociais mais justas e mais 

respeitosas, no sentido de aceitação do outro, daqueles sujeitos que ali convivem, ou 

seja, professores/educadores que valorizam as falas, a curiosidade e as ações, mas que 

também levem em conta o ritmo da vida do campo, as histórias locais, os meios de 

produção, os meios de transporte, as variações climáticas, os sujeitos que vivem em seu 

entorno, compondo assim oportunidade de experiências diversificadas e de um espaço 

de aprendizagem significativa (SILVA, PASUCH E SILVA, 2012), ficando evidente a 

partir do que foi observado, a restritiva oferta de experiências que respeitem as 

singularidades dessas infâncias do campo, como aparecem em alguns relatos do que foi 

observado no cotidiano da instituição. 

Enquanto estavam retornando da higiene uma das atendentes estava trazendo 

para dentro da sala três mesas, e após organizá-las colocou algumas cadeiras 

em volta delas. então reorganizou um pequeno círculo com as cadeiras e 

começou a contar a história: “Miróca a Minhoca”. Já no outro grupo a 

professora entregava a folha para cada aluno e dizia: “Tu, desenha tu aqui” e 

não permitia que desenhassem atrás da folha. Ao concluírem as atividades a 

professora escrevia o nome deles na folha e os enviava à roda da história para 

chamar outros alunos e sentarem-se no lugar deles. Este movimento repetiu- 

se até que finalizaram a atividade. A contação de história era vista como algo 

para mantê-los ocupados, sendo que nenhum deles conseguiu ouvir a história 

completa, pois tinha que interromper a história para fazer a atividade. (Diário 

de campo,25 de Março de 2014) 

 
 

A partir do que foi observado evidencia-se que as vivências das crianças com 

esses elementos não foram consideradas ao longo deste momento e para tanto, este 

episódio ilustra o caráter das atividades propostas e do modo como são realizadas as 

atividades diretamente relacionadas a um processo disciplinador, sendo, talvez, essa 

perspectiva a única finalidade de tal proposta. 

Tais reflexões nos ajudam a compreender a importância do reconhecimento, da 

discussão e da problematização do uso dos tempos e espaços. Se tratando em especial 

deste contexto pesquisado, a permanência extensa das crianças em suas salas de 

referência é um fator importante que se justifica pelo fato de que “sair da sala” pode ser 

“perigoso” ou que “podem se sujar”
9
. 

Outro dado observado é que há uma “tendência” na escola pesquisada no 

desenvolvimento de práticas que preocupam-se com o produto final, e na maioria das 

vezes utilizam lápis e papel, como único instrumento de registro das aprendizagens das 

crianças, bem como a permanência das crianças a maior parte do tempo em espaços 

 

9 
Falas das educadoras ao serem questionadas a respeito das atividades no pátio. 



fechados, limitando não apenas seu movimento, mas também sua expressividade, em 

especial, as crianças desta instituição que vivem num contexto de ambientes abertos, 

amplos e em torno da natureza, sendo sua experiência na escola oposto, uma vez que 

acaba por limitar, suas possibilidades de construções identitárias com aquele espaço. 

Sendo assim, nosso olhar investigativo nos permitiu destacar como ponto 

imprescindível a importância e o direito das crianças de conviverem e terem acesso a 

espaços, materiais, brinquedos, brincadeiras e tempos que sejam pensados a fim de que 

as crianças possam viver plenamente suas infâncias. 

 
4.   Considerações finais 

A partir dos estudos e análises suscitados por esta pesquisa, pudemos inferir e trazer 

para discussão os grandes desafios do cotidiano nas escolas de Educação Infantil, 

principalmente, no que se refere às localizadas em áreas rurais. 

No contexto pesquisado, ficou ressaltado a importância da acessibilidade e do 

poder de escolha de espaços que permitem relações e interações, e a compreensão de 

que a organização dos tempos, das rotinas e das propostas educativas requer um 

questionamento reflexivo e constante. 

Consideramos que a instituição de Educação Infantil pesquisada, principalmente 

por ser ela no campo, necessita ser analisada e compreendida por educadores e 

profissionais da mesma, como um espaço de educação coletiva, de trocas, de 

compartilhamento das múltiplas identidades que constituem cada sujeito em sua 

trajetória de vida, pois se por um lado, há um reconhecimento e uma busca permanente 

pelo direito a oferta, por outro há a necessidade de se ter essa oferta aliada a uma 

proposta adequada e qualificada, destacando a importância de uma instituição com 

proposta, espaço e profissionais qualificados, visto ser este um dos pontos mais 

significativos trazidos pelos sujeitos pesquisados, bem como observado em nossas 

imersões de campo. 

Diante de todo o exposto, alguns aspectos como os tipos de móveis e suas 

disposições, as imagens e os arranjos nas paredes, os objetos pessoais das crianças e a 

forma como são selecionados e organizados os matérias pedagógicos, as propostas 

pedagógicas, a própria configuração do espaço arquitetônico, e até mesmo a pouca 

utilização dos espaços externos, foram constantemente problematizados, tendo em vista 

a urgência e a necessidade de ser (re)pensar uma Educação Infantil no campo, mas   que 



também seja do campo, de modo a garantir uma educação infantil, neste contexto, 

efetivamente de qualidade. 

Sendo assim, consideramos nesta instituição se torna imprescindível à busca de 

um trabalho pedagógico que articule as especificidades da vida e da cultura dos povos 

do campo, uma vez que além do direto da oferta de vaga é necessária ser esta oferta 

capaz de promover às crianças a convivência e acesso a espaços, tempos materiais, 

brinquedos e brincadeiras proporcionando a vivência plena de suas infâncias no 

cotidiano da escola. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório buscando responder 

de que forma os professores percebem as tecnologias midiáticas educacionais como 

ferramenta de potencialização da Educação Infantil. Com o intuito de levar a discussão das 

mídias educacionais para um campo pouco abordado, optamos por instigar um grupo de 

educadores desta etapa de ensino a desenvolverem projetos envolvendo alguma tecnologia e a 

partir desta experiência dialogar entre si os resultados obtidos. A pesquisa foi feita com cinco 

professores atuantes da Educação Infantil em duas escolas particulares e duas escolas públicas 

de um município no interior do estado do Rio Grande do Sul. A escolha dos professores foi 

feita de acordo com os seguintes critérios: formação, atuação na área da Educação Infantil e 

participação na rede social. A participação destes na pesquisa envolveu três momentos: a 

participação em um grupo criado em uma rede social, a efetivação de uma prática utilizando  

ao menos um recurso midiático em suas salas de aula e a resposta a um questionário 

estruturado ligado à temática. Para análise dos dados, as pesquisadoras utilizaram o Método 

de Interpretação de Sentidos, onde elencaram duas categorias. A primeira categoria envolve  

as questões sobre o uso das tecnologias na educação, considerando elementos como a  

estrutura oferecida pela escola e a forma como os educadores envolvem estes recursos em sua 

prática pedagógica. E a segunda categoria diz respeito ao papel da criança ao utilizarem estes 

recursos, observando se a criança atua como observadora ou autora de sua aprendizagem. Por 

fim, apresenta alguns entendimentos a partir da análise dos dados, considerando que é  

possível que as ferramentas midiáticas sejam fomentadoras da aprendizagem e do 

desenvolvimento na Educação Infantil desde que haja interesse por parte das instituições de 

ensino em oferecer recursos para tanto e, ainda, envolvimento dos educadores investindo em 

sua formação. 

 
Palavras-chave: Educação Infantil. Mídias Educacionais. Crianças pequenas. Tecnologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade, as mídias tecnológicas estão inseridas no meio social e em diferentes 

espaços, seja na família, na comunidade ou na escola. Com a Educação Infantil não  é  

diferente e as crianças cada vez mais cedo se apropriam destas tecnologias midiáticas, as  

quais estão incorporadas no cotidiano e na rotina. Para que seja proporcionado às crianças este 

contato e que se torne uma ferramenta de potencialização de aprendizagem, é necessária a 

utilização  de  forma  diferenciada e com um intuito  educativo.  Mas  de que  forma  se dá esta 



utilização? Como é a ligação da mídia tecnológica com a educação? Quais as contribuições 

desta utilização? 

Com o intuito de levar a discussão das mídias educacionais para um campo pouco 

abordado nesta área, optamos por instigar um grupo de educadores desta etapa de ensino a 

desenvolverem projetos envolvendo alguma tecnologia e a partir desta experiência dialogar 

entre si os resultados obtidos. O grupo de educadores investigados foi escolhido considerando 

o fato de serem professores que tivessem contato com a internet (rede sociais) e já fizessem  

uso das ferramentas midiáticas em seu dia a dia, pesquisando assim se estes levam ou não 

estas ferramentas para a sua prática em sala de aula. Desta forma, procuramos investigar  

como estão sendo utilizadas as tecnologias na Educação Infantil e de que forma elas 

contribuem na dinâmica do trabalho, visando tanto o incentivo ao uso prático das tecnologias 

nesta etapa de ensino como fomentar novos estudos na área. 

O principal objetivo deste trabalho é investigar de que forma os professores 

compreendem o uso das tecnologias midiáticas no processo educativo da Educação Infantil. 

Ao incentivar a discussão do tema entre um grupo de educadores objetivamos avaliar como os 

docentes utilizam as mídias nas suas práticas pedagógicas e apontar estratégias para a inserção 

das mídias como instrumento pedagógico para aprendizagem na Educação Infantil. 

Entendemos que através dos diálogos realizados na página virtual podemos, ainda, avaliar a 

interação entre os docentes e discentes durante o uso das mídias, bem como analisar as 

contribuições na prática pedagógica dos educadores, a partir das interações no  ambiente 

virtual, percebendo a motivação na utilização desse recurso/ferramenta pedagógica. 

A seguir, discorremos sobre a metodologia utilizada e apresentaremos os sujeitos 

envolvidos na pesquisa e o projeto desenvolvido, além de fazer uma breve descrição dos  

dados obtidos. Por fim, apresentamos a análise teórica através das categorias que surgiram a 

partir da análise dos dados. 

 

1 O DESENROLAR DA PESQUISA 

 
 

1.1 Metodologia da Pesquisa 

 

 

O estudo realizado teve caráter exploratório com abordagem qualitativa, pois assim 

como Minayo, entendemos que a pesquisa qualitativa trabalha com um nível de realidade que 

não  pode  ser  quantificado,  ou  seja,  com  o  “universo  dos  significados,  dos  motivos, das 



aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (2010, p. 21). A autora destaca também 

que as relações, representações e intencionalidade são objetos da pesquisa qualitativa e não 

podem ser traduzidos em números. 

Sendo assim, o desenvolvimento da pesquisa se deu através dos recursos  tecnológicos 

– internet (rede social)
1
, Material impresso (Questionário) – para professores de escolas da 

rede pública e privada de Educação Infantil. O questionário foi organizado com o formato de 

“sondagem de opinião” (MINAYO, 2010, p. 64), pois se tratou de um questionário totalmente 

elaborado onde os professores foram condicionados a responder o que estava sendo 

perguntado. 

Para análise dos dados, Gomes (2010) destaca que três fases (não necessariamente 

sequenciais) se fazem necessária: a descrição – apresentação fiel dos dados; análise – 

decomposição dos dados e relações entre estes e, por fim, a interpretação – onde se busca 

encontrar explicação ou compreensão para além do que foi descrito ou analisado. Para tanto, 

seguimos as orientações dadas pelo Método de Interpretação de Sentidos (GOMES, 2010, p. 

100-101) que indica que primeiro devemos fazer uma leitura compreensiva do material 

selecionado para poder categorizar o material da pesquisa. Em seguida, deve ser feita a 

exploração do material partindo do “explícito para o implícito”. Já na terceira etapa, deve ser 

feita uma síntese interpretativa, onde o fundamental é conseguir articular “os objetos de 

estudos, a base teórica adotada e os dados empíricos”. 

Sendo assim, classificamos os resultados da pesquisa em duas categorias: Educação e 

Tecnologia ou Educação X Tecnologias?; Crianças: a interação e a aprendizagem através dos 

recursos midiáticos. 

 

1.2 Sujeitos envolvidos 

 

 

Participaram da pesquisa cinco professores, três de escolas particulares e dois de 

escolas públicas municipais. A escolha dos professores foi feita de acordo com os seguintes 

critérios: formação, atuação na área da Educação Infantil e participação na rede social. 

 

 

 

 
 

1 
De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa Infopédia, rede social é o “conjunto de relações 

entre pessoas ou organizações que partilham interesses, conhecimentos e valores comuns, por meio 
da internet”. 



Para os dados serem coletados foram convidados professores já atuantes nesta etapa de 

ensino e que se propuseram a desenvolver a proposta deste trabalho, além de estarem 

conectados via página na internet. 

Como forma de identificar os diferentes sujeitos, nomeamos os professores através de 

letras, assim teremos: Professora A, Professora B, Professora C, Professora D e Professora E. 

 

1.3 Desenvolvimento do Projeto 

 

 

A aplicação do projeto foi realizada em momentos distintos: primeiramente foi a 

criação de uma página na internet (grupo em rede social) onde os professores que atuam em 

Educação Infantil foram convidados a participar da proposta de trabalho. Depois, os 

professores foram convidados a desenvolver em suas turmas um plano de aula que fizessem 

uso de ao menos uma ferramenta midiática. Após o desenvolvimento da aula, os educadores 

foram orientados a retornar ao site para explanar suas considerações a respeito da mesma. No 

terceiro momento, buscando complementar nossa pesquisa, foi elaborado um questionário 

onde os educadores foram convidados a respondê-los. 

 

1.4 Redes sociais: uma análise da interação 

 

 

Buscando aproximar nossa pesquisa dos participantes envolvidos, criamos um grupo 

intitulado de “Educadores, crianças e o uso das tecnologias” em uma rede social, onde os 

mesmos puderam compartilhar opiniões a respeito dos temas propostos. 

Optamos, então, por publicar textos relacionados à temática, buscando instigá-los e 

convidando-os a escrever suas opiniões. Entre as publicações, fizemos alguns destaques. 

A primeira publicação foi uma charge sobre o papel do professor, com a seguinte 

chamada: “Para iniciarmos nosso diálogo, trouxemos esta charge para refletirmos sobre qual o 

papel do professor nos dias de hoje diante de todas as tecnologias. Vamos conversar?”. 

Duas professoras teceram alguns comentários no sentido de questionar  o  

conhecimento que pode ser transmitido pelo computador, considerando que não é todo tipo de 

conhecimento que este pode gerar e, ainda, que podemos ter tanto aprendizagens positivas 

como negativas através do mesmo. 

Com relação à discussão apresentada, uma professora trouxe a seguinte fala: “nosso 

papel como educadores, juntamente com a família é mostrar a diferença... tentando colocar as 



mesmas como auxilio em nossas vidas e não como prioridade...”. Assim, percebemos que a 

professora em questão entende que as tecnologias e a educação escolar são complementares. 

A primeira postagem mais comentada trouxe a foto de uma criança com a mão no 

mouse e o bico largado ao lado do computador. No título da postagem questionamos: o que 

essa imagem te diz seja como pai ou mãe ou como educador (a)? Os comentários falaram  

sobre a precocidade com que as crianças têm acesso as mídias e da necessidade de orientação 

seja em casa ou na escola. Alguns professores também falaram sobre como o meio em que a 

criança vive favorece o interesse por estes recursos, visto que as crianças vivenciam em casa 

com a família a utilização de rádios, televisões, celulares, entre outros. 

Já a segunda postagem mais comentada apresentou uma foto de uma criança brincando 

em um notebook, enquanto ao fundo uma caixa de brinquedos comuns pode ser visualizada 

(bola, avião, pião). Na chamada para postagem falamos sobre a precocidade do uso das mídias 

e como as crianças tem optado por este tipo de recurso ao invés dos brinquedos tradicionais, 

questionando os professores sobre como a educação pode e deve se aproveitar destes recursos 

como forma de potencializar suas práticas. 

Os comentários nessa postagem abordaram três questões significativas: o 

acompanhamento dos pais sobre o uso que está sendo feito desses recursos tecnológicos, 

principalmente no que diz respeito ao uso da internet e das redes sociais; o cuidado necessário 

para que o uso não se torne excessivo causando desinteresse em outro tipo de atividades como 

brincadeiras livres e rodas de conversas e, ainda, sobre a falta de preparo do educador para 

trabalhar com as mídias em sala de aula e a necessidade de buscar conhecimentos nesta área 

como forma de aperfeiçoamento. 

 

1.5 Práticas pedagógicas – a utilização de recursos tecnológicos. 

 

A partir das discussões realizadas entre o grupo de educadores continuamos a nossa 

pesquisa com o desenvolvimento de uma proposta, onde o uso de tecnologias se fizesse 

presente nas práticas pedagógicas dos professores. Com base na postagem da prática no grupo 

da rede social, pudemos realizar uma análise interpretativa sobre a forma como os docentes 

utilizam as mídias nas suas práticas. 

Dentre as cinco professoras envolvidas, apenas três delas realizaram a proposta 

compartilhando a experiência com o    grupo. A professora A,  desenvolveu sua proposta com 



uma turma de Pré-escola com crianças entre 4 e 5 anos, as professoras B e C realizaram suas 

atividades com crianças entre 3 e 4 anos. 

A prática da professora A, foi direcionada para a apresentação da festa do dia das  

mães, a qual foi realizada na escola. Neste momento a educadora utilizou o recurso 

tecnológico rádio e música, onde as crianças ensaiaram uma música para apresentarem 

homenageando as mães. Em outra atividade, utilizando o mesmo recurso, a professora 

desenvolveu um trabalho com a identificação de diferentes sons, apresentando a diversidade 

dos mesmos existentes no nosso meio. A segunda experiência contou com a câmera digital 

como recurso tecnológico, onde as crianças fotografavam o momento de um colega. 

Referente à prática desenvolvida a professora A, relatou que as crianças gostam 

bastante de atividades com música participando com entusiasmo, mas quando envolve a 

questão de se apresentar em público alguns ficam receosos e que nesta hora é imprescindível  

o respeito às vontades e desejos das crianças. Além disso, a educadora relata que em relação à 

atividade com câmera digital, as crianças apresentaram dificuldades com o manuseio da 

ferramenta e que não demonstraram o mesmo entusiasmo com o material disponibilizado. 

Comentando a postagem da professora no grupo questionamos como superar  estas 

dificuldades com o uso das mídias, e a mesma ressaltou que acredita que só vai conseguir 

superar estas dificuldades a partir da repetição e do seu esforço, assim como é preciso 

continuar utilizando as mídias em suas práticas. 

A professora B também direcionou sua prática para homenagear as mães na festa da 

escola utilizando o recurso da câmera digital. A educadora optou em utilizar a ferramenta para 

gravar individualmente depoimentos das crianças sobre as mães. Em um segundo momento 

com a coleta dos depoimentos, a educadora organizou um vídeo o qual foi apresentado no dia 

da festa para as mães. 

A educadora observou que durante os depoimentos algumas crianças ficaram inibidas, 

mas ao mesmo tempo algumas respostas foram muito interessantes e retrataram o 

comportamento das crianças na escola. Além disso, a educadora destacou que durante a 

exibição do vídeo as crianças demonstraram curiosidade e interesse ao se verem na televisão. 

Em relação à prática pedagógica da professora C, a mesma desenvolveu uma proposta 

envolvendo o recurso tecnológico Tablet, em que desenvolveu a contação de história para as 

crianças apresentando imagens e sons para o grupo. 

A educadora ressalta em sua postagem que utiliza outras mídias como DVD, rádio e 

câmera  digital,  geralmente  com  o  intuito  de  registrar  os  momentos  mais  importantes. A 



mesma destaca que escolhe o Tablet por este ser um recurso diferente dos quais estava 

acostumada a utilizar em suas práticas. 

Ainda pensando nas questões apresentadas pela educadora, a mesma apontou o 

envolvimento do grupo com a ferramenta, no qual as crianças contaram sobre onde e como 

utilizam tal recurso. Ressaltou ainda a interação do grupo onde estiveram concentrados, 

demonstrando motivação com o desenvolvimento da atividade ao solicitarem para contar  

outra história. No entanto, ao contar essa nova história os mesmos passaram a  se dispersar 

com mais facilidade, a educadora acredita que isto ocorreu devido a pouca idade do grupo e  

ao tempo que a atividade demorou. Outra questão destacada pela professora é a ligação do 

Tablet com jogos, onde as crianças ao término das atividades solicitaram a utilização para 

joguinhos. 

Já referente ao nosso questionamento na postagem da professora, convidamos a pensar 

sobre dificuldades de introduzir práticas com as mídias nesta idade e como podemos adaptar 

os recursos para possibilitar as crianças o contato com o mundo tecnológico, a mesma 

respondeu apenas que iria analisar as questões e realizá-las em sua proposta. 

A professora D fez o relato da experiência apenas no questionário, não compartilhando 

com o grupo da pesquisa na rede social e a professora E não realizou a proposta. 

 

1.6 Questionários: algumas questões pertinentes 

 

 

Primeiramente, tentamos fazer uma análise da disponibilidade de recursos  

tecnológicos pelas escolas. A escola das professoras A e C, não disponibiliza computadores 

para o uso dos professores, porém oferece rede wi-fi permitindo o acesso dos educadores em 

seus computadores pessoais. Já para as crianças, existe um laboratório de informática, ao qual 

as mesmas ainda não tem acesso, pois está passando por reformas.  A escola disponibiliza 

ainda televisão e vídeo nas salas de aula e o uso de rádio pode ser feito sempre que solicitado 

o recurso junto à secretaria. 

A escola da professora B não possui computadores específicos para os professores, 

mas possui laboratório de informática com internet para professores e alunos desde que 

previamente agendados. No entanto, a professora destaca que o acesso ao laboratório com as 

crianças da Educação Infantil é difícil, pois necessita atravessar o pátio da escola além de 

subir e descer escada, isto ocorre devido ao fato do mesmo ter sido projetado para as crianças 

maiores. A sala de aula possui rádio, televisão e vídeo e a escola também possui uma sala de 

vídeo. 



A escola da professora D não oferece computador e internet nem para uso das 

professoras nem para uso das crianças. Segundo a educadora, os recursos disponibilizados 

pela escola são apenas televisão, rádio e DVD e, ainda, o multimídia para “ocasiões 

especiais”. A educadora destacou que a escola não incentiva o uso de novos recursos, 

limitando os professores que apresentam propostas inovadoras. 

A professora A relatou que utiliza os recursos tecnológicos como fonte de pesquisa no 

preparo das aulas e, em sua prática em sala de aula, onde os recursos mais utilizados são  

rádio, televisão, dvd, câmera digital e material impresso. Quando questionada sobre o papel   

da criança na utilização dos recursos e como se dá a construção da aprendizagem, a mesma 

informou que as crianças desempenham o papel de observadoras e participantes e através das 

atividades com os diferentes recursos aprendem a interagir entre si respeitando as regras de 

convívio e a dividir materiais com os colegas. A educadora acredita que os recursos que as 

crianças mais gostam são o computador e o celular, pois relatam utilizar estes recursos em 

casa. A professora considera que as principais contribuições dos recursos tecnológicos são a 

atualização dos conteúdos e propostas e a possibilidade de levar atividades diferenciadas para 

as crianças. 

Por sua vez, a professora B utiliza os recursos tecnológicos como fonte de 

planejamento e, ainda, como recurso em sala de aula, sendo que os recursos que mais utiliza 

são o rádio, a televisão, a câmera digital e, ocasionalmente, o projetor de imagens para 

realização de Sessão de Cinema. Com relação ao papel da criança no desenvolvimento das 

atividades, ressalta que as crianças são observadoras, participantes e autoras, desenvolvendo 

seu conhecimento “cognitivo, motor, social e afetivo”. Como recursos mais atrativos para as 

crianças, destaca a televisão e o dvd, considerando que as crianças interagem com estes 

recursos através de “diálogos com os personagens” e, ainda, comentando entre si sobre o 

desenvolvimento das histórias que assistem. É interessante destacar uma fala da professora ao 

considerar preocupante o fato de algumas crianças ficarem “paralisadas” em frente  à  

televisão. Como principal contribuição dos recursos tecnológicos à educação, a professora 

relatou que considera importante a possibilidade de desenvolver uma mesma atividade de 

diversas formas através de diferentes recursos. 

Já a professora C, utiliza como fonte de planejamento cd e dvd’s e nas atividades em 

sala de aula utiliza ainda a câmera digital. A professora entende que o papel das crianças nas 

práticas que realiza é de observadora, interagindo através de atividades como dançar e cantar, 

desenvolvendo  assim  a  observação  e  a  atenção.  Por  fim,  a  professora  acredita  que     as 



principais contribuições desses recursos tecnológicos são o auxilio na construção do 

planejamento e a diferenciação das atividades. 

A professora D relembra a sua atuação, onde utilizava os recursos tecnológicos em seu 

planejamento e na prática com as crianças costumava fazer uso do notebook, aparelho de 

multimídia e aparelho de som. Destaca que as crianças atuavam como observadoras e 

participantes neste tipo de atividade e aprendiam muitas curiosidades que não se encontram 

facilmente em livros. Entre os recursos que mais gostam, a professora ressalta o computador e 

a internet e interagem escolhendo o material que desejam utilizar. A professora destaca que a 

praticidade da pesquisa por novidades é a principal contribuição destes materiais e que estes 

recursos chamam a atenção dos pequenos porque “é o mundo deles”. Uma fala importante 

desta educadora foi que ela acredita que as crianças ainda dão mais atenção para atividades 

como encontrar um bichinho, do que com as tecnologias e justifica que isso se dá pelo fato 

deles terem muito contato com tecnologia em suas casas. 

Por fim, a professora E, até o momento em que encerramos o período da coleta de 

dados não havia enviando nenhum tipo de material. 

 

2 EDUCADORES, INFÂNCIA E O USO DAS TECNOLOGIAS 

 

 

Envolvendo categorias que surgiram a partir dos três métodos utilizados – rede social, 

prática desenvolvida e os questionários - apresentaremos a interpretação dos dados acima 

descritos. 

 

2.1 Educação e Tecnologia ou Educação x Tecnologia? 

 

 

Em meio a tantos apontamentos, surgem indagações sobre a educação e a tecnologia, 

termos estes que podem se configurar num complemento – educação e tecnologia – ou em um 

duelo – Educação x Tecnologia, dependendo muitas vezes da forma como é conduzido por 

professores e escolas. 

A partir dessa análise, primeiramente discutiremos um pouco sobre como a educação e 

a tecnologia podem ser vistas como complementares, sendo necessária a percepção de um 

trabalho em conjunto e não isolada uma da outra. Os professores destacaram a importância de 

que ocorra uma integração entre os meios tecnológicos e educacionais. 

Outra questão que merece destaque é a possibilidade de trabalho em conjunto - escola 

e família, pois o uso dos recursos midiáticos deve ser orientado tanto pelos pais como pelos 



educadores. O equilíbrio entre o uso das tecnologias e outras atividades é necessário para que 

não ocorra a utilização de forma excessiva, visto que somente o uso das tecnologias não pode 

ser direcionado como prioridade para que não ocorra um desinteresse por outras atividades tão 

importantes quanto os recursos tecnológicos. 

Já em relação às contribuições das tecnologias, é visível perceber que os educadores 

ressaltam principalmente aquelas direcionadas para o auxílio na construção do planejamento,  

a organização de atividades diversas, a atualização de conteúdos e as possibilidades de 

atividades diferenciadas. Entendemos que os professores poderiam repensar sua prática 

através do diálogo com as crianças, onde elas como sujeitos de sua aprendizagem podem dar 

indícios do que desperta mais seu interesse. 

Segundo Barbosa e Horn: 

 
O professor pode repensar sua prática, atualizar-se e transformar a 

compreensão do mundo pelo estudo contínuo e coletivo sobre diferentes 

temas, juntamente com as crianças. É possível revisar seu modo de ensinar e, 

com isso, transformar a própria historia como sujeito educador. (2008: p 86) 

 

Alguns professores destacaram também o quanto é necessário buscar novos 

conhecimentos no assunto, dando indícios da necessidade de investir na formação de 

professores nesta área do conhecimento. 

Um desafio encontrado pelos professores se refere ao papel da escola, que muitas 

vezes não oferece uma estrutura adequada para as crianças pequenas: laboratórios de 

informática, bibliotecas, entre outros espaços, são desatualizados e/ou sem acesso adequado 

para os pequenos. Outras vezes, as escolas se recusam a adotar o novo em suas práticas e os 

professores se tornam receosos em levar atividades utilizando estes recursos. A falta de 

abertura tanto estrutural como também de formação, não contribuem para a inserção de 

práticas inovadoras no âmbito escolar. 

 

2.2 Crianças: a interação e a aprendizagem através dos recursos midiáticos 

 

 

A partir de todas as análises realizadas surge um questionamento: Qual o papel da 

criança na interação e na aprendizagem através dos recursos tecnológicos? 

Percebemos que a criança está em contato direto com a tecnologia, e que o mesmo se 

dá nas relações em casa e na escola. O uso destes recursos em casa na percepção dos 

educadores reflete na interação e participação nas atividades propostas em sala de aula,   visto 



que os recursos mais utilizados na rotina das crianças se fazem presentes no cotidiano da 

escola como televisão, rádio, DVD, celulares, entre outros. 

No ambiente escolar, é possível perceber que as crianças desenvolvem papel de 

observadora e participante, e que as possibilidades apresentadas não influenciam para que a 

criança desempenhe o papel de autora. Acreditamos que este fator se dá muitas vezes pela 

forma como é direcionada a atividade e até mesmo pela percepção do educador quanto ao uso 

do recurso tecnológico. Neste sentido Almeida e Moran explicam que: 

 
Diante da constatação de que as mídias envolvem e estão envolvidas com  

um complexo sistema de comunicação que incorpora organizações de 

distintos setores (empresarial, financeiro, político...), se torna necessário 

identificar suas influências nos espaços escolares e enfrentar o desafio de 

desenvolver a consciência crítica dos alunos para que possam compreender a 

mídia como instrumentos que permitem tanto a manipulação do pensamento 

e a manutenção do poder como a emancipação humana e a democratização 

da informação. (ALMEIDA e MORAN, 2012) 

 

Dois fatores apontados pelas professoras nos chamaram a atenção, o primeiro deles é 

referente ao “Diálogo com os personagens” o qual mostra o envolvimento das crianças com 

estes recursos e que muitas vezes a interação se dá de forma concreta, ocorrendo relações do 

mundo real, virtual e imaginário. O segundo é em relação ao termo “é o mundo deles”, 

expondo o quanto estão familiarizados com estas ferramentas e que por vezes as utilizam 

melhor que o próprio educador. 

Destacamos ainda, a ênfase que as educadoras deram quanto as aprendizagens com os 

recursos tecnológicos, devido as potencialidades que os recursos midiáticos educacionais 

podem proporcionar para as crianças, de forma lúdica, divertida e interessante as 

aprendizagens se tornam mais atrativas e significativas. 

Cabe ressaltar a questão referente às preferências das crianças, independente dos 

recursos utilizados, midiáticos ou não, o que as crianças querem mesmo são propostas 

inovadoras que na visão das educadoras oportunizem experiências diferenciadas e 

significativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao finalizarmos nosso trabalho observamos que o objetivo principal da pesquisa foi 

alcançado, ao  mesmo  tempo, notamos que  muitas percepções foram  surgindo  ao  longo  do 



caminho. Algumas respondendo as questões norteadoras da pesquisa e muitas outras 

ultrapassando os limites do trabalho, mas que neste momento não caberiam ser analisadas. 

Uma primeira resposta para contemplar o objetivo desta pesquisa ecoa das vozes dos 

próprios educadores investigados: sim, é possível que as ferramentas midiáticas sejam 

fomentadoras de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil. Para tanto, é preciso 

mais do que simples interesse por parte dos professores, é necessário melhorar as estruturas 

por parte das escolas, sejam elas públicas ou particulares e, ainda, investir na formação dos 

educadores nesta área do conhecimento. 

Já em relação aos educadores percebemos que falta, em alguns casos, formação no 

sentido de conseguir levar estas ferramentas para o ambiente escolar possibilitando que as 

crianças se apropriem destas. Como forma de modificar esta postura é importante que o 

professor se permita continuamente repensar sua prática visando uma melhor qualificação, 

para assim proporcionar vivências significativas às crianças com as quais trabalha. 

Se o professor se perceber como detentor do conhecimento e, neste caso, o único 

“manipulador dos objetos” tende a não permitir que a criança seja construtora do seu saber. É 

somente vivenciando, interagindo e construindo através dos recursos que a criança vai se 

apropriar destes cabendo ao educador desafiar as crianças a aprender sempre mais, instigando- 

as à novas descobertas. Assim, concluímos que a potencialização da educação através das 

tecnológicas educacionais depende em muito desta postura do professor e do olhar dele acerca 

do papel da criança na produção do conhecimento. 
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Introdução 

 
O presente trabalho tem como tema o brinquedo e a cultura contemporânea e 

tem como objetivo analisar a temática a partir da relação dos brinquedos e as 

relações entre questões de gênero, consumismo, buscando analisar o papel do 

professor. Neste trabalho também se verificará a importância da interação 

espontânea com estes artefatos culturais em sala de aula e as significações e 

representações que as crianças fazem com o uso dos brinquedos. 

A partir deste objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e 

a visita em duas lojas de brinquedos conhecidas de nosso município. Nestas lojas. 

Que são muito frequentadas por um público bastante diversificado, procuramos 

analisar aspectos como, disposição dos brinquedos, tipo de brinquedos 

apresentados e endereçamento dos mesmos. 

Na primeira seção deste artigo apresentamos alguns aspectos relevantes 

acerca da relação entre infância, brinquedo e escola na Contemporaneidade. Na 

segunda seção, apresentamos alguns aspectos analisados a partir do que foi 

observado nas duas lojas de brinquedos visitadas. Por fim, apresentamos algumas 

considerações  acerca do tema abordado neste texto. 

 

 
Infância, Brinquedo, Escola e Contemporaneidade 

 
 
 
 

1 
Este artigo corresponde a parte de um trabalho apresentado no Módulo “Infâncias, Cultura e Educação”, do 

curso de Pedagogia – 2ª Licenciatura - PARFOR, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, ministrada 

pelas Professoras  Maria Renata Alonso Mota e Juliana Lapa Rizza, no 1° semestre de 2016. 



No trabalho cotidiano da escola, os educadores necessitam incorporar em sua 

prática a aceitação do brincar como um direito de toda a criança. Mostra-se  

relevante a construção de um espaço-tempo para que estas estabeleçam uma 

relação de interação espontânea com os brinquedos disponíveis neste ambiente. 

Através do manuseio destes artefatos culturais, assumem papéis e viajam por 

um mundo só seu, no qual constroem e desconstroem os mesmos. 

Conforme nos diz Kishimoto, 2003, p.62: “o brinquedo tem grande importância 

no desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no pensamento e 

situações reais”. 

Brincam muitas vezes sem uma intencionalidade, somente pelo prazer de 

brincar, potencializando uma aprendizagem significativa sem que seja necessária 

uma interferência do educador. 

De acordo com Friedmann,2012,p.159: 
 
 

(...) As atitudes do educador ante seus grupos deve passar a ideia de  

brincar não como “mais uma atividade” definida em determinados horários 

e/ou espaços, mas, sim, como “atitude lúdica” a ser assumida em todas as 

propostas educacionais. 

 

Sendo assim, está disponível a criança variados tipos de brinquedos dos 

artesanais aos industrializados. O mercado de brinquedos industrializados tenta 

encantar as crianças, projetando seus brinquedos com a intencionalidade de atender 

aos desejos infantis, manipulando as mesmas, tornando-as consumistas em 

potencial. 

Os brinquedos que são veiculados pela mídia acabam ganhando espaço no 

desejo das crianças. No entanto, estes são descartados rapidamente pelo interesse 

de um novo lançamento, constituindo um círculo vicioso de consumo. 

A criança é colecionadora, dá sentido ao mundo e produz história. Ela que 

escolhe o que quer brincar. Os brinquedos proporcionam uma variedade de 

experiências lúdicas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, motor, 

emocional e social das mesmas. 

Dessa maneira, considerar o brincar como protagonista da escola é um ganho 

para a educação, porque assim vemos a importância que ele tem para o 

desenvolvimento integral da criança, reconhecendo nele uma maneira de   conhecê- 



las na sua singularidade e especificidade, com a finalidade de propor momentos 

lúdicos e preservar a cultura. 

A infância deve ser vista como o tempo de ser criança, sujeita de direitos. Nos 

espaços escolares o professor deve oportunizar diversificadas experiências, 

situações lúdicas e de aprendizagens que explorem diferentes linguagens, 

integrando o processo educativo aos cuidados necessários para o desenvolvimento 

da criança. 

É importante que o professor incorpore à sua prática educativa uma rotina de 

ludicidade que entenda a criança como um ser competente, investigativo, curioso e 

capaz de atribuir novos significados às suas vivências. 

 

“Assim, à infância, são associadas por tradição cultural representações 

privilegiadas do masculino e do feminino. O universo do brinquedo feminino 

é nesse aspecto, muito interessante por tratar-se daquele considerado  

como tal pela sociedade pelas crianças, pelos pais, pelos comerciantes, 

independentemente das brincadeiras efetivas mais abertas à diversidade: 

privilegia o espaço familiar da casa, o universo “feminino” tradicional em 

detrimento o externo, do universo do trabalho.” (BROUGÈRE, 2006, pág.  

43) 

 

O professor precisa propiciar ao educando um espaço de prazer e alegria, 

mas percebe-se que o brinquedo é pouco explorado. É usado para preencher 

espaços ou ainda para verificar comportamentos, desta forma, percebemos que falta 

consciência dos professores com relação ao brincar, o manuseio deste artefato 

proporciona aprendizagem, criatividade, entre outras possibilidades. 

Portanto, cabe ressaltar um olhar mais criterioso e abrangente sobre as 

propostas curriculares das Escolas que são atravessadas a todo o momento pela 

cultura. Torna-se fundamental desenvolver práticas pedagógicas que proporcionem 

tempo e espaço para refletirmos a respeito de uma educação livre de preconceitos e 

estereótipos que determinam as maneiras de ser menino ou menina em nossa 

sociedade. 

 

Um breve histórico do brinquedo 



Muitos brinquedos que temos hoje nasceram nas grandes civilizações antigas 

e boa parte deles permaneceram inalterados ao longo dos tempos. 

A viagem pela história dos brinquedos nos permite percorrer culturas, estilos, 

modos de vida, regras sociais, uso de materiais, ferramentas e relações pessoais. 

 

O brinquedo na Grécia Antiga e no Império Romano 
 

 

Nota-se brinquedos artesanais, confeccionados em madeira, porcelana e tecido, de 

difícil manuseio. 

Na Idade Média 



 

 
 

Nesse período percebe-se marionetes, e bonecas reproduzindo adultos em 

miniatura. 

Século XIX 

Ainda prevalecem brinquedos construídos de forma artesanal, aproveitando 

materiais do cotidiano. 



 
 
 

 

Século XX 

A figura acima mostra grande quantidade de brinquedos industrializados, com 

material plástico, eletrônicos em diversos formatos, modelos e cores. Ainda percebe- 

se um pequeno resgate de brinquedos artesanais como pé-de-lata e estilingue. A 

influência da mídia está presente reproduzindo personagens como Topogigio e 

Playmobil, influenciando diretamente no consumo dos brinquedos, através de 

propagandas colocadas nos intervalos dos desenhos animados destinadas ao 

público infantil. Como vemos, na atualidade há uma grande influência nas indústrias 

e da mídia que vai produzindo uma cultura do brinquedo e do consumo na infância. 

 

A partir das observações realizadas em duas lojas de grande circulação em 

Rio Grande, observou-se que os brinquedos são classificados da seguinte forma: 

aqueles que são destinados para meninas e os que são para meninos, por idade e 

cor, prevalecendo o rosa. Porém, observa-se que inicia-se uma nova apresentação 

de cores em alguns brinquedos que estão distribuídos no espaço destinado às 

meninas. Outra parte da loja é destinada para os meninos com a utilização de cores 

diversas e, por fim, há a parte destinada para os bebês, que é bem colorida. Durante 



a observação foi encontrada apenas duas bonecas negras, fato este que nos 

chamou atenção, pois estamos em um momento em que se defende de forma 

significativa a diversidade e a diferença. Os brinquedos das meninas são muito 

direcionados para os fazeres domésticos e a maternidade, enquanto que os de 

meninos são mais eletrônicos, coloridos e de ação. 

Para Bujes, 2004: “Os brinquedos - e também as brincadeiras - são 

característicos de cada cultura e de cada momento histórico, ainda que alguns 

guardem um caráter de notável sobrevivência.” O brinquedo atua como reflexo 

daquilo que circula em uma determinada sociedade. Descrevem usos, costumes, 

moda, tecnologia de um período. Ao entrarmos neste mundo mágico, reconhecemos 

que o brinquedo é muito mais que um entretenimento, pois é, indiscutivelmente, um 

processo cultural que forma, amplia e estabelece valores. Mas como afirma  

Brougère (2006): 

As diferenças de gênero podem se exprimir e ser ultrapassadas, ao mesmo 

tempo, na relação com um brinquedo. Existe não só uma apropriação 

diferente mas, também, uma possibilidade aberta para partilhar os mesmos 

conteúdos lúdicos. (BROUGÈRE, 2006, pág. 72) 

 

Essa afirmação é importante, pois embora haja um endereçamento na 

produção dos brinquedos e alguns discursos que são produzidos por meio da mídia 

e da indústria dos brinquedos com relação ao que é ser menino e menina, as 

crianças também criam outros modos de se relacionar com o brinquedo. 

 
 

 
Considerações finais 

 
 

Neste trabalho tentou-se apresentar algumas questões relevantes sobre o 

conceito de brinquedo e suas relações, porém é importante salientar que através 

desta pesquisa foi constatado que a criança faz uso deste artefato cultural, fazendo 

relações com o mundo que a rodeia. Assim, o professor tem papel fundamental, pois 

deve ter noção dos elementos que formam a cultura lúdica do alunos, para fazer 

relações com a realidade, auxiliando-os no processo ensino-aprendizagem. 

Outro ponto importante discutido aqui se trata de questões de gênero entre 

meninos e meninas que observamos na interação em ala de aula, na qual os alunos 



mostram seus desejos, escolhas, conflitos, alegrias, dentre outros sentimentos, que, 

com o manuseio de brinquedos, percebe-se estas diferenças, mostramdo-nos o 

modo da infância contemporânea, e a grande contribuição para o desenvolvimento 

do aluno. 

Atualmente é notável que muitos brinquedos tradicionais vem sendo, de certa 

forma, esquecidos pois estão sendo substituídos por outros mais modernos e que 

envolvem muita tecnologia. Os brinquedos tradicionais exigem uma maior interação 

entre as crianças, pois promovem o desenvolvimento de experiências, estimula a 

criatividade entre outros fatores importantíssimos para a construção da identidade. 

Porém, a evolução dos brinquedos fez com que este artefato cultural se tornasse um 

produto, um objeto de desejo pelas crianças sendo que a mídia tem grande 

responsabilidade, pois faz propagandas atrativas e muito próprias para o público 

infantil, tornando a criança uma consumidora. 

Analisando os brinquedos na contemporaneidade foi possível perceber que 

estes artefatos fazem parte da realidade da criança e por isso são manuseados de 

formas diferentes e de acordo com a brincadeira, bem como de acordo como cada 

criança faz uso. A presença do brinquedo na infância é significamente importante 

para que se desenvolva habilidades cognitivas nas crianças, que são indispensáveis 

para seu desenvolvimento, pois este artefato cultural não funciona apenas para 

entreter, mas também para entender as mudanças que ocorrem com as crianças. 
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Infâncias, crianças e propagandas de TV 
 
 

Atualmente, tem-se discutido de sobremaneira acerca da constituição cultural 

do sentido da palavra infância e tudo que ela pode significar. Entretanto, é 

corroborado que não existe um único tipo de infância que podemos conceituar, mas 

sim várias infâncias, constituídas em diferentes culturas e sociedades. Dessa forma, 

 

A infância, entendida como um outro, não é o que já sabemos, mas 
tampouco é o que ainda não sabemos. O que ainda é desconhecido justifica 
o poder do conhecimento e inquieta completamente a sua segurança. O que 
ainda não sabemos não é outra coisa senão o que se deixa medir e 
anunciar pelo que sabemos, aquilo que o que sabemos se dá como meta, 
como tarefa e como itinerário pré-fixado. A arrogância do saber não apenas 
esta na exibição do que já se conquistou, mas também no tamanho de seus 
projetos e de suas ambições, em tudo aquilo que ainda está por conquistar, 
mas que já foi assinalado e determinado como território de conquista 
possível (LARROSA, 2010, p. 184). 

 
Diferentes culturas e sociedades estabelecem diferentes tipos de infâncias, 

mas conforme as palavras de Larrosa supracitadas, não é algo que  possamos 

definir, porque está em constante transformação, mas tampouco é algo de que não 

temos nenhum tipo de conhecimento. A infância como uma criação da sociedade, 

está sujeita às mais amplas transformações sociais, o que resulta no 

reconhecimento das diferentes infâncias formadas ao longo deste processo. 

Contudo, essa percepção de infância múltipla e não “uma”, parece-nos 

estranha, isso porque somos bombardeados diariamente por um excessivo número 

de informações veiculados por diferentes tipos de mídias. São, segundo Steinberg 

(1997), visões de mundo impostas pela publicidade, que tenta definir padrões para 

os mais diversos fins, que logo são apreendidos e repetidos. Isso ocorre por meio de 

uma  “Pedagogia  Cultural”  em  que  a  aprendizagem  advém  dos  mais  diferentes 



espaços e lugares, incluindo aqui as mídias, influência marcante nos processos de 

transformação da identidade e da subjetividade na infância. 

Compreendendo os diferentes meios como suportes de aprendizagem, a TV 

apresenta-se como um dos mais eficazes, principalmente em um país como o Brasil 

em que muitas crianças ficam horas em frente ao aparelho de TV. Assim, se as 

crianças assistem TV, e se essa mídia pode ensinar, porque não articular  

publicidade destinada ao público infantil com o intuito de cada vez mais atrair 

consumidores precocemente, esse foi o pensamento da pedagogia cultural, que 

segundo Steinberg (1997, p. 102) 

 

Os padrões de consumo moldados pela publicidade empresarial fortalecem 
as instituições comerciais como os professores do novo milênio. A 
pedagogia cultural ‘fez seu tema de casa’ – ela produziu formas 
educacionais que são extremamente bem sucedidas quando julgadas de 
acordo com seus objetivos capitalistas. 

 
 

Com o objetivo de adestrar um maior número de consumidores desde a mais 

tenra idade, as grandes corporações usam e controlam a publicidade, com o objetivo 

de atrair a atenção dos pequenos expectadores em seus 30 segundos de 

mensagem, sobretudo nas propagandas veiculadas na TV, em que se evidencia a 

imensa exploração da fantasia e do desejo. 

Assim, analisaremos cinco propagandas televisivas sobre os os enfoques do 

consume, genero e sexualidade. 

 

 

 
 
 
Propaganda, consumo e infância 

 
 

No sentido de educar uma sociedade para o consumo, muitas propagandas 

além de promoverem o produto a ser consumido, também agenciam uma forma de 

ser e agir. Assim, a propaganda da empresa indiana MTS para divulgar a sua rede 

3GPLUS, mostra um parto de um bebê que nasce totalmente conectado as novas 

mídias. O bebê da propaganda, ainda sobre o colo da mãe que acaba de dar a luz, 

pega o tablete do pai, acessa um tutorial de como cortar o cordão umbilical, tira uma 

selfie com a enfermeira, entra nas redes sociais postando suas fotos e sai do quarto 

usando o GPS. Tudo isso faz alusão ao pensamento contemporâneo de que as 

crianças  da  atualidade  já  nascem  conectadas.  Embora  não  se  trate  de      uma 



propaganda destinada ao público infantil, usa a figura de uma criança para vender 

seus produtos passando a mensagem de todo mundo está conectado, até quem 

acaba de vir ao mundo, e ainda, que é preciso consumir dados, postar mensagens e 

estar conectado desde o nascimento. 

As propagandas dos Postos Ipiranga, também não são destinadas ao público 

infantil, mas torna-se interessante analisa-las quando percebemos o forte apelo em 

atrair o público infanto-juvenil. Em uma de suas propagandas, aparecem dois bebês 

supostamente conversando sobre a ação ecologicamente correta do pai em parar e 

abastecer seu carro em um “eco posto” que diminui a emissão de gases de efeito 

estufa, além de potencializar o tempo, por encontrar no posto padaria e outros 

serviços, ou seja, a mensagem é que porque ir a vários lugares se o sujeito pode 

encontrar tudo em um posto de combustível. No mesmo sentido são as propagandas 

que apresentam a conversa entre um vendedor de cestos na beira de uma estrada e 

a personagem da Turma da Mônica, o Cebolinha, ou o mesmo vendedor e um 

ventríloquo. Nessas propagandas o que está em jogo é o adestramento de futuros 

consumidores, criando assim uma imagem amigável com os produtos que estão 

sendo ofertados. 

Consumir está na ordem do dia e no avanço da modernidade, em que tudo 

vira mercadoria. Ostrower (2013) infere que, na sociedade de consumo, os únicos 

valores reais são os atrelados ao consumismo, pois somos bombardeados pelos 

meios de comunicação desde o momento em que nascemos; consumir se torna a 

nossa “única meta de vida e única forma de realização social” (OSTROWER,   2013, 

p. 347). A ideia de consumo imposta pela sociedade está em afirmar como a única 

forma de realização pessoal, o consumir, e para realizar tal anseio e se manter, a 

própria cultura hegemônica transforma tudo, desde a curiosidade, anseios, 

aspirações tudo é reduzido ao nível de mercadoria. 

Nessa perspectiva, o que vemos é que, em nossa sociedade, tudo gira em 

função do consumo. Assim, se manifesta Bauman sobre os sujeitos da modernidade 

líquida: 

 

A vida organizada em torno do consumo, por um lado, deve se bastar sem 
normas: ela é orientada pela sedução, por desejos sempre crescentes e 
quereres voláteis – não mais por regulação normativa. Nenhum vizinho em 
particular oferece um ponto de referência para uma vida de sucesso; uma 
sociedade de consumidores se baseia na comparação universal – e o céu é 
o único limite (BAUMAN, 2001, p. 90). 



 
 

Na corrida do possuir/consumir do consumir/corredor, a linha de chegada 

move-se constantemente, em uma velocidade superior à de seus 

corredores/consumidores; é uma competição que tem um começo, mas seus 

participantes podem nunca chegar ao fim. E isso não tem mais uma relação com a 

satisfação das necessidades; é uma manifestação do desejo em si mesmo, seu 

objeto de consumo é o consumir, ou seja, é o desejo de sempre desejar, de buscar 

algo que complemente a constituição identitária (BAUMAN, 2001). 

“Todos nós somos consumidores. Não podemos ser e agir de outro modo, 

porque se paramos de consumir morremos” (BAUMAN, 2011, p.83). Consumir é  

uma necessidade biológica, não obstante, o consumismo é um produto do desejo, 

cujo objetivo não é mais satisfazer as necessidades, é um desejo de consumir cada 

vez mais. Bauman (2001, p. 88) nos explica que, “[...] o desejo tem a si mesmo como 

objeto constante, e por esta razão está fadado a permanecer insaciável qualquer  

que seja a pilha dos outros objetos (físicos ou psíquicos) que marcam seu passado”, 

não importa o que as pessoas já possuem, mas sim tudo aquilo que elas ainda não 

têm, pois o ter tornou-se mais relevante do que o ser. 

 
Infância, propaganda, gênero e sexualidade 

 
 

A empresa Sundown com sua propaganda “Todo dia” mostra um menino que 

não deixa sua mãe passar protetor em suas orelhas, isso porque quando ele chega 

em sua escola, pede a menina Julia para passar o protetor na área em que sua mãe 

havia se esquecido segundo a fala do menino. A menina Julia então fala “todo dia”, 

evidenciando um gesto que se repete constantemente. Ao realizar a análise da 

imagem, o menino entra na escola passando a mão no cabelo arrumando a camisa 

em uma atitude altiva, um olhar arrasador como quem vai conquistar alguém. À 

menina cabe a atitude “socialmente” destinada as mulheres de terem o cuidado com 

os homens, ou seja, é ela quem passa protetor solar nas orelhas de Pedro, com 

quem sai de mãos dadas. O locutor finaliza a propaganda anunciando que agora há 

uma nova fórmula que espalha fácil, para as famílias usarem todos os dias, 

“Sundown amor e proteção de Sol a Sol”. 

Ao problematizarmos a questão de gênero e sexualidade nas propagandas 

televisivas, constatamos que estas continuam a promover papéis delineadores do 



masculino e feminino, desta forma ao analisar a personagem Barbie, que tem como 

slogan “...Tudo que você quer ser”, identifica-se o modelo de feminilidade, sucesso, 

de inúmeras possibilidades, de um ícone de mulher a ser seguido. Como constata 

Steinberg (2004, p.328): 

“Todo mundo ama a Barbie, e a Barbie ama todo mundo. A Barbie nos  

prova que se tentarmos com afinco podemos ter qualquer coisa, e todas as 

coisas. A Barbie sempre prospera. Ela pode ser o que quiser – ela  

influiencia gerações de crianças e adultos e é uma eterna lembrança de  

tudo o que é bom, saudável e cor-de-rosa nas nossas vidas.” 

 
 
 

Desta forma, as propagandas televisivas da Barbie, atuam como pedagogias 

culturais, em que de forma sutil, constituem identidades infantis de gênero. Pois, 

através das imagens e conceitos díspares de infância, essas propagandas 

influenciam subjetivamente na constituição dos modos de ser criança, e 

principalmente, nas identidades infantis com relação ao gênero. 

Ao fazer a leitura da propaganda “Imagine as Possibilidades”, interpretam-se 

meninas que brincam com suas Barbies em diversas profissões, estão seguras e 

inteligentes, afirmando serem profissionais bem sucedidas, além de surpreender os 

adultos com suas falas e atitudes “adultizadas”. Percebe-se que esta propaganda 

está ensinando às meninas, que as mesmas podem conquistar tudo aquilo que 

desejam, inclusive profissões ditas masculinas, como a treinadora de futebol de um 

time masculino. 

 

Considerando assim, as propagandas televisivas voltadas ao público infantil, 

se tem uma pedagogia cultural que influencia as formas de ser na infância, 

reforçando subjetivamente suas identidades e seus desejos. Atualmente, é 

fundamental observar as propagandas “educativas ou de entretenimento”, fazendo 

uma avaliação crítica, e considerando o impacto que as mesmas têm na infância. 

Steinberg afirma: 
 
 

“...é nossa responsabilidade como pais e mães, nossa responsabilidade 

cívica, profissional, estudar o currículo das grandes corporações 

empresariais e seus efeitos sociais e políticos.”(Steinberg,1997,p.103) 



Steinberg também traz que a produção empresarial produz prazer para as 

crianças. Desta forma, o papel do profissional ligado à infância, deve ajudá-la a 

decodificar os conceitos que essas propagandas perpassam, fazendo uma releitura. 

Assim: 

 
...”fornecem um espaço em torno do qual formas mais significativas de 

consciência crítica e ação cívica podem ser 

desenvolvidas.”(Steinberg,1997,p.110) 

 
É imprescindível que o profissional da educação tenha consciência desta 

forma de poder que influencia a identidade das crianças, o consumo e as relações  
de gênero. Esta cultura da mídia, modifica as concepções de infância, “como um 
tempo de inocência e de dependência dos adultos.” 
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AS INFÂNCIAS E SUAS MARCAS – a violência e o brincar num  curta  

metragem. 

Marisa Barreto Pires1 

Universidade Federal do Rio Grande 

RESUMO: A análise feita neste trabalho objetiva compreender a possibilidade de 

encontro entre o real e a ficção existente no documentário: Crianças Invisíveis e a 

importância que o tema traz no que se refere à formação de professores. O 

documentário é produto de uma proposta feita pela Unicef a sete diretores, que 

deveriam mostrar o seu olhar sobre as infâncias através de curtas metragens. O foco 

desta abordagem é feito em três dos setes filmes: Tanza, Bilú e João (um curta 

brasileiro), Ciro. A vivência em sala de aula, às vezes, faz com que o professor deixe 

de perceber algumas situações do seu cotidiano, a partir do momento em que ele 

deixa de perceber as crianças que o cercam e a sua própria criança interior. É 

perceptível, nos três curtas analisados, a presença de temas bastante relacionados  

à infância contemporânea: a violência e o brincar, elementos do cotidiano das 

cidades do século XXI. A violência expressa de todas as suas formas desde as 

armas até a violência da ausência do afeto e do cuidado; o brincar existente nos 

campos de guerra ou nas ruas das metrópoles, quando a criança esquece a  

violência e exercita seu maior direito: o de ser, apenas e tão somente, criança. A 

abordagem teórica acontece no diálogo entre: Larossa que nos fala da criança que 

se produz a partir do adulto; Sarmento e Cerisara rementem-nos a concepção de  

que brincar é algo inerente ao ser humano, mais intensamente na infância, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que estão previstos direitos que, 

infelizmente, não são efetivados em várias nações e Dornelles, que nos leva a 

perceber as diversas infâncias existentes na atualidade: daguerra, da rua, do perigo. 

Por fim, destaca-se a necessidade do professor da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais de manterem-se atentos a esta diversidade, que por inúmeras razões acaba 

se dissolvendo num cotidiano escolar engessado por normas e pela angústia 

permanente do cumprimento dos conteúdos programáticos. 

Palavras-chave: infâncias, violência, brincar, curtas metragens. 
 
 

O presente trabalho propõe-se a fazer uma leitura reflexiva sobre o documentário – 

Crianças Invisíveis, o qual tem em sua proposta um olhar diferenciado, através   das 
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lentes dos diretores, para o sofrimento vivenciado por crianças de diversas partes do 

planeta. 

O olhar da analista deter-se-á sob três filmes: Tanza; Bilú e João e Ciro, sendo que  

o enfoque principal será o de observar a situação de violência concreta ou aparente 

a que as crianças estão submetidas e, também, a presença do brincar nas três 

películas. Inicialmente, será feita uma breve sinopse de cada filme, para 

posteriormente passar-se a análise que funda esta breve reflexão. 

Tanza é um filme em que o foco principal está na presença de um exército formado 

por crianças e adolescentes em um país em guerra civil no continente africano. Uma 

metáfora surge no início do filme e talvez passe em branco para um “telespectador” 

mais desatento – um capacete que bóia num rio, em que as crianças enchem seus 

cantis. O capacete é o símbolo da morte, do fim, do acabado. Os soldados lutam 

numa guerra, em que, provavelmente, não saibam o porquê das armas e da 

violência tão cruel. 

Em Bilú e João, têm-se duas crianças, um menino e uma menina, moradores 

periferia de uma metrópole brasileira, que buscam algum dinheiro com a venda de 

alumínio, para poderem ajudar o responsável a comprar tijolos, que serão utilizados 

na construção de um “puxadinho”. Neste filme, as crianças são crianças, brincam, 

riem e de alguma forma demonstram felicidades no seu dia conturbado para 

concretizarem a venda do alumínio. 

Ciro, é um filme que se passa numa cidade italiana, em que a praça é o ponto de 

chegada de turistas e, também o local para que pequenos delitos sejam cometidos. 

Ciro é um menino, que em companhia de outros de outros meninos pratica  

pequenos delitos e que entrega o produto de seus delitos a um receptador. Talvez, o 

ponto significativo da narrativa fique nas marcas do discurso da mãe e de seu 

suposto amante, que alega a necessidade do menino em contribuir nas despesas da 

casa. 

Em todos os filmes, há uma marca importante a ser relacionada com as questões 

relacionadas com as Infâncias, a Cultura e a Educação – as crianças e o seu  

brincar, que pode ser observado por ângulos diversos. 



Nos três filmes, as crianças brincam, sendo que no primeiro, este momento se dá 

quando Tanza chega a sua aldeia e vai até sua casa e lá encontra seus brinquedos 

escondidos, são pequenos tesouros, guardados nas paredes da sua antiga casa.  

Em Bilú e João, a brincadeira está imensamente presente, pois associado ao fato de 

catarem latinhas, os irmãos conseguem momentos de diversão, mesmo que isso 

aconteça no jogo com alguns adultos e outras crianças. Já em Ciro, o brincar é 

silencioso com a utilização das sombras, em que ele projeta animais na parede e o 

brincar no parque de diversões. 

Neste olhar do brincar, chamo a minha reflexão Sarmento e Cerisara: 

 
“A ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis. 
Brincar não é exclusivo das crianças; é próprio do homem e uma das 
suas actividades sociais mais significativas. Porém as crianças 
brincam contínua e abnegadamente. Contrariamente aos adultos, 
entre brincar e fazer coisas sérias não há distinção, sendo o brincar 
muito do que as crianças fazem de mais sério. (SARMENTO E 
CERISARA, 2004, p. 25) 

 

As crianças dos filmes brincam em situações e locais diversos, brincam e naquele 

momento simples do brincar, talvez, esqueçam o meio em que estão inseridas e as 

dores que a vida lhes impõem: Tanza é um soldado, Bilú e João são catadores e 

Ciro, um pequeno ladrão. Todos, sem exceção, são o resultado de um meio cruel e 

pouco infantil, que deveria lhes prover segurança e tranqüilidade para que o seu 

desenvolvimento se desse a contento. 

Quando as lentes das câmeras mostram a violência a que as crianças estão 

expostas, torna-se mais dolorosa a análise, pois matar ou cometer pequenos delitos 

é “normal”, “natural”. Penso que nesta lógica, apenas Bilú e João são um pouco  

mais poupados, já que não se envolvem com a deliquência, pois apenas andam com 

seu carrinho emprestado catando latinhas, que necessitam ser transformadas em 

tijolos de uma construção simples numa periferia qualquer. Em contrapartida, os dois 

irmão ficam expostos a uma violência silenciosa e subjacente às grandes cidades: o 

trânsito, o assédio sexual, a bebida, o jogo, a rua. 

Em oposição aos pequenos brasileiros, os outros meninos têm as marcas da 

violência real e concreta na pele e na alma. Tanza, mata, talvez sem saber o porquê 

do seu matar; Ciro furta para ultrapassar a dor do abandono afetivo cometido pela 

mãe, que diz: “Ele tem que ajudar nas despesas.”, como ajudar quando ele deve ser 



o alvo do cuidado. Tanza, regozija-se com a escola, provavelmente, o lugar mais 

seguro em que esteve, depois da sua casa. Lá ele tira os cuturnos e deixa-se livre 

para ouvir as brincadeiras e músicas gravadas em sua memória infantil. Encanta-se 

em pegar o giz e responder as perguntas que estão no quadro, lá ele sonha, ri, 

dança e morre; pois o encantamento do reencontro foi tão intenso que ele esqueceu 

a missão recebida: colocar um artefato explosivo para aniquilar os moradores 

daquela sua aldeia. Ciro, furta na praça, foge, encontra-se com outro menino e 

ambos levam o produto de seu furto a um receptador, que possui um parque de 

diversões. Lá em troca de valores muito abaixo do real, acontecem momentos de 

brincar, em que Ciro quer andar no carrossel, ser apenas a criança que habita seu 

ser, sem se preocupar com a sua realidade; sem querer lembrar da arma de 

sombras que lhe causa a morte no início do filme. Em ambos os filmes, a morte real 

e a morte no brincar são o fim das dores e das mazelas vivenciadas pelas duas 

personagens. 

Como elemento de contextualização, trago o inciso 2, do artigo XXV, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que diz: “A maternidade e a infância têm direito a 

cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 

matrimônio gozarão da mesma proteção social.” Infelizmente, a letra da lei é fria e 

inócua, pois há tantos crianças nas ruas, nas casas a mercê da dor e do sofrimento. 

Pior, ainda, quando nas escolas eles são apenas mais um ou uma em meio a 

multidão de seres desconhecidos dentro do espaço que deveria conhecê-los e 

cuidá-los. 

Nas três narrativas, o abandono social é a marca mais forte: uma criança não 

deveria ser um soldado; duas crianças não deveriam catar latas para auxiliar na 

compra de tijolos e um menino não poderia ser um peso para sua mãe, todas elas 

deveriam ser protegidas, cuidadas e, acima de tudo, ser o foco de uma sociedade. 

É fundamental que se destaque o que nos diz Dornelles: 

...que tipo de criança se produz nas guerras diárias daqui, do leste 
Europeu, da África, da China, da fome, das drogas, da prostituição? 
Pensar sobre estas infâncias nos coloca frente a um outro paradoxo, 
de um lado, onde fica a garantia das constituições dos países, dos 
direitos internacionais de proteção e amparo às crianças? 
(DORNELLES, 2010, p.03) 



Que professores/educadores somos nós que convivemos com estas realidades de 

violência em nosso cotidiano, mas nos preocupamos intensamente com o fato de 

que a criança não fica sentada, ouvindo uma história que nada lhe diz. 

Concluo e chamo a atenção para que se perceba que a infância ou as infâncias 

estão aí, ali e aqui, na ficção e, acima de tudo, na realidade, mas isto não é  

suficiente para que os professores percebam que como diz Larrosa (2010): “...não 

seria uma imagem da infância, mas uma imagem a partir do encontro com a 

infância.” (p. 197). Será que haverá um encontro com a infância? 
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RESUMO: Este artigo tem o propósito de apresentar resultados de uma pesquisa de 

perspectiva qualitativa, mais especificamente pesquisa-ação, realizada com uma turma 

de 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede de ensino no município do Rio 

Grande – RS. O objetivo principal da pesquisa foi investigar os impactos de uma 

proposta de trabalho que teve o protagonismo, a autonomia e a cooperação como eixos 

norteadores com utilização de equipamentos tecnológicos, pensados como recursos 

motivadores e auxiliares nos processos de ensino e aprendizagem das crianças. Como 

referencial teórico foram adotados os estudos de Brandão (2003); Costa (2000); Freire 

(1996; 1997; 2005); Kemmis e MC Taggart (1988); Loureiro (2004); Migliori (2002); 

Montangero e Maurice-Naville (1998); Moran (2007); Oliveira (1992); Piaget (1998); 

Thiollent (2000); Werri (2001). Os resultado da pesquisa indicaram uma significativa 

mudança no modo de participação das crianças que passaram a ter mais autonomia e 

cooperação no cotidiano das aulas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: protagonismo; cooperação; autonomia 

 

 
Introdução 

 
Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa realizada em uma turma de 5º 

ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede de ensino no município do Rio 

Grande – RS. O objetivo principal da pesquisa foi investigar os impactos de uma 

proposta de trabalho que teve o protagonismo, a autonomia e a cooperação como eixos 

norteadores dos processos de ensino e aprendizagem das crianças. A utilização de 

equipamentos tecnológicos, tais como câmeras fotográficas, filmadoras, microfones, 

projetores de imagens e materiais de iluminação, foi pensada como recurso motivador e 

auxiliar na proposta desenvolvida durante dez semanas de aula que compreendeu o 

período de 17 de agosto de 2015 até o dia 24 de outubro de 2015. 

Cabe destacar, que a situação investigada ocorreu durante o estágio 

supervisionado nos Anos Inicias do Ensino Fundamental, que é componente curricular e 
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requisito obrigatório no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, em que elaborei e realizei a proposta de estágio
2
. 

Neste texto apresento resultados de ações pedagógicas propostas no cotidiano 

escolar das crianças, em que pude articular diferentes saberes de minha formação 

acadêmica no curso de Pedagogia com as minhas experiências e práticas profissionais 

relacionadas às produções de eventos artísticos e culturais. Estas práticas compreendem 

conhecimentos sobre equipamentos utilizados em sonorizações e iluminações de shows 

musicais, teatros, bem como registros fotográficos e cinematográficos de tais eventos, 

assim como, produções acadêmicas no âmbito de vídeo-documentários
3
. 

 
Os dados foram coletados a partir de 16 observações realizadas e registradas 

através de escritas reflexivas em diário de campo e fotografias. Neste período, busquei 

compreender como era a atuação das crianças em sala de aula, as suas escritas e o modo 

que elas se organizam no cotidiano escolar e concebem os espaços sociais e culturais. A 

partir da análise dos dados registrados nos momentos de observações, entendi que era 

necessário elaborar uma proposta que pudesse promover o protagonismo e a autonomia 

das crianças, bem como o trabalho cooperativo. 

A proposta pedagógica desenvolvida com a turma de 5º ano foi elaborada a 

partir  dos  seguintes  autores:  Brandão  (2003);  Freire  (1996;  1997;  2005);  Loureiro 

(2004); Migliori (2002); Montangero e Maurice-Naville (1998); Moran (2007); Oliveira 

(1992); Werri (2001), entre outros. 

 
Ao longo deste trabalho descrevo as diferentes etapas do processo de elaboração 

e execução da proposta de estágio e também as transformações que foram ocorrendo ao 

longo desse período. Desse modo, o trabalho está organizado em três seções, sendo que 

na primeira abordo o contexto da pesquisa, na segunda apresento uma discussão com os 

teóricos que pautaram a elaboração do projeto e o que me levou a pensar na proposta de 
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trabalho. Na terceira seção apresento o trabalho realizado com os alunos durante as 10 

semanas de estágio, assim como o desenvolvimento das atividades e seus resultados. 

 

1. O contexto da pesquisa: a escola, a turma e a rotina em sala de aula. 

 
A prática aqui analisada, foi realizada em um Escola Municipal de Ensino 

Fundamental em Rio Grande – RS. A aproximação com o contexto investigado, ocorreu 

a partir de oito observações realizadas no segundo semestre de 2014 na turma de 4º ano 

e oito observações no primeiro semestre do ano de 2015, desta vez acompanhando a 

mesma turma já no 5º ano. Após esse período de observação, foram desenvolvidas 

práticas pedagógicas em 10 semanas de estágio que teve início no dia 17 de agosto e 

encerrou no dia 23 de outubro de 2015. 

Logo no primeiro dia de visita, em 14 de outubro do ano de 2014, considerei que  

o espaço da sala de aula era pequeno para 26 alunos, sendo que, as classes e cadeiras 

estavam dispostas em fileira e em frente às crianças havia um quadro negro, armário e a 

mesa da professora, conforme imagem a seguir. 

 

Imagem 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 
 

 

Em um primeiro momento, percebi também que os principais recursos utilizados 

nos processos de ensino foram o diálogo, sem uma participação efetiva das crianças,  

que apenas respondiam o que eram questionadas sobre os assuntos em pauta, quadro, 

giz, e basicamente os livros didáticos que ficam guardados em um armário no canto da 

sala. 



A partir do que foi observado, entendi que a possibilidade de trabalhar outras 

linguagens e técnicas poderia atrair a atenção das crianças, especialmente a partir da 

perspectiva de Freire ao afirmar que: 

O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais 

metodicamente “perseguidora” do seu objeto. Quanto mais a curiosidade 

espontânea se intensifica, mas, sobretudo se, rigorosa, tanto mais 

epistemológica ela vai se tornando (FREIRE, 1996, p.97). 

 

 

 

Em uma atividade observada em 14 de outubro, a professora propôs aos alunos 

uma pesquisa sobre o bem estar do ser humano com a alimentação saudável. Na semana 

seguinte todos trouxeram alimentos prontos de acordo com as receitas saudáveis 

pesquisadas anteriormente. 

No decorrer das observações, notei um maior envolvimento dos alunos nesta 

proposta da professora sobre “alimentação saudável”, em que vários aspectos foram 

abordados a partir desse tema. Com isto, as crianças, realizaram pesquisas, trouxeram 

receitas caseiras e diferentes problematizações acerca dos alimentos saudáveis. Ainda  

na realização desta atividade, pude observar que mesmo se tratando de uma pesquisa 

com grande envolvimento das crianças, elas estavam inquietas, competiam e discutiam 

de quem seria a melhor produção. 

Depois de 4 semanas, no dia 11 de novembro, pude registrar na Mostra 

Pedagógica da escola, os alunos da turma promoverem uma degustação de suas receitas 

aos pais e aos alunos das demais turmas na visitação, porém visivelmente se 

empurravam, brigavam e não se respeitavam enquanto os visitantes da comunidade 

escolar assistiam. 

A partir destas primeiras observações, percebi um grande desafio pela frente, 

pois teria que pensar em estratégias pedagógicas para reverter o visível “comportamento 

indisciplinado” de muitas crianças, as quais apresentavam vocabulário pejorativo em 

tom agressivo expressado corriqueiramente em sala de aula. Vale ressaltar que não eram 

todas as crianças, mas apenas uma pequena parcela se demonstrava respeitosa aos 

colegas. 

No dia 8 de abril de 2015, retomei as atividades de observação junto à turma que 

nesse ano, já estava no 5º ano. Neste primeiro dia identifiquei que todos os alunos do 



ano anterior estavam presentes. Para a realização de uma atividade, a professora regente 

convidou a turma para organizar grupos de três a quatro componentes. De forma 

agitada, as crianças formaram pequenas ilhas com as mesas. Durante as outras 

observações realizadas, notei os mesmos formatos quando orientados pela professora a 

se organizarem em grupos, as pequenas ilhas ficam isoladas e o diálogo, quando 

acontecia era permeado por discussões alheias e ofensas. Cabe ainda destacar que em 

todas as visitas que realizei, o quadro verde estava cheio de escritas da professora, os 

livros didáticos abertos, todas as crianças sentadas enfileiradas e em silêncio, ou, 

eventualmente em pequenos grupos conforme descrito anteriormente. 

Cabe salientar que quando o período de uma disciplina acabava, isso a cada 45 

ou 90 minutos dependendo da disciplina, as crianças eram orientadas a guardarem o 

material que estavam usando e pegarem o referente à disciplina do horário seguinte, 

dando continuidade ao que estavam sendo trabalhado anteriormente. 

Ao término das observações no primeiro semestre de 2015, pude perceber que as 

atividades se mantinham na mesma formatação do semestre anterior e a rotina das 

crianças de chegarem, organizarem seus lugares, e a cada 45 ou 90 minutos trocarem de 

cadernos no horário das disciplinas, independente do que estavam fazendo também 

continuava da mesma forma. 

Um dos aspectos que mais me chamou a atenção no decorrer das observações foi 

à conduta de algumas crianças em relação à participação nas atividades decorrentes das 

disciplinas em aula. Os comportamentos das mesmas entre colegas e professora desta 

vez se apresentavam com tons ainda mais ríspidos e vozes mais altas com maior 

frequência em sala. Enquanto algumas ficavam em silêncio e não questionavam, outras 

se dispersavam pela sala, demonstrando não respeitarem o espaço do outro. Mesmo a 

professora chamando a atenção do comportamento, por diversas vezes, a turma se 

acalmava um pouco e logo se dispersava novamente. 

Além disso, identifiquei alguns grupos fechados dentro da turma e algumas 

crianças que não se entrosavam, ficando mais isoladas. Refletindo sobre esse modo de 

organização da turma, surgiu a ideia de realizar uma proposta que focasse no 

comportamento das crianças, ou seja, que exigisse delas uma maior participação e 

comprometimento, buscando, dessa forma, algo que fosse ao mesmo tempo atrativo e 

que possibilitasse uma aprendizagem significativa para cada criança. 



De acordo com (Oliveira, 1992) os recursos utilizados durante o processo de 

ensino são peças chaves e devem ser atrativas aos alunos. A partir destas observações, 

apostei em uma proposta que tivesse alguma inovação em sala de aula, fazendo uso de 

recursos tecnológicos com o intuito de mobilizar a turma, buscando um trabalho que 

privilegiasse o protagonismo, autonomia e também a cooperação entre as crianças. 

Moran (2007) aponta também como alternativa à aprendizagem, a modernização do 

ensino com o uso das mídias na educação. 

A seguir apresento os referenciais teóricos e metodológicos que pautaram a 

proposta elaborada. 

2. Pensando o projeto 

 
A proposta pedagógica foi elaborada com vistas a trabalhar a importância das 

interações entre os sujeitos e o meio ambiente, e favorecer a reflexão de que essas 

interações precisam se constituir de forma ecologicamente sustentável e de que nós 

humanos somos parte do ambiente para a construção de uma vida social saudável. 

Sob esta perspectiva, de romper com oposições binárias entre natureza e cultura, 

concordo com Loureiro (2004, p.99) quando afirma a necessidade de superar as 

abordagens que focalizam os seres humanos dissociados da natureza: 

 

Um método que parte da premissa de que somos natureza com singularidades 

que nos diferem das demais espécies, sem que isso signifique pensar o 

humano fora da natureza ou, ao contrário, pensa-lo como um organismo 

biológico diluído no plano natural. Que pensa o processo de transformação da 

realidade social enquanto princípio da realização humana, pela qual 

modificamos a natureza dita exterior, sendo dialeticamente modificado em 

um momento de concretização da nossa natureza específica, sendo essa 

dinâmica que estabelece a unidade sociedade/natureza; natureza/cultura; ser 

social/ser biológico; matéria/espirito; corpo/mente. 

 

 

Nessa direção, Loureiro (2004) usa o conceito de trabalho, como um dos 

conceitos centrais de análise, visto esse como atividade humana socializadora, 

envolvendo cultura e linguagem, mediadora das relações que estabelecemos com o 

outro e o mundo, propiciando intervenção e modificação objetiva da realidade. 

A proposta do trabalho que desenvolvi no decorrer do estágio tem o intuito de 

dialogar com o que já vinha sendo desenvolvido pela escola e que tem por filosofia em 

seu Projeto Político Pedagógico: 



Contribuir para a educação formal e informal dos nossos alunos de forma que 

consigam estabelecer relações plenas de convívio humano e fazer em suas 

escolhas profissionais embasadas em sucesso e progresso para si e para a 

sociedade como um todo (Rio Grande, 2014, S/p) 

 

 

Logo, o ponto central da proposta, tem por intuito que as crianças sejam 

protagonistas de suas descobertas, isto é, através de atividades simples, criativas, 

diferentes e envolventes, elas sejam motivadas a pensarem e tomarem decisões 

coletivamente. Para a realização das atividades devem, portanto, agir cooperativamente 

na busca de novos saberes. 

Entendo com isto, que o protagonismo é essencial para a transformação, portanto 

às crianças, precisa ser proporcionada a oportunidade de agirem com autonomia para 

que façam a diferença no contexto em que estão inseridas, podendo promover ações 

positivas e tomando iniciativas. 

Em relação a autonomia, como um dos eixos centrais da proposta que foi 

desenvolvida, considero que está em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais publicado pelo Ministério da Educação. Conforme consta no volume 

introdutório: 

A autonomia é tomada ao mesmo tempo como capacidade a ser desenvolvida 

pelos alunos e como princípio didático geral, orientador das práticas 

pedagógicas [...]. Uma opção metodológica que considera a atuação do aluno 

na construção de seus próprios conhecimentos, valoriza suas experiências, 

seus conhecimentos prévios e a interação professor-aluno e aluno-aluno, 

buscando essencialmente a passagem progressiva de situações em que  o 

aluno é dirigido por outrem a situações dirigidas pelo próprio aluno. 

(BRASIL, PCN, 1997 p.62). 
 

Do mesmo modo ressalto que para Freire (1996 p.52), “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Portanto, possibilitar à criança diferentes situações em que ela possa se posicionar, 

participar de forma comunicativa, cooperativa e coletiva da vida em sociedade é o 

objetivo principal do processo educativo. De acordo com Montangero e Maurice- 

Naville (1998, p. 122). “A cooperação, fundada na igualdade, é uma forma ideal de 

relações entre indivíduos. Ela implica o respeito mútuo, o princípio de reciprocidade e a 

liberdade ou a autonomia de pessoas em interação”. 

Com isto, penso que as atividades desenvolvidas com as crianças dentro ou fora 

da sala de aula, devem ser feitas de forma cooperativa, com trabalhos em grupo seguido 



da intenção provocativa do educador, para que, tanto o educando, quanto o educador, 

possam assumir uma postura de pesquisador. 

Para tanto, é importante que o professor participe e acompanhe todas as etapas  

do projeto com cada criança, questionando, instigando e possibilitando que ela vá 

construindo conhecimento e ampliando sua perspectiva em relação ao que lhe cerca. É 

importante trabalhar a autonomia, para que cada criança perceba o seu próprio ritmo de 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, a necessidade de trabalhar em conjunto, em 

cooperação, para propiciar aprendizados em grupo, para intercambiarem ideias, 

participarem de projetos, realizarem pesquisas e novas descobertas. 

Diante das perspectivas apresentadas até então, busquei desenvolver um trabalho 

interdisciplinar, visando potencializar e mobilizar as diversas linguagens, possibilitando 

a articulação dos saberes (disciplinas que configuram a grade curricular), em uma 

situação contextualizada de aprendizagem propiciada por um significado globalizado e 

gerador de sentido. 

A proposta consistiu na construção coletivamente de um vídeo/documentário da 

turma com notícias, pesquisas, trabalhos e reportagens com todos estes feitos realizados 

pelos próprios alunos, de forma prazerosa, instigante, buscando uma consciência crítica 

das crianças. A ideia de construir junto com a turma um documentário, partiu do 

pressuposto de que vivemos em uma sociedade que necessita de cooperação, trabalho, 

respeito, criticidade, de cidadania para que tenhamos uma convivência ética e saudável. 

Sabendo que desde pequenas as crianças são produto e produtoras da cultura, entendi a 

necessidade de desenvolver este “espírito” de sujeito crítico e cidadão nos alunos, com o 

desejo de que consigam lidar com as adversidades apresentadas em nossa realidade, ou 

seja, de desigualdades sociais, competitividade, preconceitos, discriminação, domínio 

dos seres humanos sobre a natureza, entre outros desafios sociais e culturais que possam 

surgir. 

Notadamente, as mídias influenciam os estudantes diariamente por serem 

bastante acessíveis atualmente. A aplicabilidade destes recursos aos alunos é bastante 

atraente por fazerem parte de seu cotidiano. Usufruir destes avanços tecnológicos é 

perceber que eles também são agentes de transmissão de conhecimento, e, portanto, se 

utilizados de forma problematizadora, podem ser boas alternativas para promover e 

complementar o ensino e aprendizagem. Entendo ainda, que linguagem audiovisual, 



proporcionada pelas mídias, pode ser um bom aliado para tornar as aulas mais 

interessantes e desafiadoras para as crianças. 

Segundo Paulo Freire (2005), a educação sozinha não transforma o mundo, mas 

transforma as pessoas e, essas sim, transformam o mundo. Logo teço esta linha de 

raciocínio de comprometimento e inovação, apostando em recursos  midiáticos 

utilizados com comprometimento e responsabilidade nos processos de ensino e 

aprendizagem das crianças. 

Entendo que a investigação realizada é de perspectiva pesquisa qualitativa 

podendo ser caracterizada como pesquisa-ação a partir dos pressupostos de Kemmis e 

Mc Taggart (1988, apud ELIA e SAMPAIO, 2001, p.248), em que ampliam esta forma 

de entendimento do conceito de pesquisa-ação a partir da seguinte definição: 

 
Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 

coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 

melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 

educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de 

situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa- 

ação apenas quando ela é colaborativa [...] (KEMMIS e MC 

TAGGART,1988, apud Elia e Sampaio, 2001, p.248). 

 

A construção do projeto Vida Verde: Semeando Valores, Cultivando Cidadania 

com os educandos ocorreu a partir de uma proposta de montar um documentário com 

matérias que as crianças fossem trazendo sobre meio ambiente, ações positivas ou não, 

fossem elas, recortes de revistas, jornais ou até mesmo da internet. Nisto, a aposta do 

emprego de equipamentos, como câmeras digitais, filmadoras e equipamentos de som 

fizeram parte como modos de motivar as crianças à participação e o interesse em sala de 

aula. 

A seguir, apresento o processo de construção do vídeo/documentário, resultado 

do projeto citado anteriormente, bem como a utilização de recursos tecnológicos 

inseridos em práticas de sala de aula. Além disso, demostro exemplos de motivação e 

envolvimento das crianças protagonizando, cooperando e desenvolvendo suas 

autonomias. 

3. As práticas decorrentes do projeto: apostando nas tecnologias 

 
No dia 19 de agosto de 2015, foi apresentada para a turma a proposta  de 

criarmos um documentário em conjunto. Em princípio as crianças ficaram assustadas, 



não acreditavam que teriam condições de realizar tal proposta. Neste mesmo dia, foram 

solicitados a pesquisarem e levarem para a aula, qualquer material que encontrassem 

sobre meio ambiente, sem importar o lugar ou a época. 

Na semana seguinte, no dia 26 de agosto, houve um sorteio para formação de 

grupos. O intuito era que as crianças tivessem a oportunidade de trabalhar com qualquer 

colega que fosse sorteado, possibilitando assim, configurações de grupos diferentes dos 

que eles já estavam habituados. A proposta era de socializarem suas pesquisas e de 

forma cooperativa analisarem os materiais sobre o meio ambiente trazidos por eles, 

conforme solicitado na semana anterior. 

Quando pensei sobre o protagonismo como prática de cidadania para as crianças, 

estava buscando uma ação em favor de todos, do bem comum entre elas. Entendo como 

propósito do protagonismo, uma forma de participação social democrática em que se 

possa “... criar condições para que o educando(a) possa exercitar, de forma criativa e 

crítica, essas faculdades na construção gradativa de sua autonomia.” (COSTA, 2000, 

p.139). 

A partir disso, eles seriam repórteres, noticiando, de forma sintética, o que mais 

relevante encontraram em suas pesquisas. Logo, enquanto sistematizavam as 

apresentações preparei os equipamentos de filmagem para as gravações. Em seguida, 

orientei, grupo por grupo, quais ações deveriam tomar enquanto apresentavam e 

gravavam suas reportagens, assim como a utilização dos equipamentos e os cuidados 

que deveriam ter nas filmagens. 

 

Sem dificuldade alguma entenderam o funcionamento das câmeras postas para 

eles praticarem e simularem suas reportagens, e em seguida se organizaram em seus 

grupos apontando quem seriam os atores com as determinadas funções de 

apresentadores e de quem filmava. A seguir a imagem 2 ilustra a situação vivenciada na 

sala. 

 

Imagem 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: acervo do autor 



 

Foi possível perceber que a proposta realizada pelas crianças, contou com muito 

interesse de todos e atenção que em silêncio, observavam e aguardavam a vez de 

apresentarem. Desse modo, entendo como Brandão (2003, p. 121) “que qualquer 

atividade de busca, no singular ou no plural, de algum saber não sabido, que seja 

realizada através de um trabalho com algum fundamento, alguma sistemática e algum 

método confiável, é uma experiência de pesquisa”. 

Nesse sentido, na continuidade do trabalho, muitas ações educativas começaram 

a ser pensadas para trabalhos em grupo, pois visivelmente, o trabalho coletivo 

possibilitou, no primeiro momento, uma maior interação da turma, tanto nos aspectos 

cognitivos como afetivos. 

Buscando diferentes modos de organização em sala de aula, as classes foram 

dispostas em formato de U. As crianças foram convidadas a assistirem as suas próprias 

gravações a partir de um projetor e um som instalados na sala de aula, e com isto 

apontarem de forma escrita, todos os aspectos que consideraram positivos e negativos, 

para que a partir destas análises pudessem elaborar melhor o vídeo-documentário. 

Atentamente, visualizaram suas próprias construções e anotaram todas as 

questões individualmente fazendo uma análise de todos os grupos que gravaram na aula 

anterior as reportagens, nisto ainda tiraram dúvidas com os estagiários e deram novas 

sugestões. Esta mesma formatação de trabalho foi utilizada em outras disciplinas, 

analisando documentos, reportagens e documentários. As imagens 3, 4 e 5 ilustram as 

referidas situações vivenciadas pela turma. 

 

 

Imagem 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 



Imagem 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 

Imagem 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 
 

 

Como primeiro impacto, as pesquisas sobre o meio ambiente que as crianças 

realizaram, foram sendo facilmente articuladas aos assuntos das disciplinas estudados 

anteriormente, logo as crianças começaram a associar às questões cotidianas e 

demonstraram interesse em buscar outros assuntos para serem debatidos. 

Motivados pela novidade de usarem outros meios para ampliar os  

conhecimentos a partir das produções cinematográficas, desta vez começaram a apontar 

problemáticas existentes nas ruas dos bairros em que residem, logo foram convidados a 

ampliarem os conhecimentos a partir da realidade deles. As imagens 6 e 7 demonstram 

essas situações. 

 

 

Imagem 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 

Imagem 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 
 
 
 

De acordo com Freire “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a 

intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar na busca da perfilização 

do objeto ou do achado de sua razão de ser” (Freire, 1996, p. 98) 



Nos registros reflexivos que realizei ao longo do estágio, identifiquei dados 

bastante significativos, como por exemplo, a gradativa melhora no interesse e 

desempenho da turma, a desenvoltura para falarem em público com respeito e disciplina 

e, na frente das câmeras também foi muito satisfatório e verificado a partir das 

gravações analisadas no acervo digital do autor, bem como o produto final que foi o 

vídeo documentário denominado pelas crianças de “Jornal Ambiental”. 

Para, auxiliar na escrita dos registros reflexivos finais do estágio e também para 

conhecer de que forma as crianças vivenciaram a experiência realizada, fiz uma breve 

entrevista com cada criança. Em uma pergunta apenas, cada estudante deveria apontar o 

que teve de mais significativo durante o estágio para seu aprendizado e para sua vida. 

Abaixo, junto das imagens 8 e 9 seguem alguns recortes dos relatos de algumas  

crianças. 

 

 
Imagem 8 

 
 
 

“O que aprendi com vocês foi bastante coisa 

que eu ainda não tinha aprendido... tenho 

visto desde o começo muita briga... eu 

aprendi que tendo amigos a gente pode ir 

mais longe.” 

Luan Mirapalheta 

 

Fonte: acervo do autor 
 
 
 

Imagem 9 
 
 
 
 
 

“... foi legal as aulas de educação física, foi 

bem legal. As matérias que vocês ensinaram 

foi de um jeito diferente... eu aprendi bastante 

coisa!” 

Kauã dos Santos 
 

Fonte: acervo do autor 

 

Todas as crianças se expressaram com convicção enquanto manifestavam suas 

palavras de aprovação ao projeto e as práticas realizadas durante o estágio. “Vida Verde: 

Semeando  Valores,  Cultivando  Cidadania”,  aos  poucos  conquistou  a  confiança das 



crianças de uma forma diferente, fazendo uso de recursos tecnológicos com o intuito de 

permear e constituir novos saberes entre elas. Estes recursos foram facilitadores no 

processo de ensino e aprendizado, uma vez que deu voz e vez as crianças, para que 

fossem protagonistas de suas ações dentro e fora do espaço escolar. 

Mas para além do uso da tecnologia, que sem dúvida foi um dos fatores de 

grande motivação, outros aspectos foram ressaltados pelas crianças como por exemplo,  

a brincadeira, a mudança de ambiente, um jeito diferente de aprender e o 

reconhecimento que tendo amigos se pode ir mais longe. 

Ao investir em uma proposta que tivesse como norte o protagonismo, a 

cooperação e a autonomia, possibilitou priorizar o desenvolvimento pleno das crianças, 

com respeito aos seus interesses, incentivando a pesquisa e a criatividade. Neste sentido 

Piaget defende: 

[...] uma “educação do pensamento, da razão e da própria lógica, é necessário 

e é condição primeira da educação da liberdade. Não é suficiente preencher a 

memória de conhecimentos úteis para se fazer homens livres: é preciso 

formar inteligências ativas” (PIAGET, 1998 p.123). 

 

 

 

Logo, a proposta pedagógica desenvolvida ao longo de 10 semanas de estágio, a 

partir da utilização de recursos tecnológicos possibilitou aprendizagens conjuntas, 

criativas e participativas, na qual os envolvidos, crianças, professores, e comunidade 

constituíram, gradativamente, cooperação e autonomia. Não mais para reproduzir os 

saberes padronizados ou impostos de uma educação fragmentada e sim criando as 

possibilidades de assumir, apoderar-se, dos conhecimentos da vida e para a vida. 
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Resumo: 

Este trabalho, visa apresentar o projeto de pesquisa de Mestrado em Educação, do 

Programa de Pós-graduação Em Educação da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG. A pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo, compreender o lugar da 

Educação Infantil e, mais especificamente, da educação das crianças de zero a três anos 

nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades Federais brasileiras e que 

discursos de verdade produzem nos processos de formação inicial. O trabalho está 

dividido em quatro seções. Na primeira seção, apresentamos a perspectiva do estudo, 

pontuando alguns aspectos referentes ao pós-estruturalismo, dando ênfase ao seu caráter 

problematizador, de desnaturalizar e de não procurar verdades absolutas. Na 

interlocução com o pós-estruturalismo, realizamos algumas aproximações com o 

pensamento de Michel Foucault. Este é o olhar que tem permeado esta pesquisa. Na 

segunda seção, apresentamos algumas questões relacionadas à constituição do sujeito 

infantil e da Educação Infantil como produções culturais, uma vez que estes assuntos  

são imprescindíveis para discussão do tema desta pesquisa, a construção do sentimento 

de infantil ao longo da história. Destacamos o surgimento das instituições de 

atendimento à infância, o surgimento das escolas de Educação Infantil e creches no 

Brasil até sua legalização como primeira etapa da Educação Básica. Na terceira seção, 

abordamos alguns aspectos que dizem respeito à constituição dos cursos de Pedagogia 

no Brasil. Procuramos enfatizar como o curso de Pedagogia foi se estruturando no  

Brasil desde sua criação até a atualidade, as mudanças e as reformulações que 

aconteceram enquanto um curso de graduação de formação de professores. Na quarta 

seção, apresentamos aspectos preliminares sobre os cursos de Pedagogia das 

universidades federais do Brasil, dando ênfase ao processo de produção dos dados da 

pesquisa. Ainda que a pesquisa esteja em desenvolvimento, a partir dos dados coletados 

até o momento questiono o espeço que os currículos vêm destinando para as discussões 

específicas da educação das crianças de zero a três anos. 

 

Palavras-chaves: Educação infantil. Formação docente. Currículo 

 

 

 

Este trabalho tem o intuito de apresentar alguns aspectos que vem sendo 

desenvolvidos na pesquisa de Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que tem como tema a 

formação de professores nos cursos de Pedagogia de Universidades públicas brasileiras, 

mais especificamente, a formação de professores para atuarem na Educação Infantil. 

O estudo, de cunho qualitativo, está sendo desenvolvido a partir de algumas 

aproximações com o pensamento de Michel Foucault. Nesse sentido a escolha dos 

caminhos metodológicos constituíram-se como relevantes ao longo de todo 

desenvolvimento da pesquisa. 



Nesse movimento, a busca por ferramentas metodológicas se tornou 

imprescindível para pesquisa, portanto tomamos o governamento como uma das 

ferramentas importantes para o desenvolvimento das análises. O governamento pode 

significar como o poder é exercido e se exerce para conduzir a conduta dos sujeitos. 

Bujes (2001), a partir do pensamento de Foucault, ressalta que: 

O governamento, como nos diz Foucault, seria uma ação sobre o 

campo eventual da conduta alheia, uma ação sobre ações presumidas, 

possíveis. Portanto, utilizarei, neste texto, daqui por diante, a palavra 

governamento para significar o modo como o poder se exerce e é 

exercido para administrar a conduta, como, por exemplo, o 

governamento das crianças ou o governamento de si por si mesmo. 

(BUJES: 2001;73) 

 

Sendo assim, alguns questionamentos foram importantes para a definição do 

problema de pesquisa da seguinte forma: Compreender o lugar da Educação Infantil e, 

mais especificamente, da educação das crianças de zero a três anos nos currículos dos 

cursos de Pedagogia das Universidades Federais brasileiras e que discursos de  

verdade produzem nos processos de formação inicial. 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizado um levantamento das 

universidades que possuem o curso de Pedagogia e, posteriormente, um levantamento 

dos currículos destes cursos nas regiões brasileiras. Neste movimento foi necessário nos 

determos nas disciplinas direcionadas para esta formação, para, posteriormente analisar 

os discursos que estão sedo produzidos nesta formação inicial. 

Inicialmente apresentamos, um breve histórico sobre a constituição da infância 

e da Educação Infantil ao longo da história e uma breve contextualização do curso de 

Pedagogia no Brasil, desde o seu surgimento até suas últimas reformulações. 

Posteriormente, serão apresentados alguns dados que foram coletados juntamente com 

algumas problematizações iniciais que serão realizadas no decorrer da pesquisa. 

 

Perspectiva do estudo 

A teoria pós-critica, mais especificamente o pós-estruturalismo, permeia o 

referencial teórico-metodológico da pesquisa, a partir dos estudos Foucaultianos e 

autores que seguem esta mesma perspectiva. 

O pós-estruturalismo se funda a partir do estruturalismo, que nos anos 50, se 

desenvolveu inspirado nos princípios de Ferdinand Saussure (Pai da linguística 

moderna), onde a linguagem é representada através de um sistema de significante e 

significado, portanto sempre que se ouve, lê ou vê o significante, ele se correlaciona 

com o significado (PETERS, 2000). 



O pós-estruturalismo, segundo Silva (2010), “continua e transcende o 

estruturalismo”, pois partilham da mesma ênfase na linguagem e em suas significações, 

contudo estende a centralidade linguística do estruturalismo. Sendo assim, a linguagem 

passa a constituir a realidade deixando de ser somente uma representação. Silva (2010) 

aponta que: 

O pós-estruturalismo efetua, entretanto, um certo afrouxamento na 

rigidez estabelecida pelo estruturalismo. O processo de significação 

continua central, mas a fixidez do significado, que é, de certa forma, 

suposta no estruturalismo, se transforma no, pós-estruturalismo, em 

fluidez, indeterminação e incerteza. (Pág. 119) 

 

Apresentando um pouco sobre a perspectiva do estudo, a pesquisa pós- 

estruturalista, por sua vez não apresenta um caminho nem um lugar onde vamos chegar, 

pois a considera uma pesquisa em movimento, depende do olhar do pesquisador sobre o 

que é pesquisado, de problematizar o que temos como certeza pois, não tem como 

pretensão encontrar verdades únicas sobre as coisas. Nesse sentido, desnaturalizar, 

problematizar, a desestabilização hegemônica dos discursos, são de total relevância para 

esta perspectiva. Sobre esta perspectiva ainda podemos afirmar que: 

A crítica pós-estruturalista - sabendo que não há uma base onde se 

agarrar – é sempre móvel e inquieta. A crítica pós-estruturalista– 

sabendo que não existe o que é e como deve ser o mundo, mas que 

existem declarações sobre o que é e sobre como deve ser o mundo – 

pergunta à crítica tradicional de onde ela tirou tudo aquilo que ela diz 

sobre como é e como deve ser o mundo. Como sempre a crítica 

tradicional responde que derivou suas teorias a partir de pressupostos 

universais, a crítica pós-estruturalista - justamente porque não aceita 

de graça os pressupostos universais que o Iluminismo inventou - dá as 

costas à crítica tradicional. Por isso a crítica pós-estruturalista é uma 

crítica da hiperdesconfiança, da hiper-suspeita, é uma crítica da crítica 

e, assim sendo, ela é tão incômoda. (VEIGA-NETO, 1996,p.169,  

grifos do autor). 

 

A partir desta perspectiva, tomamos como base para a pesquisa seu caráter 

problematizador da hiperdesconfiança, da hipersuspeita. Isto, porque não pretendemos 

encontrar verdades universais, tomando como base que a linguagem possui um caráter 

constituidor. Para o pós-estruturalismo e para Foucault “não existe sujeito a não ser 

como o simples e puro resultado de um processo de produção cultural e social” (Silva, 

2010, p. 120). Destacamos que esta proposta de pesquisa irá além de respostas 

definitivas, mas pela busca por compreender como discursos podem atravessar, 

conduzir, produzir e governar a conduta dos sujeitos. 

Partindo desta proposta, tentaremos problematizar acerca da formação inicial de 

professores da Educação Infantil, mais especificamente das crianças de zero a três anos, 



analisando os currículos da Universidades Federais brasileiras para tentar compreender 

os discursos de verdade que estão sendo produzidos. 

 

Uma passagem pela história da educação para a pequena infância 

Nesta seção apresentamos um pouco sobre a concepção de infância, a história da 

infância e da Educação Infantil no Brasil, pois pensamos não ser possível falar sobre 

formação de professores de crianças bem pequenas sem apresentar um breve histórico 

sobre a constituição do sujeito infantil. Consideramos muito pertinente pesquisar sobre 

como a Educação Infantil veio se constituindo ao longo dos anos em nosso país, quais 

os objetivos das instituições, quais eram suas intensões iniciais para sua criação, quem 

pretendiam atender e como foi se constituindo até chegar no que entendemos na 

atualidade sobre esta etapa da Educação Básica. 

Neste sentido, cabe destacar a infância como uma produção cultural e social. 

Partindo das contribuições de Bujes (2002), podemos afirmar que alguns significados 

concedidos à infância, estão relacionados a transformações políticas, sociais e 

econômicas onde permitem outras formas de olhar o mundo. A autora sugere ainda, que 

a Modernidade propicia possibilidades de controle e governo da população e que o 

modo como entendemos a infância e as crianças, se dará de acordo com o momento 

histórico e a construção social que os envolve. 

A história da Infância e da Educação Infantil passou por diversos momentos 

históricos de constituição, momentos esses produzidos de acordo com a racionalidade 

política em que estavam inseridos. Pensando nas instituições de atendimento à infância  

e na intencionalidade que acompanha o desenvolvimento destas, podemos dizer que 

hoje, desde muito cedo, as crianças já estão sendo alvo de controle, seja na escola, nos 

programas sociais, o que podemos entender como o que Bujes (2000) aponta ser, 

segundo Foucault, o biopoder. Esta afirmação decorre por entendermos que estas 

instituições viriam para gerir a vida dos indivíduos agindo na população, pois para 

controlar é preciso antes conhecer, aqui no caso mais especificamente, as crianças.  

Bujes (2000), apoiando-se em Foucault, apresenta o biopoder como: 

Esta transformação de mecanismos de poder sobre as populações que 

caracterizava o bio-poder, este conjunto de técnicas que se dissemina 

pelo corpo social e que passa a ser utilizado por variadas instituições 

como a escola, a família, o exército, a polícia, a medicina tanto age no 

nível dos processos econômicos quanto opera no âmbito da 

organização social: segregando, hierarquizando, garantindo relações 

de dominação e efeitos de hegemonia, sendo essencial para expansão 

do capitalismo, segundo Foucault (1997). 



As técnicas e mecanismos de poder, para o governamento das populações, estão 

presentes em muitos momentos da vida dos indivíduos. Podemos afirmar que as 

instituições de assistência à infância por muitos anos, e até nos dias de hoje, são um dos 

alvos atingidos. A preocupação com a vida desta população está abarcada de 

intencionalidade, cada vez mais precisando conhecer, dominar e governar esse corpo 

infantil. 

Gostaríamos ainda de destacar, a partir destas considerações apresentadas, algo 

que se tem percebido em muitas discussões que é a entrada cada vez mais cedo da 

criança para escola, para que desde sua tenra idade, já se possa ter um controle sobre sua 

conduta, ou até mesmo, “Para evitar ou prevenir que esses sujeitos se constituam como 

ameaças à sociedade, a escola emprega de uma série de estratégias que objetivam  

moldar a conduta desses sujeitos.” (LOCKMANN, 2010, 91-92). 

Sendo assim, neste momento, retomamos um pouco o que já tínhamos 

apresentado sobre as questões que vão contextualizar a história da educação para as 

crianças pequenas, onde as instituições de Educação Infantil poderiam ser vistas como 

um lugar de agir sobre a conduta individual do corpo e ao mesmo tempo, gerir a vida no 

coletivo, como práticas de governamento e poder. Lockamnn e Mota (2013), ressaltam 

que: 

É preciso entender que tais práticas, ao agir sobre os sujeitos 

individualmente, moldando suas condutas, estão, ao mesmo tempo, 

prevenindo uma série de riscos que ele pode produzir à sociedade e  

aos fenômenos coletivos. Portanto, intervindo sobre o corpo, ou 

melhor, agindo sobre a dimensão micropolítica, a escola, assim como 

as demais instituições, está, ao mesmo tempo, gerenciando a vida 

coletiva da população, ou seja, agindo sobre a dimensão  

macropolítica. Os indivíduos são entendidos como instrumentos que 

possibilitam atingir o objetivo fundamental, qual seja: realizar o 

governamento da população no âmbito macropolítico. 

 

Desse modo, podemos observar como a escola tem um papel importante no que 

se refere ao governamento da vida da população, pois, enquanto direciona, conduz a 

vida do sujeito no que diz respeito ao seu comportamento individual, está prevenindo a 

população de possíveis riscos. 

Nesse sentido, a educação para as crianças, passou a ser imprescindível para que 

os mecanismos de controle e governamento agissem sobre a conduta da população. 

Então, na década de 1970 no Brasil, o processo de expansão das instituições de 

Educação Infantil e creches, se tornou evidente, porém, se deu devido a lutas e 

reivindicações femininas em favor do cumprimento dos direitos sociais 

(Bujes,2002,p.60). Embora as instituições tenham tido significados diferentes para as 



crianças dependendo de sua classe social, a demanda feminina no mercado de trabalho, 

contribui muito para o aumento dos números de berçários e maternais nas indústrias e 

empresas brasileiras. 

Ainda nos primórdios da década de 1990 as instituições de Educação Infantil, 

principalmente as creches, ainda eram vistas como lugares para o cuidado dos filhos de 

mães trabalhadoras, onde o cunho assistencialista com as questões de cuidado, higiene, 

alimentação estavam à frente das educacionais. Por muitas vezes, essas instituições 

eram, ou ainda são, vistas como “ substitutas da família”, como sugere Guimarães 

(2005): 

Também no Brasil essa ideia se dissemina, à medida que o conceito de 

instituição educacional como substituta da família ainda prevalece. É 

comum pensar-se na creche ou escola de Educação Infantil como um 

"mal necessário" para a mãe trabalhar; ou para o desenvolvimento "da 

criança", com o objetivo de preservá-la de qualquer problema até que  

a família possa estar com ela. Outra perspectiva poderia ser delineada 

se levássemos até as últimas consequências a ideia da instituição como 

complementar à família, encarando-a como espaço dos 

relacionamentos entre a crianças, famílias e profissionais; encontro 

entre diferentes famílias com crianças pequenas, espaços relacionais. 

Isso envolveria repensar rotinas, espaços físicos, papéis, etc1. (Pag.  

07) 

 

Contudo, ainda na década de 1990, a Educação Infantil em concordância com os 

direitos da criança previstos na Constituição Federal de 1988, teve sua legalização a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394/96 (LDB), o que 

ocasionou um novo pensar para a educação das crianças, onde apresenta na Seção II da 

Educação Infantil: 

Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos  

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30º. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

 

A partir da LDB de 1996, a Educação Infantil se tornou a primeira etapa da 

Educação Básica ao lado do Ensino Fundamental e Médio, tornando de vez a criança 

como um ser de direitos a serem respeitados em suas especificidades. 

 

 

 
 



Pensando ainda nas questões da escola como um agente que conduz a conduta 

dos sujeitos, refletindo sobre o objetivo da’1 pesquisa, é importante ressaltar que a partir 

do momento em que a Educação Infantil passa a ser considerada como primeira etapa da 

Educação Básica passa a ser necessário um profissional específico e capacitado para 

atuar na Educação Infantil. Tendo em vista que a criança apresenta especificidades em 

suas formas de agir, pensar, sentir, é constituidora e produtora de cultura, necessita de 

cuidado e atenção na mais variadas circunstâncias, o profissional da Educação Infantil 

precisa ter uma formação que acompanhe o desenvolvimento das crianças e o que estas 

têm por direito no que se refere ao cuidar/educar. Nesse sentido, na próxima seção 

abordaremos alguns aspectos referentes aos cursos de Pedagogia no Brasil. 

 

A constituição dos cursos de Pedagogia no Brasil até a atualidade 

 

 

Partindo do que foi colocado sobre a formação de um profissional especializado 

para o trabalho com as crianças, já desde muito pequenas, consideramos importante 

dedicar atenção a alguns aspectos referentes à constituição do curso de pedagogia no 

Brasil. O curso de Pedagogia, ao longo dos anos desde a sua criação, vem passando por 

diversas transformações políticas e pedagógicas devido às exigências de uma sociedade 

produtiva. Contudo, o Curso de Pedagogia, tem sido alvo de muitas discussões no 

campo da educação e formação de professores tendo em vista que recentemente, em 

2006, novas Diretrizes Curriculares Nacionais foram aprovadas e nas quais ocasionaram 

modificações nos Cursos de Pedagogia. 

O Curso de Pedagogia teve sua institucionalização no Brasil no ano de 1939 em 

meio a um período de transformações e a um número de acontecimentos 

socioeconômicos e culturais marcados pela Revolução de 30. Este cenário de 

transformações políticas, sociais e econômicas, implicou em transformações no campo 

educacional, onde um movimento chamado Pioneiros da Educação Nova era uma das 

expressões utilizadas para destacar os ideais de educação escolanovista, bem como a 

defesa por um curso de formação docente em nível superior. De acordo com Vieira 

(2008): 

o Curso de Pedagogia foi criado pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro 

de abril de 1939, por ocasião da organização da Faculdade Nacional  

de Filosofia, parte da Universidade do Brasil – projeto do então 

Ministro da Educação Gustavo Capanema, no governo de Getúlio 

Vargas – na qual se transformou a Universidade do Distrito Federal, 

encerrada no mesmo ano. (Pag. 02) 



O curso de Pedagogia, foi estabelecido na Faculdade Nacional de Filosofia, 

instalada na Universidade do Brasil, no qual passou a funcionar a partir dos anos de 

1940. Segundo Vieira (2008): 

Nesse período o curso destinava-se à formação de quadros 

técnicoadministrativos para a educação e de professor para as escolas 

normais. Caberia ao Curso de Didática, sobreposto ao bacharelado, 

formar o professor para o ensino secundário, como já referido. 

Desapareceu, portanto, a formação dos professores primários das 

universidades brasileiras do período, parte essencial do projeto 

educativo dos renovadores do ensino. (Pag. 04 ) 

 

Algumas observações foram realizadas no transcorrer da década de 1940, e com 

isto muitas discussões sobre o modelo de formação de Pedagogos foram realizadas, mas 

só no final da década de 1950 entraram em pauta e, com isso, a necessidade de uma Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional começou a se tornar favorável. 

Ao longo dos anos muitas mudanças e reformulações aconteceram em torno da 

formação profissional do estudante de Pedagogia, onde se tinha a formação de bacharel 

e licenciado, sendo que o profissional que atuava na educação das crianças era o 

professor formado no Ensino Normal. 

Logo, a década de 1990 iniciou marcada por um processo de reformas no Estado 

brasileiro em seus contextos políticos, social e econômico, onde a racionalidade 

neoliberal começou a aparecer com mais força no país, e o Pedagogo começa a ter em 

sua formação, a habilitação para o exercício do magistério dos anos iniciais do atual 

Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Segundo Vieira (2012), esse processo de 

reformas se concretizou por meio de pareceres, resoluções, leis e decretos. Contudo, 

esse processo colaborou para alterações na organização da educação, resultando na 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394, de 

dezembro de 1996. 

Muito ainda se discutia sobre a habilitação do pedagogo, e foi ao longo de 

impasses que no ano de 2005, discussões acarretaram a publicação de novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, porém não foram aceitas totalmente 

pelos membros da ANFOPE. Sendo assim, houve uma reavaliação das DCNs, 

homologadas em 2006. Segundo Carvalho (2012), a reavaliação estava, por sua vez: 

... garantindo (em grande parte) as reivindicações da ANFOPE, como 

a docência como base de formação do pedagogo e a presença  

marcante da tríade gestão, ensino e pesquisa nas orientações 

curriculares. (Pag. 281) 

 

Em 2006, é estabelecido através do CNE, Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Pedagogia Licenciatura, sendo que no Art. 2º fica estabelecido o seguinte: 



As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino  

Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional 

na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

A partir do ano de 2006, os Cursos de Pedagogia Licenciatura, passaram a 

formar professores para atuar em diferentes campos da educação, contudo, a formação 

inicial de professores para Educação Básica, sempre apresenta discussões e 

reconfigurações acerca de seus ideais, bem como reformulações e propostas de 

aprimoramento para o desenvolvimento da docência. Nesse sentido, os cursos de 

Pedagogia formam, entre outros aspectos, para atuar na docência da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A partir desta breve contextualização acerca da formação do pedagogo no Brasil, 

apresentamos a seguir, alguns aspectos acerca do levantamento realizado cm relação aos 

cursos de Pedagogia das universidades federais em nosso país. 

 

Um olhar inicial acerca dos cursos de Pedagogia nas universidades federais 

brasileiras 

 

A busca pelo material de pesquisa foi um dos momentos mais importantes para 

realização do projeto, pois foi o memento de realizar escolhas, elencar prioridades e 

dispor de um grande tempo de pesquisa. 

Em um primeiro momento, gostaríamos de salientar a escolha realizada por 

buscar as Universidades Federais brasileiras. Tendo em vista o grande número de 

Universidades e Faculdades que existem no País, que possuem o curso de Pedagogia, no 

qual pretendemos realizar a análise dos currículos, delimitamos a busca pelas 

universidades federais. Sendo assim, o primeiro movimento da pesquisa, foi pela busca 

das universidades federais no site do Ministério da Educação do Governo Federal. 

Logo após o mapeamento das Universidades, construímos gráficos e tabelas 

apresentando as cinco regiões brasileiras e o número de estados as compõem e número 

de Estados brasileiros e as respectivas Universidades Federais em cada um deles. 

Em segundo momento, foi realizada uma pesquisa no site de cada uma das 

Universidades encontradas que possuem curso de Pedagogia na modalidade presencial. 

Sendo assim, nosso olhar se direcionou para as ementas e grades curriculares em   busca 



das disciplinas direcionadas para formação em Educação Infantil e para as disciplinas 

com especificidade em Educação Infantil de zero a três anos. 

Como olhar inicial, a pesquisa se direcionou na nomenclatura das disciplinas, 

porém percebemos que havia muitas disciplinas que eram específicas para formação de 

professores na área priorizada, mas que não constavam em seu nome a especificidade 

em Educação Infantil. No entanto, procuramos cada disciplina pela ementa ou pela  

grade curricular, que em sua especificação apontasse para a Educação Infantil ou para a 

educação das crianças de zero a três anos. Sendo assim, o número de disciplinas 

encontradas aumentou consideravelmente, tendo em vista que as disciplinas de Estágio, 

também foram computadas. 

Contudo, em algumas universidades, não encontramos material suficiente, pois 

algumas não apresentavam a ementa do curso, ou a grade curricular, ou até mesmo o 

Projeto Político Pedagógico com a proposta para as disciplinas, e em outras tivemos 

apenas o conhecimento da grade curricular para os anos a serem cursados. 

Sendo assim, para melhor apresentação do material coletado, organizamos o que 

foi encontrado em tabelas, onde na primeira tabela, registramos dados pesquisados 

referentes ao número de Universidades por Estado brasileiro que possuem o curso de 

Pedagogia em seu currículo e se possuem disciplinas direcionadas para a Educação 

Infantil. Já as outras cinco tabelas foram divididas em uma para cada região brasileira e 

apresentam os dados referentes às Universidades brasileiras, explicitando se possuem 

curso de Pedagogia, disciplinas direcionadas para Educação Infantil e disciplinas com 

especificidade em zero a três anos, disciplinas de Estágio em educação Infantil e se os 

dados foram obtidos a partir da grade curricular do curso ou do ementário. Os dados 

contidos nos gráficos e nas tabelas, serão a base para tentar responder ao problema de 

pesquisa proposto no estudo. 

Neste primeiro olhar acerca dos dados coletados nos sites das universidades 

federais brasileiras destacamos alguns aspectos que nos chamam a atenção. Do total de 

sessenta Universidades Federais no Brasil, quarenta e oito possuem curso de Pedagogia. 

Dentre as Universidades que possuem curso de Pedagogia, quarenta disciplinas 

apresentam direcionamento para a Educação Infantil. Dos dados que foram encontrados, 

trinta e três possuem disciplinas de Estágio em Educação Infantil e apenas quatro 

disciplinas com especificidade em educação para as crianças de zero a três anos. 

Com base nos materiais encontrados, neste primeiro olhar, percebemos uma 

pequena quantidade de disciplinas voltadas especificamente para a educação das 

crianças de zero a três anos. A partir disso, gostaríamos de chamar a atenção para o 



espaço das especificidades desta faixa etária na formação de professores. Ainda que 

tenhamos encontrado poucas disciplinas com esta especificidade, é importante dizer que 

o estudo está em desenvolvimento e que outras informações acerca dos currículos destes 

cursos ainda serão coletadas para uma análise mais aprofundada. 

Sendo assim, acabamos por nos questionar acerca da formação inicial dos 

professores, pois refletindo a partir dos dados que foram encontrados até o momento, 

pensamos em algumas problematizações que já estávamos fazendo ao longo da 

pesquisa, nos fazendo pensar em qual o lugar da Educação Infantil para a educação das 

crianças de zero a três anos nos currículos das universidades encontradas que não 

apresentam especificidade nesta faixa etária?, ou qual a importância dada para esta 

formação?, ou como é apresentada para os professores em formação as especificidades 

que compõem a Educação Infantil e a educação para as crianças de zero a três anos, nas 

ementas encontradas? 

Com este sentido, pretendemos dar continuidade ao projeto, analisar a partir da 

ferramenta da governamentalidade, olhar para as ementas das disciplinas específicas da 

Educação Infantil e, em especial, da educação das crianças de zero a três anos. 
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Resumo: O presente trabalho propõe problematizar as contribuições e os desafios do 

processo de implementação da proposta pedagógica presente na Política de formação do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para os professores alfabetizadores que atuam 

em classes populares. O PNAIC é um Programa de Formação Continuada, proposto pelo Governo 

Federal em parceira com Estados, Municípios e o Distrito Federal, que visa a formação continuada 

dos professores alfabetizadores que atuam em turmas do 1º ao 3º ano na rede pública. Para tanto, 

investigou-se a compreensão a respeito das contribuições e desafios do programa de formação sob a 

visão de três professoras do ciclo de alfabetização que lecionam numa escola pública de Ensino 

Básico, situada no município do Rio Grande – RS. A investigação deu-se por meio da pesquisa 

qualitativa, através de entrevistas, realizadas com uma professora do 1º ano, uma do 2º ano e uma  

do 3º ano, todas participantes do PNAIC, sendo que as três professoras atuam na mesma escola e 

desenvolvem sua prática docente num contexto de classe popular, numa comunidade periférica que, 

na maioria das vezes, é vítima de vulnerabilidade social. Ao analisar as contribuições e os desafios 

apresentados na pesquisa podemos ressaltar que o pacto contribuiu na medida em que oportunizou a 

cada professor o pensar sobre sua prática e ao mesmo tempo compartilhar saberes experienciais  

com seus pares nos encontros de formação. Contudo também nos debruçamos nos desafios 

sinalizados  no  que  se  refere  a  uma  formação  planejada  de  forma  vertical  sem  pensar       nas 
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especificidades de cada instituição escolar desrespeitando a pluralidade cultural, a heterogeneidade 

dos estudantes e os saberes produzidos pelos professores. Precisamos refletir sobre as políticas 

públicas que alicerçam o fazer docente para nos apropriarmos de saberes que venham ao encontro 

dos nossos desafios. Para isso não basta uma formação que não ouça o professor é necessário dar 

voz a cada professor e só assim poderemos compreender e participar de forma ativa na qualificação 

do ato de ensinar. 

 

Palavras – chave: alfabetização e letramento; Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa; formação de professores; classes populares 

 

O Ciclo de Alfabetização e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

investimento na formação docente 

 

Na educação brasileira, a idade mínima para ingressar no Ensino Fundamental foi, por muito 

tempo, de sete anos. As discussões acerca da admissão da matrícula no Ensino Fundamental de 9 

anos, a iniciar-se aos seis anos de idade se deu a partir de 1996 com a Lei nº 9. 394. Em 9 de janeiro 

de 2001 a Lei 10.172 estabeleceu o Ensino Fundamental de 9 anos como meta da Educação 

Nacional. A Lei Federal 11.114, de 16 de maio de 2005, tornou a matrícula das crianças de seis  

anos obrigatória, alterando os artigos 6º, 32º e 87º da LDB. Como complementação ao disposto 

nesta lei, foi promulgada a Lei Federal 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que discorre sobre a 

duração mínima de nove anos para o Ensino Fundamental e reafirma a matrícula obrigatória a partir 

dos seis anos de idade e estabelece o prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. 

Inserir todas as crianças de seis anos em um ambiente alfabetizador, dando lhes maiores 

oportunidades de aprendizagem, foi um dos principais objetivos da aprovação do Ensino 

Fundamental de 9 anos pelo Ministério da Educação. 

A partir disso, tornou-se imprescindível uma reelaboração dos projetos políticos 

pedagógicos das escolas públicas, como um ponto de partida para recepcionar as crianças dessa 

faixa etária, considerando que reformulações e reflexões acerca da alfabetização e do letramento 

precisam ser revisitadas, para que se possa articular essas aprendizagens as necessidades e 

especificidades do desenvolvimento infantil. 

Com a aprovação desta Lei, mais crianças foram incluídas no sistema educacional  

brasileiro, especialmente aquelas pertencentes às camadas populares, já que as crianças de seis anos 



das classes média e alta já se encontravam, em sua maioria, frequentando o sistema de ensino, seja 

na pré-escola ou na primeira série do ensino fundamental. De acordo com Barbosa e Delgado: 

 

Quase 70% das crianças têm acesso a esse nível de ensino, a diferença é que agora as 

crianças não só observam, mas se tornam participantes desses atos culturais de acesso à 

língua escrita e iniciam um processo de consciência fonológica por meio de brincadeiras 

com a linguagem. (2012, p. 114) 

 
 

Além do acesso à escola esta Lei favoreceu o processo de ensino e aprendizagem uma vez 

que, possibilita um maior tempo para que as crianças se apropriem dos conhecimentos pertinentes à 

Alfabetização e ao Letramento, não se restringindo somente à estas. O trabalho pedagógico deve 

assegurar o estudo de diversas expressões e de todas as áreas do conhecimento necessárias à 

formação do estudante no Ensino fundamental e dos demais componentes curriculares pertinentes, 

aspecto importante quanto se trata de classes populares. 

Vivemos em uma realidade de globalização universal, onde assuntos de diversas áreas 

aparecem com significados e relevâncias determinantes para quem trabalha com educação, portanto 

precisamos pensar que as crianças precisam de atividades que, possibilitem a construção de saberes 

multirelacionados onde o mundo possa adentrar na sala de aula, como uma extensão da sociedade e 

da cultura. É importante que tenhamos claro, a ideia de “qual crianças temos”; pensando num 

contexto organizado, para que, elas possam desenvolver sua autonomia e, formar opiniões próprias 

das coisas e do mundo. Refletir sobre a infância é condição para se planejar o currículo na escola, 

traçar o que é específico da infância, ou seja, a fantasia, a imaginação, a criação e a brincadeira 

como expressão genuína e produtora de cultura. 

Atualmente a instituição escolar é um espaço educativo para todos trazendo para o professor 

desafios de saber lidar com a heterogeneidade e pluralidade dos estudantes. 

Diante de tantas mudanças e desafios urge um (re)pensar das políticas educacionais que 

alicercem a alfabetização, a partir deste cenário surgiu o Pacto em 2012 num momento político em 

que a alfabetização é vista como uma prioridade para o governo. O programa investiu na formação  

e no aperfeiçoamento dos professores alfabetizadores, com o propósito de uma educação de 

qualidade e o aumento do número de crianças alfabetizadas ao final do 3º ano, De acordo com o 

exposto, o Caderno de apresentação do Pacto, diz: 

 

Na história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de identificar que muitas crianças 

tem concluído sua escolarização sem estarem plenamente alfabetizadas. Assim, este Pacto 

surge como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena à meninas e meninos, até 



o 3º ano do ciclo de alfabetização. Busca – se para tal, contribuir para o aperfeiçoamento da 

formação dos professores alfabetizadores. (BRASIL,2012, p.05) 

 
 

Assim constata-se que a educação brasileira passou por muitas transformações sociais, 

econômicas e culturais, sendo uma delas e talvez a mais polêmica, a redução da idade das crianças 

que ingressam no Ensino Fundamental. Vale ressaltar que a idade mínima foi, por muito tempo, de 

sete anos. As discussões acerca da admissão da matrícula no Ensino Fundamental de 9 anos, a 

iniciar-se aos seis anos de idade se deu a partir de 1996 com a Lei nº 9. 394. Em 9 de janeiro de 

2001 a Lei 10.172 estabeleceu o Ensino Fundamental de 9 anos como meta da Educação Nacional. 

Inserir todas as crianças de seis anos em um ambiente alfabetizador, dando-lhes maiores 

oportunidades de aprendizagem, foi um dos principais objetivos da aprovação do Ensino 

Fundamental de 9 anos pelo Ministério da Educação. A partir disso, tornou-se imprescindível uma 

reelaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas públicas, como um ponto de partida 

para recepcionar as crianças dessa faixa etária, considerando que reformulações e reflexões acerca 

da alfabetização e do letramento precisam ser revisitadas, para que se possa articular essas 

aprendizagens às necessidades e especificidades do desenvolvimento infantil. 

Além do acesso à escola, esta Lei favoreceu o processo de ensino e aprendizagem uma vez 

que, possibilita um maior tempo para que as crianças se apropriem dos conhecimentos pertinentes à 

Alfabetização e ao Letramento e dos demais componentes curriculares pertinentes, aspecto 

importante quanto se trata de classes populares. 

Para o alcance do objetivo de alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental, as ações do PNAIC reúnem um conjunto integrado de programas, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas, disponibilizados pelo Ministério da Educação, que 

contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a formação continuada 

dos professores alfabetizadores, à qual já foi citada. Essas ações são complementadas por outros três 

eixos de atuação: Materiais Didáticos e Pedagógicos, Avaliações e Controle Social e Mobilização. 

A execução das ações de formação continuada de professores respalda-se na Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída pelo Decreto 

nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. A formação continuada como política nacional é entendida  

como componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da 

escola, e pautar-se no respeito e na valorização dos diferentes saberes e na experiência docente. 

No âmbito do PNAIC, a Formação Continuada de Professores Alfabetizadores desenvolve- 

se  a  partir  de  um  processo  de  formação  entre  pares,  em  um  curso  presencial.  Em  2013,   os 



professores participaram de um curso com carga horária de 120 horas, objetivando, sobretudo, a 

articulação entre diferentes componentes curriculares, com ênfase em linguagem. As estratégias 

formativas priorizadas contemplam atividades de estudo, planejamento e socialização da prática. 

Em 2014, o curso teve a duração de 160 horas, com o objetivo de aprofundamento e ampliação de 

temas tratados em 2013, também com foco na articulação entre diferentes componentes  

curriculares, mas com ênfase em Matemática. Em 2015, foram implantadas as ações do programa 

em todas as áreas do currículo da Educação Básica em âmbito nacional, com duração de 80 horas o 

curso para os professores alfabetizadores. 

Neste processo de formação municipal estão inseridos muitos atores: o Coordenador Geral, 

os Formadores, Coordenador Local, os Orientadores de Estudos e as Professoras Alfabetizadoras. 

Em suma, as universidades selecionam e preparam seu grupo de formadores que são responsáveis 

pela formação dos orientadores de estudo e estes conduzem as atividades deformação junto aos 

professores alfabetizadores em seus respectivos municípios. 

 

Alfabetização e Letramento 

 

 

Estar alfabetizado hoje não é o mesmo do que estar alfabetizado há alguns anos atrás, pode- 

se dizer que na atualidade há um alargamento no sentido do que é estar alfabetizado. Por volta de 

1980, iniciaram discussões sobre a alfabetização, ou melhor, sobre as práticas sociais de leitura e de 

escrita, tendo em vista que uma parte da população, apesar de alfabetizada, não dominava a 

habilidade de leitura e de escrita. Neste sentido, Magda Soares (2003, p. 6) expõe que: 

 
Nos países desenvolvimentos, ou do Primeiro Mundo, as práticas sociais de leitura 

e de escrita assumem a natureza de problema relevante no contexto da constatação 

de que a população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e 

de escrita necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas 

sociais e profissionais que envolvem a língua escrita. 

 

Sendo assim, pode-se dizer que a alfabetização se refere ao processo por meio do qual o 

sujeito domina o código e as habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. Trata-se do domínio da 

tecnologia, do conjunto de técnicas que o capacita a exercer a arte e a ciência da escrita. O 

letramento, por sua vez, é o exercício efetivo e competente da escrita e implica habilidades, tais 

como a capacidade de ler e escrever para informar ou informar-se, para interagir, para ampliar 

conhecimento, capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de texto, de inserir-se 

efetivamente no mundo da escrita, entre muitas outras. Alfabetizar e letrar são duas ações  distintas, 



mas “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas 

sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado” (SOARES, 1998, p. 47). 

A dimensão da proposta de ensino na perspectiva do letramento tem como objetivo central 

na proposta pedagógica desenvolver habilidades que capacitem os aprendizes a interagir com 

práticas sociais de leitura e de escrita e delas se apropriarem. Tendo como prática permanente e 

recorrente nos eixos do seu plano de estudos o uso da escrita em situações do cotidiano escolar que 

exijam a interação por meio da língua escrita; o registro coletivo dos 

trabalhos/projetos/estudos/história da aprendizagem na turma; o registro coletivo das vivências dos 

diferentes grupos da escola e a exploração de suportes de escrita e de gêneros textuais: livros de 

histórias, livro didático, jornal, cartaz, folhetos e revista em quadrinho. 

Ainda no campo da alfabetização, os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a 

Psicogênese da Língua Escrita vão influenciar de maneira significativa no desenvolvimento de 

novas práticas de alfabetização, servindo como um referencial teórico de extrema importância e 

relevância na educação. O próprio PNAIC traz em seu referencial teórico as autoras, corroborando 

com a concepção de alfabetizar letrando, isto é, tornar as crianças capazes de ler e escrever, para 

além da decifração de um código ou apenas tendo contato com diferentes textos, mas 

compreendendo sua a função, para que assim o educando aproprie-se do Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA). 

Contudo, sabe-se que para apropriar-se do SEA cada criança trilha um caminho, vão 

construindo e reconstruindo suas hipóteses de leitura e de escrita. Com o PNAIC as crianças tem até 

o 3º ano para se alfabetizar e como a progressão continuada as diferenças entre os níveis de leitura e 

de escrita ao final do 3º ano são mais acentuadas. Desta forma, buscamos realizar uma pesquisa que 

traçasse as contribuições e os desafios do programa de formação a partir da visão de três professoras 

do ciclo de alfabetização. 

 

Abordagem metodológica 

 

 

A pesquisa foi realizada por meio da abordagem qualitativa, a partir da estratégia de 

questionário. Com o intuito de elaborar um instrumento de pesquisa qualitativa para responder aos 

objetivos discutidos, pensou-se no uso no questionário, pois como define Gil: 



Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa 

em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os 

dados requeridos para descrever as características da população pesquisada ou 

testar as hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa. (GIL 

2008, p. 121) 

 

Entende-se que o ciclo de alfabetização é um processo continuo, logo pensou-se em 

entrevistar 3 professoras do Ensino Fundamental de 9 anos atuantes no ciclo de alfabetização. As 

docentes participantes da pesquisa foram uma professora do 1º ano, uma do 2º ano e uma do 3º ano, 

todas cursistas do PNAIC. As três professoras, possuem formação em nível superior e todas 

desenvolvem sua prática numa escola de classes populares e lidam cotidianamente com estudantes 

vítimas da vulnerabilidade social e condições econômicas desfavoráveis que tornam as práticas 

pedagógicas destas mais complexas e desafiadoras. 

Assim foi elaborado um roteiro com 5 questões referentes as contribuições e desafios do 

PNAIC nas práticas pedagógicas das três docentes: 

A) Quais as contribuições dos encontros de formação do PNAIC para a prática docente? 

B) Quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento do processo de alfabetização das 

crianças de classes populares? 

C) Quais os desafios do processo de alfabetização, compreendido como um ciclo, continuo 

de aprendizagem? 

D) Como tu percebes a progressão continuada no processo de alfabetização? 

E) De que forma os materiais e documentos oferecidos pelo programa de formação 

continuada do PNAIC contribuem para a prática do processo de alfabetização? 

 

Análise da pesquisa 

 

 

Diante deste contexto de implantação do Ensino Fundamental de 9 anos e do PNAIC, 

desenvolvemos o estudo, que procurou compreender como as professoras que participaram do 

processo de formação do pacto e estão atuando no ciclo de alfabetização percebem as contribuições 

dessa política e seus limites para a qualificação do seu fazer docente. Nesse sentido, apresentamos a 

seguir alguns dos resultados encontrados. 

A partir das falas das professoras questionadas podemos evidenciar que os encontros do 

PNAIC  propiciaram  o  repensar  sobre  a  prática  docente.  Como  evidencia  a  professora  3   “As 



contribuições são sempre valiosas, nos fazem refletir sobre a prática aliando a teoria para que 

possamos ter um “norte” diante de tantas complexidades existentes na escola.” 

A professora 1 destacou que “A formação dos encontros do PNAIC contribuíram na medida 

que proporcionou o pensar sobre a prática docente. Saliento principalmente o planejamento das 

aulas e o processo de avaliação diagnosticada da aprendizagem das crianças.” 

Assim, salientamos o pensamento do autor Imbernón: 

 

 
A formação permanente deveria apoiar-se, criar cenários e potencializar uma 

reflexão real do sujeito sobre sua prática docente nos centros e nos territórios, de 

modo que lhes permita examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de 

funcionamento, suas atitudes etc, potencializando um processo constante de 

autoavaliação do que se faz e analisando o porquê se faz. (IMBERNÓN, 2009, 

p.47) 

 

Neste sentido, percebe-se o quanto é importante vivenciar uma prática pautada na ação- 

reflexão-ação, e a formação permanente é um espaço onde se potencializa essa construção. 

Quanto as dificuldades encontradas no desenvolvimento do processo de alfabetização das 

crianças de classes populares podemos registrar de acordo com a fala da professora 3 que “No 

cotidiano da escola o professor tem enfrentado a falta de estímulo no período anterior à escola, a 

falta de acompanhamento familiar durante o processo, outros interesses além do aprender, a 

dificuldade em aceitar regras no espaço escolar, vivências permeadas por violência, agressividade, 

negligência e infância com traços adultizados.” 

Ainda neste sentido, a professora 2 destacou que “O desafio percebido está na própria 

compreensão do grupo de professores de cada escola, cada professor precisa estar ciente da 

continuidade do processo e isso traz para a escola a urgência de diálogo entre os professores do 

ciclo, o entendimento da necessidade de um trabalho coletivo que visualize os compromissos, as 

dificuldades, as possibilidades e os limites de cada ano tendo em vista os direitos da aprendizagem 

e a realidade escolar.” 

A progressão continuada no processo de alfabetização é entendida pelas docentes como um 

processo contínuo que busca respeitar o tempo de cada criança e que isso exige uma metodologia 

que envolve diferentes níveis de aprendizagem trazendo desafios para o cotidiano escolar. É 

importante pensar, segundo elas que na progressão continuada tem como objetivo garantir o direito 

de aprender e não como uma passagem de um ano para o outro, isso exige um trabalho qualificado 

de avaliação diagnóstica e contínua para a construção de estratégias de trabalho para os diferentes 



níveis de aprendizagem que vão se apresentando no processo. Cabe ressaltar que a clareza deste 

entendimento advém a partir da formação continuada. 

Acredita-se na grande necessidade de desenvolver o processo de formação continuada na 

escola, repensando os problemas práticos sociais do contexto escolar vivenciado pelos professores, 

entretanto a formação do PNAIC assim como em outros programas de formação oferecidos pelo 

governo são organizados de forma vertical, com caráter transmissor e uniforme. As formadoras, 

muitas vezes, como o professora 1 relatou: “Elas trabalham a teorias que são pautadas nos autores 

sem indagar as dificuldades da sala de aula.” Tal afirmação vai ao encontro do pensamento de 

Imbernón (2009) quando diz que as práticas de formação continuada advindas de reformas 

educativas apresentam o predomínio de uma teoria descontextualiza, válida para todos, estejam 

onde estiverem distante dos problemas práticos reais, com base num professor médio que não  

existe. 

Ao questionar as professoras sobre a contribuição dos materiais didáticos e documentos 

oferecidos pelo PNAIC, destaca-se a fala da professora 1 “O que senti mais dificuldade foi nos 

quadros de avaliação na área da linguagem – Língua Portuguesa. Mesmo tendo formação em 

letras- português achei os eixos muito complexos e que as próprias coordenadoras de estudo 

também sentiram.” A fala revela o quanto é preciso que o professor participe da construção do 

projeto pedagógico. Autonomia do professor tem que ser garantida nesse espaço de aprendência. 

 

Considerações finais 

 

 

O cenário da educação brasileira apresenta grandes desafios no que se refere ao ciclo de 

alfabetização do ensino fundamental. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

surge como uma política pública de formação de professores, visando a qualificação do processo de 

alfabetização das crianças brasileiras por meio da formação de professores. 

Ao trilhar sobre as contribuições e os desafios do processo de implementação da proposta 

pedagógica do PNAIC, pode-se perceber que a contribuição mais importante foi a partilha de 

saberes entre os pares possibilitando a relação entre teoria e prática. Em relação aos desafios, 

entende-se como grande dificuldade a pluralidade cultural e a heterogeneidade dos estudantes, 

aliando-se a isso a formação do PNAIC se constitui verticalmente, possuindo caráter transmissor, 

não valorizando a autonomia do professor, sem contextualizar as problemáticas reais. 



Para tanto é necessário pensar que precisamos, enquanto professoras, vencer desafios para 

podermos realmente qualificar o processo de alfabetizar e acima de tudo constituir leitores e 

escritores capazes de compreender e analisar o mundo. Assim é fundamental inserir a cultura da 

leitura e escrita no cotidiano destas crianças, compreender o processo individual da construção da 

aprendizagem e planejar estratégias de ensino que possibilitem que todas as crianças possam 

aprender respeitando sua caminhada na construção do saber. 

Não basta apenas aproximar a formação ao contexto é relevante gerar uma nova cultura 

profissional docente para vislumbrar a construção de uma nova prática educativa que proporcione o 

efetivo exercício da cidadania num movimento libertador. Como possibilidade de mudança aposta- 

se na formação constituída no cerne da escola. 
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Resumo: O presente artigo é um recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso, 

defendido em 2014, na Universidade Federal de Rio Grande – FURG, no curso de 

Pedagogia-Licenciatura e que teve como objetivo analisar os discursos sobre a educação 

e o papel do professor que circulam na atualidade, problematizando os efeitos de 

verdade que esses jogos discursivos acabam produzindo. Para isso, a pesquisa foi 

dividida em duas etapas metodológicas: uma primeira etapa que analisou alguns 

discursos de propagandas produzidas pelo Ministério da Educação – MEC, além de 

campanhas lançadas pela mídia televisiva, como GLOBO E RBS/TV; e outra etapa que 

estudou as respostas de graduandos concluintes do curso de Pedagogia – FURG, no ano 

de 2014, coletadas por meio da aplicação de um questionário. Debruçando-nos nesta 

pesquisa percebemos três eixos que constituem a analítica da investigação: um primeiro 

eixo apresenta a educação como condição necessária para alcançar o desenvolvimento 

do país. Um movimento que podemos chamar de clamor pela educação, o qual ocasiona 

um alargamento do raio de atuação escolar e uma expansão de suas funções reparadoras 

e salvacionistas. Esse movimento produz um processo que denominamos de 

(des)valorização do professor, ou seja, ele produz outros dois movimentos: um que 

desvaloriza o professor e o seu papel como profissional da educação, uma vez que todos 

são convocados como capazes de assumir suas funções; e outro, em que observa-se uma 

exaltação da figura do professor como salvador e redentor da humanidade, criando uma 

subjetividade docente endividada, devido a multiplicidade de incumbências que lhe são 

exigidas. Talvez possamos dizer, ao analisar esses discursos, que estamos diante de um 

paradoxo contemporâneo que vem conduzindo as condutas docentes na atualidade. 

Apoiadas no pensamento de Michel Foucault, acreditamos na produtividade desses 

discursos, pois esses são construídos a partir de relações de poder-saber-verdade e 

interferem nos modos de ser professor na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Discurso. Docência. Governamento. 

 

 

O presente artigo traz um recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso e tem 

por objetivo analisar os discursos que circulam na atualidade sobre o papel do professor 

e o fazer docente entendendo que efeitos de verdade estes jogos discursivos acabam 

produzindo na atualidade. 

Para uma melhor organização do que será apresentado, dividimos este artigo em 

três partes: na primeira apresentamos uma breve contextualização histórica, trazendo 

pequenos recortes sobre a história da educação e o ofício docente; na segunda parte 

analisamos os achados da pesquisa e na terceira e última parte, tecemos algumas 

contribuições sobre as análises realizadas. 



1. Algumas marcas deixadas na/pela história da educação. 

 

 

Ao procurar traçar alguns caminhos na história da educação percebemos o quanto 

este tema se torna emergencial na Modernidade, sobretudo nos séculos XVI e XVII na 

Europa, a partir de um conjunto de transformações sociais, culturais, políticas, 

econômicas e religiosas; de saberes produzidos no campo da ciência e principalmente, do 

novo olhar dado à criança. Não mais vista como um adulto em miniatura (tal como era 

configurada na Idade Média), a criança passa a ser entendida como um outro, diferente  

do adulto, que necessitava de atenção e de cuidados educacionais. A infância é percebida 

em sua incompletude; e “a crença na possibilidade de agir sobre o futuro da criança vai 

pouco a pouco levar a distanciá-la da sociedade, a fim de prepará-la para o mundo dos 

adultos” (NÓVOA, 1991, p. 112-113). 

Assim, a escola ganha total importância neste novo contexto, tornando-se um 

investimento essencial à sociedade. É só no fim da Idade Média e início da Modernidade 

que surge a preocupação de formar o maior número de pessoas, expandindo a educação 

pelo tecido social, surgindo assim, as escolas de massas. É neste contexto que se inicia 

uma conscientização da educação para todos, discurso natural e inquestionável em nossos 

tempos. 

Com o aumento expressivo do número de alunos e a preocupação voltada à 

criança, foi preciso desenvolver um método de ensino para atender a demanda. Surgem 

no século XVII as ideias de ensino do filósofo Jan Amós Comenius, que construiu em 

Didática Magna um livro sobre técnicas da educação, que embora não chegasse a 

“transformar as práticas educativas de sua época, estabeleceu premissas sobre as quais  

se estruturou a sala de aula moderna” (DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 68). É a partir das 

ideias defendidas por Comenius, que o professor ganha centralidade, sendo a autoridade 

capaz de garantir a aprendizagem. Para ele a ação docente assemelha-se à atividade do 

sol, “que ilumina, aquece e dá vida a toda a terra” (COMENIUS, apud, DUSSEL; 

CARUSO, 2003, p.72). 

O filósofo defendia a educação para todos, pois entendia que “todo  homem 

nasceu para o mesmo fim principal, o de ser homem, ou seja, criatura racional senhora 

das outras criaturas, imagem manifesta de seu criador” (COMENIUS, 2002, p. 89). No 

entanto, se não tivesse influência da educação e dos ensinamentos religiosos, seria 

destinado a viver como um selvagem. 



Portanto, a educação era o mote necessário para quem pretendia comandar a 

sociedade, como também, para aqueles que deveriam ser comandados. As ideias de 

Comenius deixam um grande legado e uma necessidade que é perseguida até os dias de 

hoje: a necessidade de que todos aprendam e a vontade de aprender por toda a vida. 

A partir do século XVIII outro importante pensador foi Jean-Jacques Rousseau. 

Um dos percussores da pedagogia moderna, apostava sua crença no potencial humano e 

não mais nos dogmas religiosos, como pensara Comenius. Seguidor de uma corrente 

iluminista inaugura com O Emílio, uma nova racionalidade, em que a preocupação não 

está no ensino, especificamente, mas no processo educativo. Muito mais do que criar  

um manual de regras a serem praticadas na educação – como fez Comenius – Rousseau 

elabora uma chamada “educação negativa”, ou seja, trata-se de interferir o mínimo 

possível na educação da criança. Assim o filósofo defende: “Respeitai a infância e nos 

vos apresseis em julgá-la, quer para o bem, quer para o mal [...] Deixai a natureza agir 

bastante tempo antes de resolver agir em seu lugar, temendo contrariar suas operações” 

(ROUSSEAU, apud NOGUERA-RAMIREZ, 2009, p. 168). Para Rousseau “mais 

importante do que analisar e detalhar as „matérias‟ a serem ensinadas é observar e 

estudar as crianças” (STRECK, 2008, p. 23). 

A partir de uma educação natural, Rousseau acreditava que a criança era o centro 

do processo educativo; não como uma semente pronta a ser regada, mas como uma 

essência naturalmente produtiva, em que sua aprendizagem ocorre pelas leis da natureza. 

Percussor da pedagogia moderna liberal, o pensamento de Rousseau é fortemente 

identificado nos discursos pedagógicos contemporâneos: Respeito às fases do 

desenvolvimento infantil; participação da criança no processo educativo; educação como 

prática emancipatória; ensino necessário e útil a sua faixa-etária e importância ao erro 

como parte do processo de aprendizagem são preocupações essenciais para Rousseau e 

que, ainda hoje fazem parte de muitas práticas educativas. 

Entretanto, esta liberdade defendida por Rousseau não significa uma liberdade 

total, mas uma liberdade regulada, ou seja, uma economia da educação em que se deve 

intervir menos para que o outro faça mais; educar menos para educar mais (NOGUERA- 

RAMIREZ, 2009). Uma educação menos impositiva, mais sutil e por isso mais eficaz. 

No que foi exposto, nota-se um importante deslocamento do ensino para a 

aprendizagem e do professor para o aluno. Se em Comenius o professor era percebido 

como “o sol capaz de iluminar toda a terra”; em Rousseau seu papel perde toda 

centralidade,  sendo  o  aluno  o  centro  do  processo  educativo.  Isso  é  defendido    por 



Noguera-Ramirez (2009) e denominado de “virada psicopedagógica”, que não está mais 

centrada no ensino (como em Comenius), nem na educação (como em Rousseau), mas na 

aprendizagem. 

Percebemos o quanto esse e tantos outros discursos produzidos historicamente 

sobre a docência acabam por constituir modos de ser professor, o que resulta em 

processos de governamento, uma vez que os professores são conduzidos a agirem de 

determinados modos, dentro de uma racionalidade que os fabricam. 

 

2. Revirando os achados da pesquisa. 

 

 

Iniciamos a parte analítica da pesquisa apresentando o corpus empírico que 

compõe este trabalho. Trazemos para análise alguns discursos que circulam e/ou 

circularam durante algum tempo na mídia televisiva, sobretudo na Rede Globo e RBS 

TV, sendo alguns destes, campanhas lançadas pelas mesmas empresas de 

telecomunicação. 

Procuramos, ao mesmo tempo, fazer uma aproximação com os questionários 

respondidos por um grupo de graduandos do curso de Pedagogia da FURG, mostrando 

semelhanças em seus discursos, o que para nós, não se trata de mera coincidência, mas 

mostra o quanto os discursos sobre a educação produzidos na sociedade interferem 

diretamente na constituição de cada sujeito e o quanto esses discursos não são produzidos 

ao acaso, mas estão diretamente associados ao contexto histórico educacional. 

Ao analisarmos o material empírico da pesquisa, traçamos três eixos, que se 

entrecruzam e se sustentam mutuamente: um primeiro eixo que aborda a educação como 

condição necessária para alcançar o desenvolvimento do país. Um movimento que 

podemos chamar de clamor pela educação. Esse mesmo movimento de obsessão 

contemporânea pela educação, produz um processo que denominamos (des)valorização 

do professor. Ou seja este primeiro movimento produz outros dois movimentos que 

constituem os outros dois eixos de análise: um que desvaloriza o professor e o seu papel 

como profissional da educação, uma vez que todos são convocados como capazes de 

assumir suas funções. Por outro lado, também percebemos uma exaltação da figura do 

professor como salvador e redentor da humanidade. Talvez possamos dizer que estamos 

diante de um paradoxo contemporâneo. Discutiremos cada um desses movimentos com 

um pouco mais de atenção, começando pelo primeiro deles. Vejamos alguns dos 

excertos que o compõe: 



Acredito que a educação que faça o povo pensar tem uma grande importância na evolução do 

país. A educação que só reproduz não eleva o país. (AP, 1/2014
1
). 

A importância da educação em nosso país é que, por meio dela garantimos nosso 

desenvolvimento social, econômico e cultural. (AP, 2/2014). 

Nosso país está em pleno desenvolvimento econômico, mas quanto a educação deixa muito a 

desejar, sendo a mesma a base do desenvolvimento humano, pois uma pessoa sem cultura não sabe de 

seus direitos e deveres. A educação para nosso país seria a alavanca para colocar o Brasil num país de 

primeiro mundo. (AP, 3/2014). 

Em minha opinião a educação é o que move a nossa sociedade. Tanto é influenciada por esta, 

quanto esta interfere na educação. (AP, 4/2014). 

O futuro de qualquer nação é a educação. É através dela que pode-se transformar os 

povos, formar uma sociedade consciente e crítica que busque vir a ser mais. (AP, 8/ 2014). 

A educação é a base de tudo. (AP, 5/2014). 

 
Esse primeiro eixo apresenta a educação como o campo que resolverá todos os 

problemas do país, como que se dela dependesse a salvação da nação. Com isso, 

podemos perceber que esse movimento introduz ao campo da educação uma variedade de 

tarefas que extrapolam o âmbito pedagógico. A partir disso, percebemos, uma expansão 

das atribuições da educação e consequentemente da escola, como se somente dela 

dependesse o futuro do país. Frases como: a educação é a alavanca, é a base do 

desenvolvimento, são facilmente pronunciadas e identificadas em todos os contextos 

sociais, tornando-se legítimas e inquestionáveis. Nóvoa (2009) entende que há um 

transbordamento das funções da escola e ressalta que 

A escola no centro da colectividade remete para uma instituição fortemente 

empenhada em causas sociais, assumindo um papel de “reparadora” da 

sociedade [...] remete para uma escola transbordante, uma escola utópica que 

procura compensar as “deficiências da sociedade”, chamando a si todas as 

missões possíveis e imagináveis (NÓVOA, 2009, p. 60). 

 

Assim, a educação vem incidindo sobre diferentes instâncias da vida dos 

sujeitos, expandindo as funções da escola. Isso significa dizer que ela é responsável pela 

redução da miséria, da fome, pelo controle da saúde, pela empregabilidade, pela 

natalidade, pela mortalidade, enfim, problemas de diferentes ordens se tornam 

problemas educacionais e funcionam como uma estratégia de governamento
2
. Eis a 

função expansionista da escola, que nas palavras de Smeyers e Depaepe (2008, p. 379) é 

[...] entre outras coisas, responsabilizada para resolver as desigualdades 

sociais (relacionada à classe, raça e gênero), para reduzir mortes no trânsito, 

obesidade, sexo na adolescência e destruição do meio ambiente, assim como 

para melhorar a saúde pública, a produtividade econômica, a cidadania e   até 

 

 

1 
Para preservar a identidade dos graduandos, utilizamos a nomenclatura AP (Aluno de Pedagogia). 

2 
De acordo com Veiga-Neto (2011, p. 123) “governamento é tomado no sentido de „dirigir as condutas‟ 

de indivíduos ou pequenos grupos humanos: governar as crianças, as mulheres, a família, etc.” É uma 

expressão utilizada para se referir as diferentes ações de governamento que se espalham pela sociedade e 

para se diferenciar da expressão Governo que refere-se ao governo estatal. 



mesmo as performances em competições esportivas, tais como os Jogos 

Olímpicos. 

 

Assim, a educação na perspectiva adotada neste trabalho é compreendida como 

estratégia de governamento que visa conduzir as condutas de todos e de cada um para 

alcançar melhores níveis de desenvolvimento do país. Para se ter um país desenvolvido 

determinadas formas de ser e agir precisam ser produzidas e compreende-se que tais 

formas serão produzidas pela educação. Eis a educação como estratégia de 

governamento que pretende agir sobre todos e cada um. 

Se nesse primeiro eixo encontramos uma exaustiva e incessante obsessão pela 

educação como instância responsável pelo desenvolvimento social e econômico do país, 

esse mesmo movimento, de clamor pela educação, produz outros dois movimentos: um 

que desvaloriza o professor e o seu papel como profissional da educação, uma vez que 

todos são convocados e compreendidos como capazes de assumir suas funções e outro 

que traz uma supervalorização da função docente como responsável pela salvação do 

país. Um duplo movimento que chamamos de (des)valorização do professor. 

  

 

Há explícito neste excerto um apelo social para que todos abracem a causa da 

educação; não só o professor, mas as famílias e a sociedade como um todo é convocada 

a assumir a responsabilidade pela educação e pelo desenvolvimento da nação, 

destituindo o papel do professor e desvalorizando sua função, já que qualquer um pode 

realizar suas funções. 

Por outro lado, vemos que esse chamamento obsessivo pela educação produz um 

movimento contrário, uma supervalorização do papel e da função do professor. Há 

fortemente um discurso sentimentalista uma valorização exagerada à ação docente. Um 

discurso carregado de amorosidade, benevolência, caridade que é investido no professor: 

  

 

“Por que no último ano do Ensino Fundamental 74% das crianças não sabem o mínimo esperado em 

Português? Por que em Matemática é ainda pior, 89%? Por que apenas 2% dos estudantes querem seguir a 

carreira de professor? Por que mesmo sendo a sexta economia do planeta o Brasil ainda está em octogésimo 

oitavo lugar do ranking mundial da educação? Por quê? Por quê? Por que não mudamos tudo isso juntos? O 

Brasil precisa reagir. A educação precisa de respostas.” 

 

Vídeo: A educação precisa de respostas 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6mG4qpKDXVg 

“A base de toda a conquista é o professor. 

A fonte de sabedoria, o professor. 

Em cada descoberta, cada invenção, 

Todo o bom começo tem um bom professor. 
No trilho de uma ferrovia, um bom professor. 

No bisturi da cirurgia, um bom professor. 

https://www.youtube.com/watch?v=6mG4qpKDXVg


  
 

O professor é entendido como o verdadeiro herói da humanidade, capaz de cuidar 

e vigiar e proteger todos e cada um em particular. Podemos relacionar tais entendimentos 

ao que Foucault denominou de poder pastoral. Para o autor: 

O pastorado está relacionado com a salvação, pois tem como objetivo essencial, 

fundamental, conduzir os indivíduos ou, em todo o caso, permitir que os 

indivíduos avancem e progridam no caminho da salvação. [...] Portanto, ele guia 

os indivíduos e a comunidade pela vereda da salvação (FOUCAULT, 2008, p. 

221). 

 

Esse pastor é sempre bondoso, benevolente, zeloso, carinhoso e cuidadoso com 

seu rebanho; “o compromisso e a responsabilidade são o testemunho dos laços morais 

que unem o mestre pastoral a cada um dos indivíduos que estão sob seu cuidado” 

(GARCIA, 2002, 63-64); características que não podem faltar num professor e que são 

identificadas nas respostas dos acadêmicos ao serem questionados sobre as características 

e o perfil de um bom professor. Vejamos: 

Procurar entender, ouvir, dar atenção, ser justo, antes de tudo comprometido com a   profissão. 

Ser um estudioso das questões históricas acerca da educação, infância, economia... (AP, 1/2014). 

Pra mim, o professor deve ser um profissional que tenha a consciência de que tudo que ele faz 

de ver ser em prol do aluno, da educação. (AP, 3/2014). 

- Investigador; 

- Atencioso; 

- Respeitador das individualidades dos seus alunos. (AP, 4/2014). 

- Amigo; 

- Dinâmico; 

- Responsável. (AP, 5/2014). 

Ter  um  olhar  sensível   e  integrador  para  com  seus  alunos.   Sensibilidade,    competência, 

humanidade, técnica (domínio), afetividade. (AP, 6/2014). 

Ser ouvinte, atencioso, estudioso, criterioso, etc. (AP, 7/2014). 

Para ser um bom professor ele deve estar sempre atento às necessidades e especificidades das 

crianças. Dar voz ao aluno, dar autonomia, etc. (AP, 9/2014). 

 

Percebe-se que as características evidenciadas em tais discursos referem-se 

muito mais a questões morais do que profissionais como habilidades e saberes 

necessários à docência. Isso aproxima o professor muito mais de uma missão do que  de 

No tijolo da olaria, no arranque do motor, 

Tudo que se cria tem um bom professor. 
No sonho que se realiza, um bom professor. 

Cada nova ideia tem um professor. 

No que se aprende; o que se ensina; o professor. 

Uma lição de vida, uma lição de amor. 

Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura. 

Em toda teoria; tudo que se inicia. 

Todo o bom começo tem um bom professor; tem um bom professor.” 

 

Vídeo: “Todo bom começo tem um bom professor” 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sw3xO_rfFb0 

https://www.youtube.com/watch?v=sw3xO_rfFb0


uma profissão. Enfim, o professor com sua missão salvacionista e vocacional têm a 

tarefa pastoral de cuidar e ajudar    esse sujeito; “devem ser „amorosos‟, „humildes‟, ter 

„fé‟ e „esperança‟ nos homens” (GARCIA, 2002a, p. 163). 

Neste eixo identificamos nos excertos a responsabilização que é imposta ao 

professor, sendo este entendido como o salvador que irá resolver todas as  mazelas 

sociais. Percebemos estes discursos nos excertos que seguem: 

 
 
 

“Como é importante ter um bom professor. Um bom professor transforma vidas, está sempre 

estudando, sempre dando o exemplo. Todo mundo tem que valorizar a escola e os 

professores, senão fica história pra boi dormir.” 

“ Papai eu quero ser professor.” 

“Não seja um mostro! De novo, vamos cantar o amor é a melhor herança. Educação para as 

crianças.” 

Narrador: O professor é a base da educação. Uma campanha do Grupo RBS 
 

Campanha: “O amor é a melhor herança. Educação para as crianças” / A educação precisa de 

respostas – Grupo RBS. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JN3xzcUSwvQ 

 

Se a educação é a base do desenvolvimento social, o professor é a base dessa 

educação. Nota-se, portanto, um apelo, uma convocação para que o professor assuma a 

responsabilidade de transformar a sociedade. Um jogo discursivo que se torna natural, 

[...] por meio de um incansável trabalho de inculcação de ideais 

transcendentes que, repetidos à exaustão, se reduzirão a slogans do tipo: o 

dever/direito de desenvolver-se; a construção de uma vida melhor; o 

aprender a aprender etc. Slogans de vocação empreendedorística que a todos 

abarcariam, remetendo as existências escolares a um (auto)patrulhamento 

eterno e, por extensão, a um endividamento mais que voluntário: 

autoimpingido, autogerido e retroalimentador (AQUINO, 2013 p. 205). 

 

É por esse discurso que o professor se subjetiva, tornando sua ação um eterno 

endividamento perante a sociedade, instituindo assim, novas formas na regulação da 

conduta docente. Este endividamento não é financeiro, mas moral e social e resulta numa 

autoculpabilização. Como afirma  Lazzarato  (2011, p. 81)  “o usuário transformado   em 

Narrador 1: “Alguns países mostraram uma grande capacidade de se desenvolver social e 

economicamente, nos últimos trinta anos. Nós perguntamos a pessoas desses países: qual é, 

na sua opinião, o profissional responsável pelo desenvolvimento? 

O PROFESSOR.” 

Narrador 2: “Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais justo, com oportunidades 

para todos. Seja um professor.” 

Vídeo: “Valorização do professor” 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=71BWfCl9flg 

Propagando do MEC para incentivar o aumento do número de professores no Brasil. Seja um 

professor! 

https://www.youtube.com/watch?v=JN3xzcUSwvQ
https://www.youtube.com/watch?v=71BWfCl9flg


„devedor‟, em contraste com o que se passa nos mercados financeiros, não deve 

reembolsar em dinheiro local, mas em comportamentos, atitudes, maneiras de agir, 

projetos, engajamentos subjetivos”. Ele tem que ser capaz de dar conta e pagar essas e 

tantas outras “dívidas” que são impostas pela sociedade, tornando-se, nas palavras de 

Lazzarato (2011) um homem endividado e que, pegamos emprestada para falar de um 

sujeito docente endividado. Tal discurso que é atribuído ao professor, também é 

percebido nas respostas dos estudantes: 

O bom professor deve se manter atualizado, fazer curso de extensão, se repensar.  (AP, 2/2014). 

 

É preciso que os professores estejam atualizados e que tenham uma prática em sala de aula  que 

possibilite a interação aluno-professor. (AP, 4/2014). 

 

O professor necessita ser um aprendiz e estar sempre buscando melhorar a sua “formação” para 

construir uma educação de escuta, horizontal que reflita os assuntos sociais pertinentes da época e que 

fale ao povo os seus direitos, discuta a política cotidiana e a política partidária. (AP, 7/2014). 

 

O professor deve ser consciente da importância de seu papel, buscar propiciar aos alunos um ensino  

onde as aprendizagens aconteçam de fato, um ensino consciente e crítico. (AP, 8/2014). 

 

Discursos como estes acabam por colocar no professor uma sobrecarga em sua 

função docente. Tal sobrecarga se naturaliza como um sacrifício necessário e indiscutível 

à sua profissão. Balinhas et al (2013) defende que 

O sacrifício se naturaliza como um componente quase inexorável da  

profissão docente. O mestre da renúncia de si, do sacrifício pelo outro, com o 

peso das condições de trabalho e de vida, marcam grande parte das 

representações da profissão que circulam na sociedade (BALINHAS et al, p. 

262). 

 

Percebe-se, portanto, que este discurso ganha legitimidade e torna-se natural e 

inquestionável. Ser professor, nesse sentido, é estar preparado para assumir tal  

sacrifício. Isto é fortemente proclamado na atualidade e defendido pelos próprios 

professores, produzindo, assim, um processo de governamento, pois interfere na sua 

conduta. 

 

3. Algumas considerações 

 

 

É importante ressaltar que o objetivo desta pesquisa não foi nos posicionarmos 

contra ou a favor da educação ou do que é dito sobre o papel do professor na atualidade. 

Acreditamos que tal reducionismo impossibilita pensar nas minúcias que aparecem 

nesses discursos e nas sutilezas de suas palavras. Minúcias e sutilezas que são 

difundidas e proclamadas como verdades do nosso tempo, como uma ideia que surgiu 



na contemporaneidade, mas, através dos estudos que fizemos, percebemos que são 

construídas por diferentes movimentos históricos. 

Como vimos ao longo do texto e a partir das análises feitas, a educação é tomada 

como a salvação dos problemas sociais e o professor o responsável para que esta 

salvação aconteça. Esse professor acaba sendo subjetivado pelos discursos 

contemporâneos e estes conduzem sua forma de ser e agir. Além disso, um paradoxo é 

formado pelos discursos em voga na atualidade: como o professor é convocado a 

assumir a responsabilidade de transformar o país num lugar mais justo e desenvolvido e, 

por não conseguir dar conta de tamanha incumbência, esse mesmo professor é 

culpabilizado pelo seu fracasso, gerando assim, um duplo movimento de 

(des)valorização de sua função. Com isso, vão sendo criadas representações sobre o 

professorado: ora o mocinho, salvador da humanidade, ora o bandido, irresponsável e 

negligente. 

Tais representações vêm sendo construídas historicamente e intensificadas pelos 

discursos contemporâneos. Uma imagem de doação e renúncia que gera um 

endividamento de suas funções e que se transformam em  grandes fardos atribuídos a  

ação docente. 

É dessa maneira, pois, que, em face de sua desmedida missão civilizadora, a 

tarefa de educar parece ter assumido uma extrema gravidade, podendo-se 

facilmente associar o educador à figura de um soldado e de um salvador. E, 

no entanto, não seria menos correto associá-lo também à figura de um 

carregador de fardos: tanto voluntarismo, tanta abnegação, tanta renúncia e, 

por que não dizer, tanta culpa... (GADELHA, 2005, p. 1265-1266). 

 

É a partir desse entendimento sobre a missão docente que o cargo atribuído à sua 

função se torna em um peso excessivo, muitas vezes difícil de ser carregado. Tal 

responsabilização acaba por gerar culpa, frustração, ocasionando assim um mal-estar no 

exercício da sua profissão. 
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Resumo 

 

Este texto é resultado de uma pesquisa que investigou uma experiência pedagógica realizada 

com bebês e crianças bem pequenas em uma EMEI de Pelotas/RS, que buscou implementar 

práticas de leituras no currículo do berçário de. O conceito de letramento foi a base 

constitutiva das inter-relações pedagógicas. As crianças foram inseridas no universo da  

cultura letrada que resultou no prazer e no hábito de viver o encantamento desse mundo. É 

importante possibilitar aos bebês práticas educacionais atraentes e que lhes sejam 

significativas, esta concepção de enxergar os bebês como um ser social originou-se a partir de 

observações sobre sua interação, no desenvolvimento de atividades. Ao observá-los foi 

possível entendê-los, e ao mesmo tempo em que, observamos suas interações na relação 

adulto/criança, evidenciou-se que os bebês e crianças bem pequenas através das linguagens 

corporais, balbucios, sorrisos, choros e expressões, expressam seu interesse, atenção e alegria. 

Estas ações das crianças demonstraram que elas são atuantes e percebem o ambiente ao seu 

entorno. A contação de histórias é um dos recursos relevantes para inserir as crianças no 

mundo da cultura escrita. Uma atividade simples que contribui para a formação do hábito de 

ler, melhorar a atenção e desenvolver a oralidade. Através da literatura a criança percebe a 

representação de seu universo, expande sua imaginação, além de servir como uma rica fonte 

de entretenimento. A experiência realizada com a leitura de histórias infantis trouxe aos bebês 

e as crianças bem pequenas muitas aprendizagens, sem perder a marca da ludicidade. Desse 

modo, favoreceu o contato com as práticas de letramento vinculadas à literatura infantil e seus 

desdobramentos. Essa relação da criança e o livro constituiu-se num momento de prazer e 

curiosidade, percebeu-se a atenção que as crianças apresentavam e o interesse pelas figuras, 

apontavam fazendo alusão à imagem ou apenas imitando um som, outras vezes, soltando um 

grito com um sorriso. preocupação educativa em relação à escrita, situou-se em possibilitar à 

criança a vivência num universo cultural em que a oralidade, a livre expressão, características 

dos discursos da escrita, estivessem presentes. Essa relação entre criança, livro brinquedo se 

constituiu num momento singular, de brincadeiras, leituras e encantamentos. 

 

Palavras-chave: Infâncias, Educação Infantil, Cultura Escrita, Bebês, Crianças bem Pequenas 

 

 

Introdução 

 

 

Este texto refere-se a uma pesquisa realizada em um berçário de uma Escola de 

Educação  Infantil  de  Pelotas/RS,  esta  investigação  objetivou  analisar  uma      experiência 
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pedagógica realizada com bebê e crianças bem pequenas, a qual buscou implementar práticas 

de leituras no currículo do berçário 

Os pressupostos de Freire, (1998) foram o suporte a aporte desta experiência, Freire 

com suas categorias teórico-pedagógicas, como: a esperança, a alteridade, a humildade e a 

conscientização, contribuiu no diálogo com estudos de outros autores que discutem a questão 

da inserção da criança pequena na cultura escrita. 

Na fase inicial desta prática observou-se que as educadoras tiveram um estranhamento 

em experimentar e analisar a proposta de inserção das crianças pequenas em um ambiente 

letrado de forma intencional, com a preocupação de proporcionar às infâncias o contato com 

as várias linguagens infantis. O conceito de letramento foi a base constitutiva das inter- 

relações pedagógicas. As crianças foram inseridas no universo da cultura letrada que resultou 

no prazer e no hábito de viver o encantamento desse mundo. No berçário, pretendeu-se 

proporcionar à criança pequena o contato com a cultura escrita, propiciando-lhe eventos e 

práticas de letramento, pois ela necessita conviver com objetos e situações culturais da escrita 

desde o berço. 

Aos poucos, foi desenvolvida uma prática pedagógica que primava pelo binômio 

cuidar/educar. Essa concepção entre cuidar e educar tem sido muito negligenciada nas  

práticas cotidianas de berçários de Escolas de Educação Infantil da rede pública do país. 

Acredita-se que este fato ocorra devido à falta de reflexão sobre a concepção de criança, pois 

revela a abordagem pedagógica que será destina a elas nas escolas infantis. No país, 

encontramos práticas que privilegiam ações de cuidado na creche, para Azevedo são essas 

práticas pedagógicas que dicotomizam cuidado e educação. Essas concepções de criança se 

caracterizam como: 

“[...] romântica, ora como cognitivistas, ou seja, a primeira privilegiando ações de 

“cuidar” – limitadas a dar banho, fazer higiene, alimentar, ect., principalmente no 

caso das crianças menores de 3 nos- e a segunda valorizando ações de educar, 

entendidas apenas como “ensinar”, leitura, escrita e conteúdo escolares às crianças 

de 4 a 5 anos. Em outras palavras, são práticas que revelam concepções de criança e 

Educação Infantil que separam/dissociam cuidado e educação, entendo-os como 

aspectos distintos no atendimento infantil, portanto, passíveis de serem vivenciado 

separadamente. A adequada compreensão da indissociabilidade cuidado-educação é 

meta que se tem pretendido alcançar, nos últimos quinze anos, na realização do 

trabalho educativo com crianças de até 5 anos na realidade brasileira” (AZEVEDO, 

2013, p. 14). 

 

A autora em seus estudos discute a persistência da dicotomia entre cuidar e educar, 

como se essas duas ações não estivessem imbricadas, ou seja, ao educar se cuida e ao cuidar  

se educa. Essa dicotomia revela as internalizações das práticas assistencialistas existentes 

desde o surgimento da educação da pequena infância, que eram destinadas às crianças  pobres 
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sob os cuidados de um modelo adulto maternal, com uma escassa formação, em relação à 

professora que “ensina”, que tem por consequência uma separação nas instituições de 

educação infantil, ou seja, o cuidado para a creche e o educar para a pré-escola. 

É importante possibilitar aos bebês práticas educacionais atraentes e que lhes sejam 

significativas, esta concepção de enxergar os bebês como um ser social originou-se a partir de 

observações sobre sua interação, no desenvolvimento de atividades. Ao observá-los foi 

possível entendê-los, e ao mesmo tempo em que, observamos suas interações na relação 

adulto/criança, evidenciou-se que os bebês e crianças bem pequenas através das linguagens 

corporais, balbucios, sorrisos, choros, expressam seu interesse, atenção e alegria. Estas ações 

das crianças demonstraram que elas são atuantes e percebem o ambiente ao seu entorno. 

Dessa forma, cabe à professora desenvolver um olhar sensível para compreender as  

linguagens infantis e o protagonismo da criança. 

As reflexões das práxis sobre as práticas vividas no berçário com as crianças 

possibilitaram o entendimento de que o berçário se constitui no espaço/lugar, de educação e 

cuidados destes pequenos seres sociais. O cuidado existe, pois, ao educar crianças de berçário, 

esta tarefa exige das professoras uma metodologia que faça com que as crianças pequenas não 

sejam negligenciadas. Freire (1998) concebe a educação em trabalhar com as crianças não 

para elas, dando significado ao sujeito que aprende. Embasadas na perspectiva de Freire 

(1998) em relação a reflexão, “na formação docente permanente dos professores, o momento  

é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1998, p. 43 e 44). 

As palavras de Freire foram fundamentais para que se colocasse em prática o trabalho 

com os bebês, no qual o objetivo consistiu em colocá-los em contato com a leitura de histórias 

e proporcionar a inserção dessas crianças na cultura escrita. Esta prática constituiu-se numa 

ação muito mais complexa e profunda do que realizar apenas atividades básicas, como, 

cuidado, alimentação, higiene e entretenimento. Porque é desde o berço que se constroem 

hábitos e gostos por inúmeras ações que vão se tornar parte da cultura da criança. Assim,  

essas construções vividas com os bebês e crianças bem pequenas se realizam por intermédio 

da brincadeira, da afetividade e das interações. 

Nessa etapa da vida a criança inicia a formação de sua identidade. Sendo assim, a 

brincadeira é o que existe de mais sério e importante para ela, acreditamos que é atribuição da 

escola de educação infantil, cuidar e educar as crianças de forma lúdica, nesse processo ocorre 

à construção de conhecimentos, do mundo que está em seu entorno. Essa conscientização  por 
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parte das professoras contribuiu como elemento motivador na construção da proposta com as 

crianças do berçário e lhes foi proporcionada várias atividades pedagógicas repletas de 

aprendizagens e ludicidade. A escola de Educação Infantil deve incluir todas as crianças que 

estão no seu interior, tornando-se o espaço/lugar do afeto, do aconchego, do respeito e das 

aprendizagens, Freire remete-nos a eflexão: 

Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a 

minha atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua 

forma de estar no mundo, no mínimo, menos estranho e distante dela. E a  

diminuição de minha estranheza ou de minha distância da realidade hostil em que 

vivem meus alunos não é uma questão de pura geografia. Minha abertura à realidade 

negadora de seu projeto de gente é uma questão de real adesão de minha parte a eles 

e a elas, a seu direito de ser. Não é mudando-me para a favela que provarei a eles e a 

elas minha verdadeira solidariedade política sem falar na quase certa perda de 

eficácia de minha luta em função da mudança mesma (FREIRE, 1998, p. 155). 

 

A afirmação de Freire nos remete ao pensamento de que a criança só vai ser motivada 

a aprender determinados conhecimentos se, ao vivenciá-los encontrar significado com seu 

meio de inserção social. É neste momento que enquanto professoras da pequena infância 

acreditamos que a escola tem que se aculturar ao universo social das crianças para tecer 

relações entre escola e família, objetivando a construção de uma proposta pedagógica que seja 

atraente para as crianças. As propostas pedagógicas vivenciadas no berçário mostram uma 

experiência dialógica, Freire afirma que ensinar exige disponibilidade para o diálogo, “a 

dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, 

sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, 

inacabados, assumem-se como tais, se tornam radicalmente éticos” (FREIRE, 1998, p. 77). 

O diálogo de Freire visou contextualizar o ensino- aprendizagem à realidade da 

criança; a riqueza do meio cultural e social, construindo na classe práticas que estabeleçam 

relações com sua vivência cotidiana. O que propiciou aos pequenos um ambiente educativo 

estimulante, criativo e com uma grande troca interativa entre crianças e crianças, e crianças e 

adultos, o que foi o objetivo desta proposta. 

 

Desenvolvimento 

A leitura de história para os bebês e as crianças bem pequenas ocorria diariamente, 

com as vinte e duas crianças da classe, entre meninos e meninas com idade de seis meses a 

dois anos de idade. A escola lócus da experiência tinha em suas práticas curriculares de forma 

intencional, a inserção da criança pequena na cultura escrita, proporcionando-lhes desde bebês 

o convívio com o desenvolvimento da oralidade juntamente com o contato com a literatura 
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infantil (BRITTO, 2005). A mediação para esse contato ocorria pela audição de histórias 

contadas pelas professoras. 

A contação de histórias é um dos recursos relevantes para inserir as crianças no mundo 

da cultura escrita. Uma atividade simples que contribui para a formação do hábito de ler, 

melhorar a atenção e desenvolver a oralidade. Através da literatura a criança percebe a 

representação de seu universo, expande sua imaginação, além de servir como uma rica fonte 

de entretenimento. Para Faria; Mello (2009, p. 09): 

As histórias realmente bonitas sempre ensinam alguma coisa e nos fazem sentir 

melhor. Também fazem crescer dentro de nós um sentido moral e nos dão um 

sentimento de empatia, de satisfação. Por isso, as histórias fazem surgir o alfabeto 

dos sentimentos, o alfabeto das emoções que nós vamos reconstruir aceitar e adotar 

como comportamentos conscientes. Além disso, quando ouve uma história, a criança 

desenvolve a capacidade de ouvir. Essa capacidade, atualmente, tem muitas vezes 

sua importância desconsiderada. No entanto, é fator essencial de qualquer apren- 

dizagem. Na verdade, mais que desenvolver na criança a capacidade de ouvir, a 

história contada ensina uma maneira de ouvir que fala do significado da vida. 

 

As práticas cotidianas de leitura para as crianças do berçário intencionavam construir o 

hábito de escutar histórias, ampliar o vocabulário infantil, reconhecer e nomear alguns livros, 

manipulá-los e folhear suas páginas, fazendo referências as imagens, cuidar do livro, valorizá- 

lo e proporcionar entretenimento aos bebês e crianças bem pequenas. 

A leitura de histórias constituiu-se em um momento esperado pelas crianças, esse 

espaço foi valorizado, tornando-se mais cativantes para elas. A leitura realizada pelas 

professoras constituía-se numa transcrição sonora do texto realizada pela voz do adulto que lia 

para elas. (BAJARD, 2007). Essa transcrição sonora do texto era associada com os recursos 

utilizados, e esses constituíram-se como estratégias para chamar a atenção das crianças 

promovendo a ludicidade, o interesse e a curiosidade. 

A construção desse ambiente atrativo e confortável para a contação de história 

compunha-se do tapete colorido e das almofadas, junto a uma mala contendo os livros, na  

qual as crianças tinham livre acesso. Esse contato das crianças com o objeto cultural, o livro, 

foi de fundamental importância para esse exercício literário. A preocupação do uso de  

recursos diferenciados para contar as histórias às crianças esteve sempre presente. O contato 

pelas crianças com os elementos físicos constitutivos do livro: o tipo de papel, a textura, o 

volume, o colorido das ilustrações. Esse esboço de leitura ocorria com o bebê ainda no berço, 

quando o aproximávamos do livro objeto, isto é, dos livros de pano, de plástico, de papelão ou 

de borracha. A criança teve a oportunidade de manter uma relação palpável com o objeto que 

se identifica com a estrutura física do livro. Segundo Bajard (2007, p.37): 
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Graças à presença de uma narrativa constituída por imagens, o livro de literatura se 

torna objeto de curiosidade das jovens ainda analfabetos. São publicados álbuns que 

atraem a curiosidade dos bebês pelo fascínio de suas imagens. O livro se curva ao 

desejo do jovem público; o suporte se diversifica: o livro de tecido resiste aos gestos 

desajeitados, o plástico à água da banheira, a dobradura facilita o contato sensível 

(BAJARD, 2007, p.37). 

 

Essa relação da criança e do livro constituiu-se em um momento de prazer e 

curiosidade, percebeu-se a atenção que as crianças apresentavam e o interesse pelas figuras, 

apontando, fazendo alusão à imagem ou apenas imitando um som, outras vezes soltando um 

grito com um sorriso. Para Britto “à medida que a criança vivencia a experiência dos objetos 

da cultura escrita, os modos de organização da cultura escrita, os gêneros de escrita, que ela 

encontrará sentido no escrito” (BRITTO, 2005, p. 17). 

A afirmação do autor refere-se que a criança ao aprender o sistema da escrita este terá 

sentido a ela, dizendo ainda que, “inserir a criança no mundo da escrita é mais que alfabetizá- 

la, se entendermos por alfabetização apenas o domínio do código; ou é iniciar a alfabetização, 

se compreendermos por alfabetização a inclusão em um universo cultural complexo” 

(BRITTO, 2005, p. 17). 

Os autores nos falam o quanto é importante desde a educação infantil envolver a 

criança de forma lúdica na linguagem e com objetos culturais da escrita, jamais tendo a 

pretensão de alfabetizá-las no sentido de domínio do código escrito, remetendo-nos a uma 

dimensão mais ampla. Procurando estimular nas crianças o gosto e o prazer pela leitura 

compartilhada como forma de aprender, socializar-se, brincar e interagir com todas as 

pessoas em seu entorno na classe. Procurou-se desde o berçário incentivar o  

desenvolvimento de comportamentos que contribuirão na formação de leitores. Os bebês 

necessitam e têm condições de manusear livros, apreciar as ilustrações, apontar imagens, 

compartilhar essas ações com as outras crianças e com as professoras, observa-se que há 

possibilidade em formar comportamentos leitores desde muito cedo. Nesta fase, o livro se 

torna à criança um “Brinquedo”. No berçário é muito importante e significativo 

proporcionar-lhes práticas de leituras objetivando um trabalho de forma lúdica. Segundo os 

autores: 

Nesse período o que pode ser construída é uma relação com o objeto livro, no 

sentido de torná-lo próximo das crianças, tanto quanto  um  brinquedo.  A 

importância que este objeto- o livro- tem em nossa cultura só será compreendida 

pela criança muito mais tarde, se o adulto for um contador de histórias competente 

(dando vida às histórias e personagens) e cativante (compartilhando suas emoções). 

“Alguém que saiba construir com a criança a crença de que o livro é um brinquedo” 

que pode divertir emocionar, educar, auxiliar a organizar emoções (como o medo, a 

angústia, a alegria, o ciúme, o sentimento de perda) (CRAIDY; KAERCHER, 2001, 

p.83). 
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Na educação dos bebês e crianças bem pequenas é necessária uma ação pedagógica 

que articule as múltiplas linguagens inerentes ao processo de aquisição do conhecimento pela 

criança e suas singularidades que diferencia seus ritmos. Constantemente eram construídas 

estratégias de fazer com que os pequenos encontrassem na escola um ambiente rico em 

atividades em que objetos culturais, como, por exemplo, o livro, fosse a mediação para a livre 

expressão das múltiplas linguagens infantis. 

A escrita resulta das diversas experiências das quais a criança realiza durante sua 

infância, manifestadas por meio dos gestos, brincadeiras, manipulações e pelo movimento do 

seu corpo, proporcionado pelas atividades, que envolvem a dança e a música, juntamente com 

o ambiente ao seu entorno. 

Faria (2005); Mello, (2005); Britto, (2005) explicam-nos que os gestos, a expressão 

corporal, a dramatização são ações pertinente às várias linguagens constitutivas da criança. 

Estas necessitam ocorrer de forma lúdica, isto é, brincando, proporcionam-lhe o início de um 

processo que contribuirá preponderantemente para a sua escrita no futuro, pois estas ações 

fazem parte da construção inicial da formação dos bebês e das crianças bem pequenas se 

comunicarem. Por meio da manipulação de objetos e materiais artísticos a criança também 

tem a possibilidade de desenvolver sua criatividade e sua expressividade. Da mesma forma, as 

brincadeiras de manipulação propiciam-lhe a construção da linguagem escrita, bem como 

amplia o seu conhecimento. 

 

Considerações finais 

 

 

A leitura de histórias constituiu-se em um momento esperado pelas crianças, esse 

espaço foi valorizado, criando recursos para as leituras, que se tornou um dos espaços mais 

cativantes na creche. A experiência realizada com a leitura de histórias infantis trouxe aos 

bebês e as crianças bem pequenas muitas aprendizagens, e sem perder a marca da ludicidade. 

Desse modo, favoreceu o contato com as práticas de letramento vinculadas à literatura infantil 

e seus desdobramentos. Trabalhar a leitura de histórias infantis trouxe aos bebês e crianças 

bem pequenas muitas aprendizagens, pois o livro “brinquedo” constituiu-se em um momento 

único, de brincadeira, leitura e encantamento. 

Na Educação Infantil “ler com os ouvidos” é tão importante quanto ler com os olhos. 

Britto (2005); Amaral (2005); Faria, (2005); Bajardd (1999, 2007), abordam a importância de 
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a criança ler pela mediação da voz do outro. A criança da Educação Infantil, “lê com os 

ouvidos” e se “escreve com a boca” (FARIA, 2005). 

Nessa especificidade da educação básica, as professoras se colocam como 

enunciadoras textuais, não esquecendo que o desenho constitui a primeira escrita da criança 

pequena. A preocupação educativa em relação à escrita, situa-se em possibilitar à criança a 

vivência num universo cultural em que a oralidade, a livre expressão, características dos 

discursos da escrita, estejam presentes. Essa relação entre criança, livro brinquedo se 

constituiu num momento singular, de brincadeiras, leituras e encantamentos. Freire fala da 

esperança na educação, mas ela nada mais é, que a execução das ações pensadas 

coletivamente. Ações que buscam modificar o status quo, mostrando que nada é naturalmente 

determinado, mas a educação é uma construção social e política. 
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Resumo 

No período contemporâneo, tem sido realizadas pesquisas dentro da área da educação que 

visam compreender as relações sociais dentro e fora do território escolar. Não obstante, 

pesquisas desenvolvidas especificamente no marco da Educação Infantil, convertem-se em  

um fator relevante para as compreensões sobre as construções discursivas e discussões sobre 

as concepções de infância, o sujeito criança e suas relações com a própria cultura. Assim, o 

presente artigo apresenta alguns resultados achados em uma pesquisa de Mestrado em 

Educação cujo objetivo principal foi compreender como a criança negra vem sendo 

apresentada nos livros de literatura infantil para a Educação Infantil, distribuídos pelo 

Programa Nacional de Biblioteca da Escola – PNBE/2012. O estudo, de cunho qualitativo, 

realiza algumas aproximações com o pensamento de Foucault e outros autores da perspectiva 

pós-estruturalista. Para o desenvolvimento do estudo, num primeiro momento, a pesquisa 

realizou uma breve articulação com as políticas públicas para a Educação Infantil na intenção 

de achar documentos legais que ratificam a importância de prover materiais específicos para o 

trabalho nas escolas de Educação Infantil no país. Seguido disso, o presente trabalho, 

desenvolve uma breve abordagem sobre o Programa Nacional de Biblioteca da Escola – 

PNBE, especificamente, para a Educação Infantil, no ano de 2012, tendo em vista que os 

livros analisados integram o acervo deste Programa. Posteriormente, apresenta parte das 

análises obtidas na tentativa de perceber as presenças/ausências da personagem negra nestes 

livros infantis veiculados pelo PNBE – 2012 e distribuídos para as escolas de Educação 

Infantil. A análise dos livros possibilitou perceber a pequena presença de personagens negros 

nos materiais pesquisados, assim como a universalização dos materiais, tanto em conteúdo, 

como em personagens. Assim, foi possível perceber como a presença do sujeito negro 

continua sendo mínima com relação a suas formas de representação, nas quais ainda persistem 

os silenciamentos quanto à participação deste personagem em comparação com o branco. 

 

Palavras-chave: Personagem Negra – Políticas Públicas – Literatura Infantil – PNBE 
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Este trabalho apresenta análises tecidas no âmbito de uma pesquisa que tem como 

objetivo principal compreender e analisar como o negro vem sendo narrado nos livros de 

Literatura Infantil veiculados no Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE para a 

Educação Infantil e que efeitos de verdade esses discursos vêm produzindo. Para tal, foram 

analisados os livros de literatura infantil para a Educação Infantil do PNBE, sugeridos na 

listagem de 2012. 

O estudo foi desenvolvido a partir da perspectiva pós-estruturalista, não na pretensão 

de chegar numa definição exata sobre o significado da infância negra, mas na intenção de 

achar uma articulação dos materiais, dos discursos e do contexto social e cultural em função 

da compreensão de uma realidade atual. (VEIGA-NETO, 2002). Cabe salientar, ainda, que os 

caminhos metodológicos foram determinados sob os pressupostos de uma pesquisa de cunho 

qualitativo. 

Neste sentido, esta pesquisa teve a possibilidade não só de olhar uma ferramenta 

particular do cotidiano escolar da Educação Infantil, mas também de abrir novas questões 

sobre as ferramentas que são direcionadas à escola e que vão gerando novas estruturas 

discursivas com relação aos sujeitos que fazem parte dela, neste caso e para esta pesquisa, a 

população negra. Assim, esta pesquisa, ao ter sido de cunho qualitativo, procurou ter um olhar 

indutivo durante o processo de investigação, de modo que não se esgotaram os recursos para 

observar esse tipo de materiais, pois para o investigador inscrito nesta linha, 

É óbvio que não esgotam nem a diversidade de estratégias de investigação, 

nem os tópicos possíveis [pois] As experiências educacionais de pessoas de 

todas as idades (bem como todo tipo de materiais que contribuam para 

aumentar o nosso conhecimento relativo a essas experiências), tanto em 

contexto escolar como exteriores da escola, podem constituir objecto de 

estudo (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p16). 

 

É por isso que nessa relação entre a perspectiva pós-estruturalista e a pesquisa de teor 

qualitativo, na intenção de olhar estes materiais como um todo pertencente ao cotidiano 

escolar infantil, é que esta investigação nos possibilitou responder ao problema de pesquisa 

proposto neste estudo, procurando compreender como essas formas discursivas acerca da 

criança negra vêm se configurando por meio dos livros infantis veiculados no acervo do  

PNBE – 2012. 

 

As políticas públicas para a Educação Infantil: a criança negra como foco 

 

 

A partir das discussões feitas ao longo da segunda metade do século XX, com  relação 
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às especificações sobre o atendimento educativo para a população brasileira, e principalmente, 

de forma a garantir os direitos das crianças pequenas à educação, é possível compreender que, 

principalmente a partir da década de 1990, a educação das crianças menores de seis anos 

ganha maior visibilidade e direcionamento em termos de políticas públicas educacionais por 

parte do Estado. 

Dentro destes marcos legais destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/1996), que passa a considerar a Educação Infantil como primeira etapa 

da Educação Básica. Além disso, esta Lei aprofunda temas sobre a diferença, igualdade de 

oportunidades e igualdade racial, os quais, anteriormente, eram abordados de forma ainda 

muito discreta, e com ela passam a ganhar, principalmente a partir dos anos 2000, maior 

espaço nas discussões educacionais e em documentos elaborados pelo MEC. 

Nesse movimento de reconhecimento da Educação Infantil como primeira etapa da 

Educação Básica, o MEC iniciou um processo de elaboração de diversos documentos que 

orientam o atendimento educacional à infância, em creches e pré-escolas. No contexto desta 

seção faremos referência aos documentos referentes à Educação Infantil, porém, procurando 

dar evidência aos que abordam aspectos referentes às questões raciais e da diferença. 

Dentre esses documentos podemos citar os Critérios para um Atendimento em Creches 

que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças, publicado em 1995, no contexto em que 

estavam sendo realizadas as discussões que aprovaram a LDB de 1996. Esse documento, 

escrito por Fulvia Rosemberg e Maria Malta Campos faz referência aos direitos das crianças 

nas creches, os quais motivam o funcionamento e as práticas específicas nestas instituições, 

tendo como objetivo fundamental “atingir, concreta e objetivamente, um patamar mínimo de 

qualidade que respeite a dignidade e os direitos básicos das crianças, nas instituições onde 

muitas delas vivem a maior parte de sua infância [...]” (CAMPOS, 2009, p. 7). Deste 

documento é possível ressaltar as ações para o pleno desenvolvimento das crianças no que diz 

respeito às práticas institucionais. 

Além disso, ressalta-se a importância de criar espaços educativos que motivem novas 

estratégias para atender a realidade infantil do contexto em que vivem as crianças e 

reconhecer suas diferenças sociais e culturais. Com relação a este aspecto, o documento 

destaca a igualdade nos direitos e deveres das crianças, assim como a aceitação do seu corpo, 

sua aparência e costumes religiosos próprios e dos outros. (CAMPOS, 2009). 

O documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009), apresenta 

algumas   definições   de   qualidade   para   a   Educação   Infantil.   Estas   especificações são 
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dependentes de muitos fatores, tais como: os valores, as tradições de uma  determinada 

cultura, os conhecimentos científicos e o contexto histórico, social e econômico no qual a 

escola se insere e sobre os quais as crianças aprendem e se desenvolvem. Tudo isso tem 

relação com a equipe que atua na Educação Infantil e toda a comunidade que a ela pertence, 

dando a possibilidade de participar do processo de autoavaliação da qualidade de creches e 

pré-escolas, destacando, especificamente, “o reconhecimento e a valorização das diferenças de 

gênero, étnico-racial, religiosa, cultural e relativas a pessoas com deficiência” (BRASIL, 

2009, p.14). Tal documento visa traduzir e detalhar parâmetros operacionais para oferecer um 

instrumento adicional de apoio ao trabalho institucional. Pode-se perceber que é um 

instrumento flexível, podendo ser usado de acordo com a experiência de cada instituição de 

Educação Infantil. 

Dentre os critérios apresentados no documento, dois, num total de sete itens que o 

compõem, marcam pontualmente as intencionalidades no reconhecimento da identidade  

racial. Um deles refere-se ao respeito da dimensão da multiplicidade de experiências e 

linguagens, planejando atividades que possibilitem a livre expressão e a interação entre elas e 

os espaços escolares. O outro faz referência à dimensão das interações, que concebe o espaço 

escolar como um local de formação que sustenta suas experiências desde os valores sociais e 

atenção especial. 

Além desses documentos, às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, de 2009, cujo objetivo é o fortalecimento das práticas pedagógicas, reconhece a 

criança como um sujeito com historicidade e em constante construção de identidade. Este 

documento configura-se atualmente como um dos mais importantes para o desenvolvimento 

do trabalho na Educação Infantil, apresentando as interações e a brincadeira como eixos 

norteadores da prática pedagógica. As Diretrizes, em diversos momentos, apontam aspectos 

relacionados às questões culturais, à diversidade e ao combate ao racismo e à discriminação, 

dentre elas, destacamos: 

As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão 

prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, 

espaços e tempos que assegurem: 

- O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com 

as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao 

racismo e à discriminação; 

- A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer 

forma de violência – física ou simbólica – e negligência no interior da 

instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 

violações para instâncias competentes (BRASIL, 2010, p. 21). 
 

 

4 



Os documentos apresentados nos parágrafos anteriores apresentam uma perspectiva 

mais geral no que diz respeito à raça e a diferença. Porém, ao realizarmos a busca de 

documentos elaborados pelo MEC, deparamo-nos com três que demarcam caracterizações 

específicas direcionadas à educação das crianças pequenas e que estão relacionadas ao tema 

central desta pesquisa, a personagem negra. 

Assim, apresentamos a seguir, a especificação dos referidos documentos. O primeiro 

deles intitula-se Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial, do ano de  

2012, o qual interessa-se em prover, aos profissionais da Educação Infantil, por meio dos 

estudos relativos às práticas com populações negras partindo de novos conhecimentos no 

campo educativo em torno dos processos de equidade racial. Nesse sentido, o documento 

enfatiza que é dever de todas as instituições, tanto creches quanto pré-escolas, garantir que os 

materiais literários utilizados no planejamento sejam cuidadosamente escolhidos e visem à 

igualdade racial de toda a população atendida. De outro lado, o documento Deixa eu Falar! 

(2011), apresenta intervenções das crianças com relação a sua vida cotidiana, em casa e na 

escola, evidenciando as interações com seus pares e com a professora. Da mesma  forma, 

busca incentivar as instituições de Educação Infantil para que busquem articular suas 

experiências e saberes com o conhecimento cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças (BRASIL, 2011). 

De acordo com o documento, Deixa eu Falar!, considera-se a possibilidade de: 

Construir formas comunitárias, que respeitem a diversidade cultural, para o 

enfrentamento dos problemas vividos pelas famílias dos estratos mais baixos 

de renda, de sorte que as próprias famílias, num processo coordenado de 

discussão, ajuda e compromisso mútuos, vão criando e ampliando suas 

possibilidades de participação social, principalmente no que diz respeito ao 

cuidado e educação de suas crianças (BRASIL, 2011. p.25). 

 

Outro documento, intitulado Educação Infantil, Igualdade Racial e Diversidade: 

Aspectos Políticos, Jurídicos, Conceituais, elaborado no ano de 2011, apresenta uma série de 

análises realizadas no nível jurídico para o trabalho na escola e, principalmente, em sua etapa 

inicial. Nele, são priorizadas as práticas pedagógicas que promovam a igualdade dos direitos a 

partir do desempenho do professor como principal ator, sem, no entanto, excluir as demais 

pessoas que compõem a escola. 

Cabe ressaltar que os três documentos apresentados estão caracterizados pela 

visibilidade e centralidade de temas que destacam a necessidade de construir uma sociedade 

que tenha como base a democracia e a equidade como elemento articulador das práticas 

educativas, fundamentando o papel do educador como mediador para o reconhecimento das 
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diferenças sociais e culturais. 

A partir dessa breve retomada da legislação e de alguns documentos elaborados pelo 

MEC no Brasil, é possível considerar que principalmente, a partir da década de 1990, a 

educação das crianças menores de seis anos ganha maior visibilidade e direcionamento em 

termos de políticas públicas educacionais por parte do Estado
1
. Cabe sinalizar também que, 

nesta   análise,   foi  possível   perceber  tais   abordagens   entre   as   caracterizações   para  o 

atendimento aos grupos setorizados entre o negro e o branco. Cabe pontuar, no entanto, que 

estes tipos de discursos acabam caindo num binarismo com relação à forma de categorizar 

uma população, deixando de ser mencionadas muitas outras variações de cor e de 

identificação de outras populações. 

Partindo da ideia de apresentar os espaços nos quais as populações infantis vêm 

ganhando maior visibilidade apresentamos o Programa Nacional Biblioteca da Escola  – 

PNBE tendo em vista que um de seus objetivos é o fortalecimento do trabalho escolar, por 

meio da distribuição de livros de literatura infantil para todos os níveis e etapas da Educação 

Básica. Assim, o PNBE, é relevante no desenvolvimento deste artigo tendo em vista que o 

acervo de livros analisados faz parte deste Programa. 

 

Programa Nacional Biblioteca da Escola 

 

 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola foi criado no final da década de 1990 pelo 

Ministro de Estado da Educação e do Desporto, pelo qual instituiu o Programa com a intenção 

de distribuir materiais de apoio no trabalho docente para a aquisição de conteúdos específicos, 

os quais visavam fortalecer as aprendizagens dos estudantes no território escolar. O Programa 

é coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com o  

objetivo de distribuir tanto materiais literários quanto didáticos para todas as escolas públicas 

brasileiras conforme as exigências deste Programa. 

Inicialmente, as obras selecionadas foram distribuídas para as escolas de Ensino 

Fundamental e Médio, sem abranger o trabalho direcionado à Educação Infantil. Somente em 

2009 a distribuição de livros passou a contemplar também essa etapa da Educação Básica, a 

partir da Resolução nº 7, de 20 de março, e em disposição com a LDB e o PNE, os quais 

visam a qualidade da Educação Básica a partir do acesso a materiais pedagógicos de toda a 

 

1 
Além disso, foi possível perceber também que, na tematização da inclusão de trabalhos com e para as populações 

afrodescendentes na Educação Infantil, termos como diferença e diversidade são vistos como sinônimos na maioria dos 

documentos que foram abordados nesta pesquisa. 
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comunidade escolar. Assim, o PNBE, passa a distribuir materiais para a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos, com a intenção de 

democratizar e apoiar o trabalho desenvolvido em todas as instituições. Sendo assim, o edital 

também objetivou estabelecer, dentre seus critérios de qualidade, que em cada uma das obras 

inscritas, seja incluído o atendimento à população com necessidades educacionais especiais. 

E, a partir do Decreto nº 7.084, de 27 de Janeiro de 2010 (BRASIL, 2010b), o qual 

dispõe algumas diretrizes para os programas que têm o material didático como fonte de 

funcionamento, ressalta-se que o Programa deve procurar envolver todas as etapas de ensino, 

pelo qual, a distribuição destes livros se determina por ciclos regulares bienais alternados, 

mediante a distribuição feita pelo MEC a todas as instituições públicas do país. 

Cabe ressaltar, assim, a importância que este Programa tem com relação à inscrição da 

Literatura na escola e sua funcionalidade sobre os conhecimentos do mundo, e do outro. Desta 

forma, o Programa tem o intuito de contribuir para a ampliação de saberes culturais e sociais 

da população brasileira. 

Logo após esta breve caracterização do PNBE e sua importância no desenvolvimento 

de práticas educacionais relacionadas com a literatura, é importante falar sobre os materiais 

usados para esta pesquisa. Para tal, na próxima seção, apresentamos parte dos resultados 

achados nesta investigação, na intenção de perceber como são apresentadas as 

presenças/ausências sobre a personagem negra nos livros de  literatura  infantil 

disponibilizados pelo PNBE do ano 2012 para a Educação Infantil, com uma listagem 

composta por 100 livros, sendo que, dentre os principais temas apresentados, destacamos as 

histórias com/de animais, cores e natureza como foco principal e constante. 

 

A presença/ausência do negro nos livros de literatura infantil distribuídos pelo PNBE 

2012 para a Educação Infantil 

 

A seleção de materiais feita para esta seção da análise está ancorada nas proposições 

do Edital de seleção do PNBE do ano de 2012. Neste sentido, percebe-se a intenção de incluir 

no acervo alguns elementos que promovam o aparecimento da multiplicidade de sujeitos que 

possam ser representativos da sociedade brasileira. Cabe assim, destacar que nas formas como 

são apresentadas as personagens das histórias no acervo usado para esta pesquisa, mostra-se 

que do estoque total para esta faixa educativa, só foram achados oito, do total de cem livros 

pesquisados, nos quais há presença do sujeito negro, independente do fator gênero, seja  como 
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personagens principal ou secundário. Dos oito livros que integram esta parte da análise, cinco 

deles apresentam o negro como personagem principal da narrativa e três apresentam como 

personagens secundários. 

Percebe-se nestes materiais, que o discurso apresentado nestas histórias mostra que o 

negro está conosco desde sempre, como algo natural, de nosso cotidiano. Porém, na maioria 

dos livros pesquisados em que o negro aparece como personagem secundário, durante o 

transcorrer destas cenas, estes são apresentados só na disposição de algumas partes do corpo, 

sejam as mãos ou as pernas. Só alguns deles são ilustrados completamente, e em algumas das 

representações feitas, mostram que a forma do cabelo de alguns personagens é igual ao da 

personagem "branca", sinalizadas em outras ilustrações dentro da mesma cena. Ao mesmo 

tempo, os traços faciais da maioria das personagens negras apresentadas nestes livros também 

são similares ao das pessoas "brancas" ali representadas. Poderíamos com isso, pensar que 

apesar da cor da pele denunciar que a personagem é negra, a referência ainda é o branco? 

Kaercher sinaliza que "a branquidade é a referência, o ponto fundante a partir do qual 

as demais identidades raciais são definidas" (2005, p. 120). Sendo que a posição que o corpo 

da personagem "negra" – "não-branca" – ocupa na cena, se encontra rodeada de outras 

personagens "brancas", o que faz com que ela seja ainda mais destacada, ao que Kaercher (op. 

cit) define como uma "hiperexposição" na qual a personagem do branco marca o foco 

essencial dentro do espaço. Neste sentido, "torna-se necessário que o maior número de 

personagens sejam brancos para que quantitativamente a branquidade seja exaltada." 

(KAERCHER, 2005, p. 122). Ao mesmo tempo, alguns dos traços faciais também são 

similares ao das pessoas "brancas" ali representadas. 

Ainda analisando livros que apresentam a personagem negra como secundária,  

fazemos referência ao livro Prá Lá e Prá Cá (Almeida; Zanetti;Bueno, 2010), o qual descreve 

os gostos do Tonico, um gato preto que mora num quintal, apontando durante a narração os 

gostos e medos que ele tem, bem como os personagens que o acompanham. Na história, há 

uma personagem negra, uma menina. Na representação desta personagem negra há o 

predomínio do tom marrom nas cores utilizadas ao longo do livro. A cor marrom, em 

diferentes tonalidades é utilizada tanto na cor de pele da menina, como também faz parte dos 

outros objetos pertencentes à cena da história, tais como os utilizados na luminária e no  

tapete. As letras utilizadas para narrar a história também aparecem em tons de marrom. É 

possível perceber que há uma tendência em tentar matizar a cor da pele com outro tipo de 

objetos  e  cores  que  fazem  parte  do  cenário  para  que  estejam  relacionados  entre  si.    A 
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proximidade dos tons nos conduz a olhar para o todo, sem enfatizar as particularidades dos 

personagens e dos objetos, inclusive da menina negra. Silveira (2012) pontua que ao serem 

usados os livros como artefatos culturais na função de nos ensinar "algo" sobre "algo", 

percebe-se que, 

[...] seus ensinamentos se materializam nas palavras ditas, nos modos de 

dizê-las, nos cenários e nas cores e imagens, nos silêncios e nas omissões, 

que, de forma relacional, vão instituindo as significações, mais ou menos 

estáveis, dentro dos jogos de poder que se exercitam nas diversas instâncias 

sociais (SILVEIRA, 2012, p. 43). 

 

A pequena quantidade de personagens negros apresentados nestes livros aponta para a 

necessidade de problematizarmos sobre as proposições que tanto as políticas públicas como o 

próprio Programa destacaram para a configuração destes acervos, pois, ainda que estejam 

incluídos personagens nestes materiais, eles continuam sendo minimamente representados. 

Deste modo, percebe-se que ao serem mínimas as possibilidades com as quais as crianças 

negras tenham para representar-se, identificar-se e questionar-se, massifica-se a ideia do 

branco como fonte de referência e padrão social. 

A partir das análises realizadas com relação às formas como são apresentados os 

personagens negros nos contos analisados percebemos que, ainda que a presença destes 

personagens seja muito pequena frente ao conjunto de acervos do PNBE – 2012 para a 

Educação Infantil, as representações são diversas. Mas o que acabou prevalecendo é a sua 

invisibilidade, seja porque são apenas oito livros de 100 que apresentam personagens negros, 

seja porque a maioria aparece como secundário na trama da história, seja porque suas 

expressões são ocultadas, ou porque sua aparição reforça um padrão de branquidade. Deste 

modo, tal representação dos personagens negros, seja como protagonistas ou como 

secundários, motivam as crianças a construírem significados sobre aquele com o qual podem 

se sentir representados. 

Ao continuar sendo minorias significativas e limitando-se a olhar em um só foco – o 

branco como referência –, continuam sendo reforçadas ideias estereotipadas sobre ser negro 

ou ser branco, ideias que permitem reforçar atos discriminatórios tanto com relação a si 

mesmo quanto aos outros. Assim, motiva-se uma construção de saberes e identidades sobre os 

sujeitos, "identidades que passarão a produzir, talvez, outros efeitos na formação de seus 

leitores crianças" (SILVIEIRA, 2012, p; 160). Motiva, também, a refletir sobre os modos com 

os quais os leitores, sejam professores ou crianças, fazem distinções, associações destes 

personagens e suas ações com elementos do cotidiano, associações que marcaram 

significações sobre o sujeito negro. 
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Considerações finais 

A partir deste primeiro olhar sobre a presença da população negra nos livros de 

literatura infantil do PNBE do ano 2012, é possível dizer que poucos livros trazem a 

personagem negra como parte integrante de suas histórias. Porém, muitos dos livros que 

trazem em suas ilustrações algum tipo de caracterização desta população, mimetizam suas 

intenções carregando as ilustrações com imagens baseadas no protótipo do "branco", ou, em 

alguns momentos, usando cores que não enfatizam as diferenças. 

Uma das questões significativas na análise desta pesquisa, relaciona-se com o 

conteúdo que traz este tipo de materiais com relação à presença da infância negra e o processo 

de construção da identidade e conhecimento social desde a Educação Infantil. Na análise feita, 

é possível observar que os textos, no seu conjunto, permitem fazer relações/comparações  

entre objeto e sujeito por semelhanças vistas como naturais. Tais comparações servem para 

estabelecer classificações e identificações sobre o sujeito negro e os modos como podem ser 

identificados e diferenciados com relação aos outros. 

A partir dessas considerações, parece-nos que o sujeito "branco", nessas narrações, 

constitui-se como o padrão, a norma, dentro do conjunto total que é apresentado, sendo o 

negro a minoria. Materializa-se deste modo a forma mais plausível de apresentar ou gerar 

espaços nos quais possam ser referenciadas as diferenças entre sujeitos que não possuem 

caracteres similares, neste caso a cor da pele. Compreende-se com isso que evidentemente 

dentro desta reacomodação dos discursos a partir do que pode ou não pode ser dito, se 

destacam elementos que são interditados a partir das circunstâncias e momentos nos quais 

podem ou não podem ser falados ou expressos. 

Ao não trazer para a história a personagem negra ou ainda, apresentando-a de forma 

sutil, deixa-nos a impressão de que este é um tema que ainda é evitado na literatura infantil. 

Assim, evita-se também, a discussão que envolve os modos de ser e perceber determinados 

sujeitos, neste caso, os negros. Segundo Foucault, 

[...] o discurso não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; 

é também aquilo que é objeto de desejo; [...] o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, 

pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (2009, p.10) 

 

Sendo assim, a pouca presença, quase nula da personagem negra nos livros de 

literatura infantil, veiculados por este Programa, motiva a repensar sobre os espaços e lugares 

que o negro ocupa na atualidade. Por meio das intencionalidades tanto do Programa como das 

demais políticas públicas educacionais contemporâneas parece que se objetiva a reivindicação 
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dos direitos destas populações tanto em seus aportes históricos como os culturais. Porém, não 

podemos olhar para tais políticas como algo dado, inquestionável. É fundamental refletir e 

problematizar as estratégias para abordar estas temáticas a partir das práticas escolares, nas 

quais, se abram espaços de diálogo e conhecimento sobre os diferentes tipos de populações 

que compõem um espaço social, neste caso, o escolar. É preciso compreender que os  

discursos sobe o sujeito negro, sobre as diferenças, estão circulando de forma constante e 

produzem efeitos nas formas de pensar e constituí-los. Deste modo, as formas com que as 

crianças da Educação Infantil fazem suas primeiras aproximações à multiplicidade de 

contextos culturais existentes em nosso ambiente se limita a perceber como os negros são a 

população com menos participação dentro deste tipo de artefatos. Isso nos motiva a refletir 

sobre o tipo de silenciamentos pelos quais a personagem negra, neste acervo, vem sendo 

representada, elemento motivado pela padronização e valorização do sujeito "branco" como 

foco e protagonista da maioria destas histórias. 
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Este trabalho é fruto de questões levantadas no processo de construção do projeto de Tese, em 

andamento, na Universidade Federal de Pelotas/UFPEL, o qual busca compreender as diferenças 

culturais nas ações cotidianas das crianças na escola. O objetivo é problematizar a produção cultural 

das crianças, especialmente suas brincadeiras, em escola municipal de Canguçu/RS, no período do 

recreio, entre as crianças do 3º e 4º ano, que estão na faixa etária de 9 a 10 anos. O desenho 

metodológico pautou-se pela observação atenta aos grupos de crianças formados durante o período do 

recreio, foram realizadas anotações em diário de campo das interações e conversas entre as crianças, 

fotografias das brincadeiras e dos espaços reinventados e pequenos registros de áudio e vídeo sobre a 

criação de “restaurantes”. O campo teórico-metodológico da etnografia com crianças (GRAUE & 

WALSH, 2003) embasa este estudo. Salientamos que a etnografia permite a flexibilização na 

revisitação dos dados e da criação de ferramentas metodológicas, capazes de inserir direcionamentos 

potentes quando estamos realizando pesquisas com as crianças, sinalizando-as como colaboradoras do 

processo investigativo. Apostamos no campo de Estudos das Crianças e na Sociologia da Infância  

para pensarmos as crianças como agentes sociais inventivos e criativos capazes de produzir culturas e 

intervenções sociais. Entendemos a relevância de investigar e compreender as crianças, no presente, 

em seu contexto e forma específica de ser (SARMENTO, 2013). As culturas infantis ocorrem por  

meio da interação de pares e pelo processo de „socialização horizontal‟, constituindo os coletivos 

infantis (DELGADO e MÜLLER, 2006). Para tanto, descrevemos alguns achados da investigação, 

considerando a potencialiadade das crianças enquanto agentes capazes de recriar e reinventar 

brincadeiras que circunscrevem o cotidiano doméstico, anunciando as diferenças culturais presentes na 

interação entre seus pares. Por fim mostramos alguns anúncios de atravessamentos culturais entre as 

crianças quilombolas e pomeranas e a sua organização enquanto grupo, anunciando o protagonismo 

entre pares no processo de socialização. 

 

Palavras-chave:  Diferenças Culturais. Culturas Infantis. Crianças. 

 

1 – Introdução 

Este trabalho é fruto de questões levantadas no processo de construção do projeto de 

pesquisa de doutorado em educação, em andamento, na Universidade Federal de 

Pelotas/UFPEL. O objetivo é problematizar a produção cultural presente nos grupos de 

crianças e nas brincadeiras ocorridas na Escola Municipal de Canguçu. Entre outras atividades 

de observação realizadas pela pesquisadora, este trabalho debruça-se sobre o material 

observado e coletado durante o período do recreio em que crianças pomeranas e quilombolas 

do 3º e 4º ano, na faixa etário de 9 a 10 anos, brincavam juntas. O embasamento teórico 



permeia o campo dos Estudos das Crianças e a Sociologia da Infância, os quais sinalizam as 

crianças enquanto agentes inventivos e criativos capazes de transformar e reinterpretar o 

contexto em que vivem. 

A inspiração etnográfica é tomada como base metodológica para conduzir as 

observações em campo, acompanhando os grupos de crianças formados no período do recreio. 

Anotações em diário de campo das interações e conversas entre as crianças, fotografias das 

brincadeiras e dos espaços reinventados e pequenos registros de áudio e vídeo da criação de 

“restaurantes” são instrumentos dos quais se lança mão para registrar as observações. Alguns 

achados iniciais são problematizados, sinalizando a organização dos grupos de crianças, a 

reinterpretação que realizam a partir da interação entre seus pares na construção de 

conhecimento e a produção cultural do processo interativo entre elas. 

 

2 – Culturas Infantis: processos de socialização entre pares 

A produção de culturas pelas crianças “exprimem a cultura societal em que se 

inserem” de forma distinta das culturas adultas. São culturas produzidas pelas crianças que 

reagem e atualizam, com sua forma de simbolizar e significar o mundo, “as posições sociais, 

de gênero, de etnia e de cultura que cada criança integra” (SARMENTO, 2004, p. 12). A 

inteligibilidade infantil na produção cultural em um tempo e espaço contemporâneo sinaliza a 

discussão do “entre-lugar” (BHABHA, 1998, p. 182). Este lugar é o intervalo de tempo   entre 

o que é socialmente pensado e construído pelos adultos para as crianças e a ressignificação 

instituída pelas crianças a esse lugar através de suas ações coletivas. 

Esta produção cultural alia-se aos processos de socialização que circunscrevem os 

grupos de crianças, em especial, na escola. Entendemos que o termo socialização distancia-se 

de uma concepção homogênea, linear, marcada por processos de interiorização de normas e 

valores capazes de garantir a reprodução social (BARBOSA, 2007). Apostamos num 

entendimento do termo socialização como forma horizontal de relação entre as crianças e os 

adultos, de partilha de significados, de ideias, de ações individuais e coletivas, em constante 

construção de seus valores e ideais. Um dos conceitos que aponta elementos relevantes para 

compreender as culturas das crianças é o conceito de “reprodução interpretativa” que, 

conforme Corsaro, 

 

encara a integração das crianças em suas culturas como reprodutiva, em vez 

de linear. De acordo com essa visão reprodutiva, as crianças não se limitam a 

imitar ou internalizar o mundo em torno delas. Elas se esforçam para 

interpretar ou dar sentido a sua cultura e a participarem dela. Na tentativa de 



atribuir sentido ao mundo adulto, as crianças passam a produzir 

coletivamente seus próprios mundos e culturas de pares ( 2011, p. 36). 

 

O conceito “reprodução interpretativa” permite compreender as crianças como 

agentes potentes, criativos e transformadores do contexto social em que estão inseridas. A 

“reprodução interpretativa” não se dá de forma linear, mas em forma de “teia global”. A 

noção de “teia global”, conceito também cunhado por Corsaro, se configura como  “um 

modelo que inclui a reprodução interpretativa como uma espiral em que as crianças produzem 

e participam de uma série de culturas de pares incorporadas” (CORSARO, 2011, p. 37). A 

“teia global” compreende as crianças enquanto agentes sociais ativos, que interagem e 

participam de diversos grupos culturais, os quais podem ser constituídos por outras crianças, 

bem como por adultos. Esses dois grupos culturais, o dos adultos e o das crianças, encontram- 

se interligados, compreendendo a participação ativa das crianças nessas duas culturas 

(CORSARO, 2011, p. 40). 

Compreendemos a socialização entre as crianças de forma interpretativa e criativa. 

Concordamos com Corsaro (2011) quando anuncia o termo “reprodução interpretativa” como 

um avanço para pensarmos na (re) produção cultural pelas crianças, ou seja, as crianças se 

apropriam da cultura a qual pertencem de forma interpretativa ressignificando a partir de suas 

necessidades e interesses o mundo que as cerca, proporcionando reprodução e possíveis 

transformações sociais. Os estudos e pesquisas conduzidos por Corsaro (2011), com grupos de 

crianças, apontam que o processo socializador entre as crianças se dá de forma interativa, e 

pouco passiva. Sua abordagem interpretativa em relação a ação das crianças é tomada neste 

estudo como base teórica. 

Este reconhecimento das crianças como agentes sociais distancia-se de uma visão 

homogênea, que as vê como seres incapazes e imaturos. As crianças, “em variados tempos e 

espaços, viveram a sua experiência de infância de modos muito diferenciados, portanto a 

infância é uma experiência heterogênea” (BARBOSA, 2007, p.1065). A heterogeneidade das 

infâncias é atravessada pela diversidade cultural – pertença étnica, gênero, classe social, 

elementos estes que oportunizam condições para que as crianças produzam suas vivências em 

situações de pluralidade cultural. Consideramos que trazer as crianças para esse lugar de 

agentes sociais garante a visibilidade sobre o que pensam e sobre como agem e falam 

enquanto grupo pertencente à sociedade. Com base nesses aspectos teóricos, neste estudo, 

entendemos a criação dos “restaurantes” como produções culturais das crianças. 

Assim, partindo primeiramente da ideia de que as infâncias estão presentes na 

humanidade e  não  há uma única infância  para todas  as  crianças, entendemos  que  algumas 



rotinas culturais, como por exemplo, as brincadeiras, perpassam as infâncias; porém, as 

brincadeiras também são atravessadas por diversos contextos sociais, econômicos e culturais, 

os quais contribuem nas características e especificidades das infâncias. 

Diante da pluralidade das infâncias presentes em diversos contextos e considerando a 

desmistificação de uma visão adultocêntrica sobre a mesma, talvez possamos anunciar um 

olhar diferenciado no âmbito dos estudos e da pesquisa com crianças. Nesta perspectiva, 

salientamos a necessidade de repensar os estudos em relação às infâncias, bem como as 

pesquisas que envolvem as crianças no que diz respeito à visibilidade das crianças. Para isso, 

precisamos exercitar uma escuta acurada ao que dizem e fazem e realizar uma observação 

atenta às ações que acontecem entre os grupos de crianças. Talvez, assim, estaremos 

caminhando para um novo “paradigma da sociologia da infância” (PROUT e JAMES apud 

DAHLBERG; MOSS; PENCE, 1990), que concentra diversas características como 

potencializadoras. Entre elas, os autores destacam que “a infância é uma construção social, 

elaborada para e pelas crianças, em um conjunto ativamente negociado de relações sociais. 

Embora a infância seja um fato biológico, a maneira como ela é entendida é determinada 

socialmente” (DAHLBERG, MOSS, PENCE 2003, p. 71). 

Há uma construção social da infância que também é definida pelos símbolos, pela 

estrutura social, pela política, pela cultura e pela economia, entre outros elementos que 

(re)produzimos. Assumindo a perspectiva da criança como agente social e a infância como 

categoria social pode-se criar condições para uma descentralização da visão moderna que 

entende a criança como “um sujeito unificado, reificado e essencializado – no centro do 

mundo – que pode ser considerado e tratado à parte dos relacionamentos e do contexto” 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 63). 

Na próxima seção será apresentado o caminho metodológico deste estudo, 

anunciando elementos relevantes para pensarmos sobre a pesquisa com crianças no contexto 

escolar, onde ocorrem diferentes produções culturais infantis. 

 

3 – Desenho Metodológico 

O campo teórico-metodológico da etnografia com crianças (GRAUE & WALSH, 

2003) embasa este estudo. Este aporte recomenda a observação atenta, a recolha de dados e o 

processo de criação de ferramentas em campo como elementos para pensar as crianças em 

situações reais, permitindo que se possa compreender como as crianças agem em um 

determinado contexto. A observação atenta, com registros de dados de forma sistêmica, 

garante,  no  campo  da  etnografia  com  crianças,  a  possibilidade de  cercarmos  o  objeto de 



pesquisa. O uso de diversas fontes na geração de dados potencializa a investigação. Há outras 

formas de observar, de entrevistar e de interagir com as crianças. Esse processo de salienta a 

necessidade do planejamento como atividade prévia necessária para entrar em campo e 

também pede por uma postura humilde do pesquisador. Investigar crianças exige, assim, um 

“modo disciplinado e sistemático de conviver com crianças que sabem mais acerca do seu 

mundo do que o investigador” (GRAUE e WALSH, 2003p. 115). 

A intenção proposta para a entrada em campo foi a de observar o que era visível em 

primeira instância e partir da descrição dos pormenores que constituíam as interações entre as 

crianças. Na continuidade, os registros de áudio e vídeo proporcionaram o registro das 

descrições das crianças em relação às brincadeiras que ocorriam, ou seja, as formas como 

organizavam, interagiam entre si na construção dos “restaurantes”. A inserção das crianças no 

processo interpretativo ocorreu a partir do interesse que possuíamos de compreender os 

“restaurantes” no seu desenvolvimento e seus significados como produção cultural pelo grupo 

de crianças. 

Entendemos que os dados não estão à espera do investigador e, por isso, é necessário 

a interação do pesquisador com seus colaboradores, com o cenário empírico escolhido e com 

as questões que interessam à investigação. A postura metodológica que assumimos anuncia o 

investigador como aprendiz. O desafio “não é decidir se aquelas pessoas deveriam estar a 

fazer o que fazem, mas sim descobrir o que elas fazem e o que isso significa” (GRAUE e 

WALSH, 2003 p. 125). 

Salientamos que a etnografia permite a flexibilização na revisitação dos dados e da 

criação de ferramentas metodológicas, capazes de inserir direcionamentos potentes quando 

estamos realizando pesquisas com as crianças, sinalizando-as como colaboradoras do  

processo investigativo. É uma abordagem que “possibilita uma base de dados empírica, obtida 

por meio da imersão do pesquisador nas formas de vida do grupo” (CORSARO, 2009, p. 83). 

Com isso o pesquisador (a) necessita estar atento às pistas ofertadas pelas crianças e os 

significados que atribuem às ações e produções culturais que ocorrem nos/entre os grupos. A 

intenção deste estudo é partilhar com as crianças seus modos de agir e de significar suas 

culturas. 

Este estudo, como já foi mencionado, é um recorte do projeto de doutorado que tem 

como objetivo, compreender como as crianças (re) interpretam o cotidiano da escola por meio 

de linguagens próprias. Nessa direção, iniciamos a recolha de dados com atentas observações 

aos grupos de crianças formados durante o período do recreio, procurando identificar as 

produções culturais manifestadas e construídas entre os grupos nos momentos de brincadeiras. 



O processo de coleta de dados iniciou em 2016, quinzenalmente, por meio da inserção em 

campo com atividades de observação e interação com as crianças. Primeiramente, foram 

realizados registros fotográficos dos espaços que as crianças ocupavam na escola. Em 

especial, foram fotografados o pátio e as brincadeiras que ocorriam, totalizando cerca de 20 

imagens aproximadamente. Em outros momentos, foram realizadas conversas com as crianças 

sobre a produção e a organização das brincadeiras entre elas. No decorrer do estudo, foi feito 

registros em diário de campo, bem como a produção de áudio e vídeo das interações ocorridas 

entre as crianças e com a pesquisadora. 

Neste estudo, a fotografia configura-se como elemento potencializador para 

pensarmos os espaços ocupados pelas crianças e as estratégias que elas lançam mão em suas 

narrativas para contar suas relações com tais espaços. Esta ferramenta, ou melhor, o uso das 

imagens fotográficas e dos vídeos produzidos é constituído por representações simbólicas 

interpretadas pelas crianças em relação às brincadeiras, à produção de cultura entre os pares, 

na constituição e na ressignificação das relações tecidas entre elas. Nesta perspectiva, as 

fotografias “registram atividades que se enraízam nas relações sociais mais amplas, na 

totalidade social em que se articulam” (CIAVATTA, 2009, p. 45). 

Cabe destacar que as imagens não falam por si só. Neste caso, a intenção de utilizá- 

las junto com os relatos das crianças permite construir um diálogo com os aportes do campo 

dos estudos da infância, salientando a relevância de se construir direcionamentos 

metodológicos que reforçam a colaboração das crianças em ações de pesquisas. Com isso, 

apostamos neste recorte do projeto para eleger a fotografia como ferramenta propulsora de 

apontamentos e diálogos com o campo dos estudos das infâncias. Utilizar as imagens como 

uma ferramenta metodológica transcende a mera ilustração de um determinado contexto ou 

acontecimento, mas apresenta a representação do real, das vivências e das experiências 

cotidianas das crianças. 

O foco é apresentar essas imagens como um elemento potente no contexto das ações 

da pesquisa, tendo como colaboração desse processo de interpretação os relatos das crianças. 

Esses relatos, aliado às imagens, contam uma história, trazem as memórias dos espaços e dos 

lugares da comunidade em que as crianças ocupam e onde transitam. Consideramos esta 

ferramenta como um artefato relevante para contar um pouco das histórias, da cultura e do 

saber local dessa comunidade e das infâncias ali presentes. Compartilhamos dos argumentos 

de Bencostta: 

a imagem fotográfica apresenta-se como um testemunho visual e como 

representação  que  requer,  pois,  uma  leitura  específica.  Como  fonte    de 



informação, recordação e até emoção, a imagem fotográfica associa-se à 

memória e introduz uma nova dimensão no conhecimento histórico. O 

desafio para o historiador que busca utilizar a fotografia como objeto de 

estudo reside justamente na interpretação. Enquanto receptor da imagem, ele 

não pode desconsiderar os mecanismos implicados em sua recepção (2011,  

p. 408). 

 
Estar atento às imagens e ao que elas representam exige preocuparmos com o 

contexto, com as relações sociais e culturais que ali se estabelecem e ressignificam-se através 

das mesmas. Ao fotografar ou produzir os vídeos, elegemos compreender o que é visível aos 

olhos em um primeiro momento, porém, invisível quando entendemos que essa representação 

anuncia a produção de significados tecidos em um determinado contexto. Neste caso, o que as 

imagens e os relatos das crianças dizem e produzem enquanto brincam. 

Gobbato (2011) salienta que no processo de geração de dados ela lançou mão da 

câmera fotográfica e de registros escritos para compreender os significados do espaço e tempo 

escolar das crianças pequenas a partir de seus contextos e interações. As imagens lhe 

possibilitaram “desvelar o já observado, uma vez que permitiram rever o fotografado e 

perceber aquilo que foi impossível de ser percebido durante o desencadeamento do episódio” 

(p. 69). 

A utilização dessas ferramentas metodológicas e a possibilidade de revisitar os dados 

anunciou a necessidade de interagir com as crianças e de trazer seus relatos para a 

investigação. Com isso, apostamos na inserção das crianças como colaboradoras do processo 

investigativo, pois entendemos que as crianças são capazes de construir significados e 

produções culturais por meio de suas ações e, em especial, no ato de brincar. A imersão na 

“teia de significados” é relevante para compreendermos o que as crianças têm a dizer sobre o 

que fazem e pensam, ou melhor, quais significados constituem suas ações e suas produções 

culturais. Nesse sentido, entendemos a cultura não “como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” (GEERTZ, 1998, p.4). 

Barbosa (2008, p. 03) aponta como relevante ouvir as crianças. Por isso, cabe ao pesquisador, 

“nessa teia de significados”, procurar “configurações de sentidos que estão para além do que 

se observa empiricamente”. Ouvir e entender o que as crianças trazem em suas falas é um 

desafio, o qual necessita ser construído como um processo atencioso ao que elas dizem e 

significam; ao mesmo tempo, o pesquisador precisa observar e interpretar essa mediação que 

só ocorrerá por meio de sua inserção participativa, ou seja, envolver-se com   as 

crianças no processo investigativo. 



Na sessão seguinte apresentaremos a descrição das crianças em relação aos 

“restaurantes”, seguidos de alguns anúncios interpretativos, realizados a partir das 

observações da produção de áudio e vídeo e do registro escrito no diário de campo. 

 

4 – A descrição dos “restaurantes” 

Na aproximação com as crianças buscamos compreender as brincadeiras que 

ocorriam no período do recreio. Solicitamos que as crianças explicassem e descrevessem o 

que e como aconteciam as interações entre elas. As descrições anunciavam a divisão entre 

dois grupos: um grupo fazia parte do restaurante “Gurmet” e o outro grupo do restaurante 

“Cristal”. Ambos contavam com a colaboração de cerca de 25 crianças pomeranas e 

quilombolas, na faixa etária de 9 a 10 anos. Conforme uma delas explicou, “as casinhas 

formaram os restaurantes, e assim pode ter mais gente para brincar” (Criança A). Nesse relato, 

percebe-se que a criação e a reinvenção de espaços criativos entre as crianças acontecem 

cotidianamente na escola e que a interação entre as crianças potencializa a produção de 

culturas que são próprias de suas vivências cotidianas. 

Os vídeos produzidos apresentam a descrição das crianças em relação a cada espaço 

do restaurante: “Aqui todos podem brincar, todos brincam, as comidas são as da nossa casa... 

bolo, churrasco, suco, bolo de carne” (Criança C). O processo de socialização que permeia 

este relato traz para a discussão os modos de organização e de ação das crianças entre si. A 

cultura infantil está posta a partir do processo de reinvenção e criação dos “restaurantes” com 

espaço de reinterpretação do real, que acontece entre as crianças. São modos próprios que 

mostram como cada grupo se inscreve no cotidiano, mostrando seus modos de ser e estar no 

espaço da escola por meio das brincadeiras. 

Os artefatos tomam formas e funções específicas em cada momento da brincadeira e 

o cumprimento das tarefas de cada membro é fundamental para a organização e o 

desenvolvimento da interação. Os restaurantes são formados por diferentes objetos: galhos, 

potes de plástico, folhas de árvores, barro, serragem, garrafas de plástico. Esses objetos ficam 

dispostos em troncos de árvores. Cada membro do grupo tem sua função determinada por  um 

(a) líder: “Eu sou a dona do restaurante, tem a cozinheira, a que atende as pessoas, o 

churrasqueiro, a faxineira” (Criança B). Os vídeos produzidos apresentaram as descrições das 

crianças em relação ao modo como organizavam os “restaurantes”. Nos vídeos produzidos 

percebe-se que as funções são definidas e cumpridas por cada criança, mediante a sinalização 

da proprietária do “restaurante”. A cozinheira busca sempre estar atenta ao preparo das 

comidas; o churrasqueiro cuida para que o fogo permaneça aceso e a carne saborosa; a dona 



do restaurante inspeciona cada tarefa e sinaliza o que precisa ser feito; e a faxineira possui a 

função de limpar e varrer o restaurante, constantemente. 

Na próxima seção discute-se as situações observadas no contexto da brincadeira 

“restaurante”, dialogando com o campo teórico elegido para sustentar a reflexão. 

 

5 – Discussão dos achados iniciais 

Apresentamos alguns apontamentos para pensar a produção de culturas infantis entre 

os dois grupos de crianças, pomeranas e quilombolas, na brincadeira “restaurantes”, 

salientando a reinterpretação e os significados que constroem a partir da realidade que 

vivenciam. Cabe destacar que consideramos a produção cultural das crianças como modos 

próprios de socialização, de partilha de saberes e de ações que revelam as crianças enquanto 

agentes do mundo social. Apostamos na socialização “afirmadas pela interação de pares e  

pelo processo de „socialização horizontal‟, isto é, de pertença aos coletivos infantis, com as 

suas linguagens, códigos, protocolos, lógicas e artefatos” (DELGADO e MÜLLER, 2006, p. 

19). 

Os estudos de Sarmento (2004) demonstram que as culturas infantis são produzidas 

por quatro eixos: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. Salientamos 

neste estudo o processo de interatividade das crianças de forma heterogênea, pois constroem 

seus conhecimentos a partir da diversidade de realidades que as cercam, na escola, na família 

e com seus pares. A interação permite que as crianças representem cenas do seu cotidiano. 

Essa partilha de tempo de brincar e de criar espaços de socialização e convivência permitem 

condições para entender o que as rodeia. 

As crianças criaram suas próprias estratégias para reinterpretar o cotidiano da vida 

doméstica vivenciado em seus contextos: “É igual a cozinha de casa, só que em casa não pode 

mexer no fogo” (Criança B). Este relato sinaliza a interpretação de um espaço recriado e 

reinventado pelas crianças a partir de seu interesse em experienciar os afazeres domésticos. 

Cabe destacar que as crianças não internalizam de forma linear a produção de cultura que 

cerca seus cotidianos. Elas interpretam de forma inventiva e ativa, pois é um processo cultural 

e  coletivo,  o  qual  demarca  entre  as  crianças  a  construção  de  suas  identidades    sociais. 

Concordamos com Borba quando refere que 

as culturas infantis não são, portanto, pré-existentes às crianças, e não 

funcionam como algo estático que elas levam consigo para guiar seus 

comportamentos. Ao contrário, constituem um processo produzido e 

partilhado, na medida em que as crianças participam coletivamente de uma 

experiência social (2009, p. 145). 



 

Os restaurantes trazem para a discussão a produção da “cultura de pares
1
” – “Aqui dá 

pra brincar os grandes, os pequenos, todos brincam” (Criança B) –, sinalizando seus interesses 

em construir um espaço de brincadeira e de partilhar artefatos e valores na produção e na 

interação com seus pares. Dois pontos são destacados neste estudo: primeiro, a questão das 

etnias, ou seja, tratam-se de experiências culturais produzidas por crianças quilombolas e 

pomeranas; e, segundo, a questão de gênero, pois é uma brincadeira que ocorre entre meninas 

e meninos, com funções definidas na brincadeira “restaurantes”. 

O primeiro ponto apresenta as diferenças culturais que permeiam as crianças 

enquanto grupo pertencente da sociedade, como as questões de desigualdade social, de  

classes, culturais, étnicas e de gênero, que produzem significados, indicam e anunciam formas 

de ser e de estar no mundo, organizam e indicam comportamentos, formando pessoas e 

produzindo discursos. A presença das crianças quilombolas e pomeranas nas brincadeiras 

tensionam e salientam as questões étnicas. Notamos, enquanto observávamos a presença das 

meninas quilombolas em ambos os “restaurantes”, que elas cumpriam a tarefa de ser a 

doméstica, desempenhando a função de manter o local limpo e organizado. Pensar nas 

questões étnicas a partir da produção cultural das crianças no processo de investigação 

potencializa a discussão sobre as diferenças culturais que permeiam a sociedade, em especial 

essa escola. As crianças produzem suas culturas a partir da interação entre pares e com os 

adultos e também a partir da apropriação das culturas de vivências familiares e escolares nas 

quais estão inseridas. 

Ressaltamos, a partir da observação realizada em ambos “restaurantes” e da 

apresentação dos membros que ali brincavam, que para as crianças quilombolas era indicada o 

uso de uma vestimenta específica, um avental, demarcando sua função em um dos 

“restaurantes”. Em outro momento, nos aproximamos de duas meninas quilombolas e de um 

menino pomerano, que brincavam debaixo de uma árvore, e indagamos: “O que estão 

fazendo? Qual é a brincadeira?” As meninas silenciam, mas o menino responde: “Estou 

ensinando elas a brincarem de restaurante”. 

Embora este estudo ainda esteja em sua fase inicial, entendemos que já é possível 

problematizar como a diferença de culturas presentes nas brincadeiras dizem e produzem 

significados a partir do contexto vivenciado pelas crianças. As questões étnicas são fruto de 

um processo cultural experienciado pela comunidade; quilombolas e pomeranos constituem 

1 
Conforme Corsaro (2011), cultura de pares é “um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares” (p. 32). 



esse lugar e compartilham de experiências, ou seja, produzem e são produtos da cultura que  

ali estabelecem. 

O segundo ponto que salientamos e discutimos refere-se à definição dos papeis de 

cada criança nos dois “restaurantes”. Temos a presença unânime das meninas nos afazeres do 

“restaurante”. As meninas lideram os dois “restaurantes” e cumprem suas funções de 

organização, de comando e de fiscalização da realização das tarefas pelas demais crianças. A 

questão de gênero é um elemento potente para pensarmos a produção de culturas infantis. O 

que sinalizam as meninas enquanto líderes da brincadeira? 

Cabe informar que na cultura pomerana as mulheres exercem o poder de mando na 

casa, nas tarefas domésticas e, especialmente, na cozinha. Com isso, liderar os “restaurantes” 

talvez anuncie as mulheres como membros da família, detentoras de poder, demarcando um 

espaço instituído que é do feminino. A pesquisadora Joana Bahia aponta como as mulheres 

pomeranas possuem um espaço próprio no seio familiar. Suas atribuições envolvem, entre 

outras, a realização dos afazeres domésticos, preparando os alimentos, bem como fazendo o 

plantio e a colheita de alguns produtos, especialmente na horta. A autora ainda destaca que “a 

feitura do pão é considerada uma tarefa essencialmente feminina”, mostrando que a 

 
(...) associação entre o pão e a figura feminina possui um significado étnico e 

social. Na memória dos descendentes dos imigrantes pomeranos, o pão é tido 

como o alimento que melhor representa a possibilidade da construção de  

uma identidade étnica no Brasil (BAHIA, 2000, p. 158) 
 

A questão de gênero aqui destacada provoca à discussão sobre a produção de uma 

identidade feminina marcada pela cultura social na qual se insere. Nessa direção, as crianças, 

em especial as meninas, produzem seus significados com a detenção do poder no ato de 

brincar; reinterpretam a partir do cotidiano que se apropriam os modos de organização 

familiar pomerana e os atributos da figura feminina em seus afazeres domésticos. 

Esses apontamentos iniciais, levantados a partir da produção cultural das crianças, 

identificados em momentos de brincadeiras na hora do recreio, serão problematizados na 

sequência da pesquisa de doutoramento. Uma das estratégias que será proposta para ampliar a 

compreensão sobre esses aspectos será feita por meio da realização de rodas de diálogo com  

as crianças, construindo um processo de interpretação sobre os materiais coletados por meio 

dos vídeos, depoimentos e observações feitas. Tal movimento será feito de forma que respeite 

e reconheça as culturas infantis como elemento potencializador para pensar as diferenças 

culturais presentes na escola e entre os grupos de crianças. 



6 - Algumas considerações finais 

Até o momento, temos visualizado estes dois grandes eixos de trabalho: a discussão 

sobre gênero e etnias. “Os restaurantes” foram entendidos como próprios da produção de 

culturas infantis e vislumbrados como possibilidade de discutir aspectos relativos às 

diferenças culturais, presentes nessa escola. Problematizar essas produções feitas pelas 

crianças no espaço da escola tensiona e insere nos processos pedagógicos as diferenças 

culturais. Entendemos que é preciso olhar para estes aspectos não como uma questão externa 

às dinâmicas escolares, pois se assim agimos estaremos negligenciando e desconsiderando as 

crianças como agentes sociais, que interagem a partir da sua rede de significados. As crianças 

produzem movimentos transformadores a partir da interpretação da cultura que as rodeia. 

As discussões sobre gênero são, neste momento, um aspecto relevante. No caso em 

estudo, percebe-se a oportunidade de tensionar a visão genérica em relação à desigualdade 

entre mulheres e homens, especialmente pensando na cultura pomerana. Já as discussões  

sobre etnia provocam a refletir sobre a interação e a produção cultural entre as crianças a 

partir do conceito de diferença cultural. Tal problematização teórica parece-nos importante ser 

feita e instiga a perguntar: Como a escola compreende e aborda as diferenças culturais em 

suas ações educativas? E as crianças, pomeranas e quilombolas, como enxergam e 

compreendem as diferenças culturais em suas ações cotidianas? 

Entendemos que as diferenças são concebidas como realidades sociohistóricas, em 

processo contínuo de construção-desconstrução-construção. Tratam-se de dinâmicas que se 

configuram nas relações sociais e estão atravessadas por questões de poder. São constitutivas 

dos indivíduos e dos grupos sociais. Por isso, precisam ser reconhecidas e valorizadas, 

positivamente, no que têm de marcas de identidade; mas, ao mesmo tempo, precisam ser 

combatidas quando promovem desigualdades, assim como, quando tornam os sujeitos objetos 

de preconceito e discriminação. 
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RESUMO 

O trabalho tem como intuito refletir quanto às repercussões de sessões de Psicomotricidade 

Relacional (PR) nas aprendizagens biopsicossociais de alunos da Educação Infantil. O 

objetivo é potencializar interlocuções de três campos: Educação Física, Psicomotricidade 

Relacional e Educação Infantil, analisando tais entrelaçamentos. Na Educação Infantil as 

práticas pedagógicas podem permitir experiências de autonomia, troca de conhecimentos e 

interações sociais e afetivas, propiciando que a criança amplie as suas relações. Para tanto, 

será apresentado à experiência de sessões realizadas em uma escola pública de Educação 

Infantil do Município de Rio Grande/RS. Estas interações do corpo com as diferentes 

linguagens estão presentes na concepção de uma educação corporal, que proporciona a 

formação integral da criança partindo da bagagem de conhecimentos e dos contextos em que a 

criança está inserida. A Psicomotricidade Relacional tem como base a escuta e o diálogo entre 

o corpo e os aspectos psíquicos do ser humano, estando em foco às questões psicoafetivas. 

Constatou-se a partir de dados parciais da pesquisa que as crianças participantes do estudo 

conseguiram no decorrer das sessões criar novas possibilidades e vivencias corporais. Nas 

sessões as atividades corporais proporcionaram outras visões do movimento, possibilitando as 

crianças perceber outras possibilidades de se mover e superar suas dificuldades, medos e até 

receios. Além disso, a qualidade e mobilidade em que as crianças desenvolveram as práticas 

mostraram o controle que a mesmas passaram a possuir sobre as suas ações no transcorrer das 

sessões de Psicomotricidade Relacional. Estas percepções mostram o quanto a tríade 

Psicomotricidade Relacional – Educação Infantil – Educação Física estão entrelaçadas e 

podem consolidar, até mesmo renovar as percepções e ressignifica-lás. Por fim, os dados 

preliminares dessa pesquisa trazem excertos a respeito do desenvolvimento integral da 

criança, bem como sobre as sessões de Psicomotricidade Relacional. Estas podem contribuir 

de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil. 

 

Palavras chave: Psicomotricidade Relacional, Educação Infantil, Educação Física; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A vida de um ser humano é perpassada por diferentes momentos, e a primeira etapa da 

Educação, a Educação Infantil, é permeada por vivências que potencializam uma riqueza de 

significados para o sujeito, contribuindo para o desenvolvimento da pessoa ao longo de toda a 

sua existência. 

Compreendemos que na Educação Infantil há infinitas possibilidades de vivenciar a 

infância, e compreender o espaço que as crianças ocupam nessa primeira etapa é fundamental 

para oportunizar um ambiente favorável para o seu crescimento. Nesta fase a criança se 



desenvolve de forma espontânea, livre e sem preocupação com os erros. E a ludicidade 

permite que a criança perpasse por caminhos de estimulação e de autonomia, possibilitando o 

despertar de desejos e interesses. A Educação Infantil contribui assim para a formação do 

indivíduo por meio de socialização e interação, sendo este campo, cada vez mais, valorizado e 

reconhecido. 

O presente estudo aborda a temática com ótica nas aprendizagens biopsicossociais de 

alunos da Educação Infantil. Nesse sentido, utilizamos a Psicomotricidade Relacional como 

Metodologia de Intervenção, a qual possibilita a expressão das dificuldades relacionais e 

potencializa a socialização por meio do comportamento do sujeito (NEGRINE, 1995). Sendo 

assim, o estudo tem o objetivo de potencializar as interlocuções dos três campos: Educação 

Física, Psicomotricidade Relacional e Educação Infantil, analisando tais entrelaçamentos. 

Abordaremos a Psicomotricidade Relacional, ao longo deste texto, como expressão da 

Educação Física, ora entendida como: 

 
a arte e a ciência do movimento humano que, através de atividades físicas 

específicas, auxiliam no desenvolvimento integral dos seres humanos, 

renovando-os e transformando-os no sentido de sua autorealização e em 

conformidade com a própria realização de uma sociedade mais justa e livre 

(MEDINA, 2002, p.81-82). 

 

A Educação Física tem um papel primordial no desenvolvimento das pessoas, e em 

especial na Educação Infantil, momento em que a criança está descobrindo o mundo que a 

cerca, bem como a sua relação no/com o contexto e com as pessoas, os objetos e os símbolos 

presentes nele. Momento em que a aprendizagem é efetivada de forma expressiva pela via 

corporal. 

Na Educação Infantil as práticas pedagógicas podem permitir experiências de 

autonomia, troca de conhecimentos e interações sociais e afetivas, propiciando que a criança 

amplie as suas relações, e desta forma um novo olhar acerca do mundo passa a ser despertado. 

No desenvolvimento infantil, segundo o Referencial Curricular Nacional (1998) a criança 

precisa brincar, ter prazer e alegria para crescer, precisa de equilíbrio entre ela e o mundo, 

proporcionando assim que a criança se desenvolva de forma integral. Nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no item onze, as práticas pedagógicas devem 

ter como eixos do currículo, as brincadeiras e as interações, garantindo diversas experiências 

que “promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;” (DCNEI, 2010, p.25). 



Entendemos assim que, a Educação Infantil deve ser um espaço e tempo de garantia de 

respeito às crianças e ao seu desenvolvimento. Para tanto, deve proporcionar momentos de 

vivências em espaços onde são desenvolvidas propostas pedagógicas de acordo com os 

interesses, as possibilidades e as necessidades das crianças. A proposta do trabalho deve estar 

voltada aos tempos e espaços em que as crianças estão vivendo, respeitando o seu contexto, 

trabalhando com o que para elas tem significado, portanto “devem ser respeitados os 

conhecimentos prévios, as necessidades, os interesses e os ritmos de cada estudante.” 

(SANTOMÉ, 1998, p.188). 

A diversidade de práticas pedagógicas pode possibilitar o alcance às especificidades  

da Educação Infantil, sendo esta uma metodologia na qual a infância pode ser vivenciada de 

forma plena, respeitando e possibilitando um espaço de aprendizagens e novas descobertas de 

forma lúdica. Á título de organização o trabalho foi estruturado de forma a abordar 

inicialmente conceito da Psicomotricidade Relacional, sua relação com o movimento, com o 

tempo e espaço, os objetos, bem como o sujeito em relação ao outro, aspectos fundamentais 

nas intervenções. Após explicaremos a estrutura organizacional da PR e a metodologia desta 

pesquisa para ao fim destacar alguns resultados até aqui alcançados. 

 

2 PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL : CONCEITO E SIGNIFICADO 

 

 

É por meio do corpo que o sujeito registra sentimentos e emoções, amplia os 

movimentos e a sua capacidade de ação. É preciso que as crianças perpassem por todas as 

etapas de seu desenvolvimento e para isso é importante que a abordagem psicomotora 

possibilite que a criança compreenda o seu corpo e as maneiras de se expressar por meio dele, 

se  localizando  no  tempo  e  no  espaço.  De  acordo  com  a  Associação  Brasileira  de 

Psicomotricidade
1
, a prática psicomotriz tem como objetivo pensar nas potencialidades do 

corpo em movimento estabelecendo suas relações e proporcionando que o corpo desenvolva 

outras capacidades. 

Estas práticas de psicomotricidade vão além dos movimentos e perpassa as relações 

estabelecidas durante o desenrolar das atividades. A Psicomotricidade Relacional como 

prática educativa permite que a criança explore as suas vivências através de diferentes 

experiências, diferentes linguagens em que as crianças se expressam e se comunicam, 

estabelecendo relações consigo, com o outro e com o mundo (SÁNCHEZ, 2003). Desta 

 

1 
Informações extraídas do site: http://psicomotricidade.com.br/ 

http://psicomotricidade.com.br/


forma, as vivências podem oportunizar o envolvimento do corpo com os aspectos das relações 

intra e interpessoais. Estas interações do corpo com as diferentes linguagens estão presentes 

na concepção de uma educação corporal, que proporciona a formação integral da criança 

partindo da bagagem de conhecimentos e dos contextos em que a criança está inserida. A 

Psicomotricidade Relacional tem como base a escuta e o diálogo entre o corpo e os aspectos 

psíquicos do ser humano, estando em foco às questões psicoafetivas. 

É preciso possibilitar a percepção da importância do seu corpo e, ao mesmo tempo o 

do próximo, compreendendo que vivemos em uma sociedade onde se faz necessário o  

respeito às individualidades, aos limites e as diferenças existentes. É neste contexto que, a 

Psicomotricidade Relacional é permeada pelo movimento, pelo espaço e tempo, pelos objetos, 

pelo sujeito em relação ao outro. A Psicomotricidade Relacional propicia a criança estabelecer 

relações com ela mesma, com os colegas, os professores, os objetos e os símbolos presentes 

em seus contextos. 

 

2.1 Relações com o movimento 

 

 

Dentro das vivências corporais o movimento é pertinente às ações do corpo e é através 

dele que se pode experimentar e descobrir as próprias potencialidades assim como perceber as 

suas habilidades, necessidades e competências. 

Na Psicomotricidade Relacional a percepção do corpo tem como abordagem a 

diagnóstica, visto que é através da percepção do que este é capaz de desenvolver com 

qualidade em determinados movimentos, que se compreende o desenvolvimento dos sujeitos. 

Sanches (2003) aponta que é por meio da observação do movimento, que se detecta 

rapidamente a condição e as qualidades deste, ou seja, reflexo de como o sujeito se situa 

diante do mundo. 

As atividades corporais proporcionam visões de um movimento capaz de desenvolver 

determinadas ações, possibilitando assim a criança a perceber possibilidades de se mover e se 

superar quanto as suas dificuldades. Além desta questão, a qualidade e mobilidade em que a 

criança desenvolve tal prática, mostram o controle que a mesma possui sobre as suas ações. 

 

2.2 Relações espaço – tempo 

 

 

Ainda refletindo sobre as relações que a PR estabelece destaca-se a relação espaço e 

tempo. Espaço com a questão de noções onde o corpo começa a ganhar relação com o  mundo 



que o cerca, onde se passa a perceber o corpo no espaço, se orientando e se situando. 

Nesta percepção do corpo no espaço, a estruturação espacial começa a ganhar forma 

tanto na visualização de um espaço que representa algo, como também no espaço no qual é 

apenas figurativo. Ao longo destas relações estabelecidas com o espaço, o sujeito passa a ter 

noção, conhece suas limitações e passa a perceber as orientações. Por meio da percepção 

dinâmica do espaço vivido, se inicia progressivamente a abstração do espaço exterior, até 

chegar à noção de distância e à orientação dos objetos em relação ao seu eu e de um objeto em 

relação ao outro (SÁNCHEZ, 2003). 

Já em relação ao tempo, este está relacionado ao espaço, e é percebido por ações, por 

movimentos, pelo ritmo e estes são concedidos por meio das relações de orientação temporal  

e espacial. A partir daí o individuo passa a perceber noções de velocidade, duração e 

continuação. Para além disto, o individuo reconhece as questões do tempo quando assimilam 

as necessidades básicas como comer, dormir, ir ao banheiro, onde aos poucos perpassam as 

relações de dia e noite, o que vem antes e o que vem depois. 

 

2.3 Relações com objetos 

 

 

Referente às relações com os objetos, as vivências corporais estão presentes através de 

diferentes propostas, as quais proporcionam um contato com uma diversidade de objetos e 

estes de certa forma estabelecem relações do individuo com o outro. 

As diversidades dos objetos permeiam uma maior percepção por parte do individuo, 

onde, muitas vezes, este tem até um valor afetivo. Esta relação do individuo com o objeto 

proporciona uma avaliação significativa no desenvolvimento do mesmo, o sujeito manipula, 

constrói e entra em contato com outros objetos presentes no mundo exterior, o que 

proporciona perceber os avanços do seu desenvolvimento. Para Sánchez: 

 

A criança joga com todo o seu corpo e, através desse jogo, mediante 

manipulações, construções, deslocamentos, etc., entra em contato com os 

objetos do mundo exterior e com suas qualidades perceptivas de cor, 

tamanho, forma, peso, textura, volume, etc. Observar como a criança utiliza 

os objetos e como os utiliza com os outros (crianças e adultos), é altamente 

informativo sobre sua maneira de ser. (2003, pag.40) 

 

As escolhas e as suas preferências, no meio da atividade podem estar irrigados de 

informações relevantes quanto ao seu controle de movimentos, quanto a sua coordenação e 

sobre o que sabe de determinado objeto. Além disso, as relações estabelecidas com o outro 



podem apresentar vestígios da utilização dos objetos. 

 

 

2.4 O sujeito em relação ao outro 

 

 

Através da Psicomotricidade Relacional, os sujeitos estabelecem relações com o outro, 

e as atividades podem proporcionar intercâmbios comunicativos, onde a criança socializa e 

compartilha. Na prática algumas crianças conseguem estabelecer relações de autonomia e 

independência, por vezes se mostram acuadas e se escondem quando há uma ação de relação 

com o outro. O contexto em que a criança vive e estabelece relações com outras pessoas tem 

influencia significativa em seu desenvolvimento (SANCHEZ, 2003). De acordo com  

Sanchez: 

 

Assim, as relações com os demais estão estreitamente ligadas à atividade 

motora da criança, facilitando-lhe reconhecer o mundo dos objetos e dos 

demais, diferenciar-se e, progressivamente, adaptar-se e integrar-se. (...) as 

relações que as crianças estabelecem com os que rodeiam respondem a duas 

necessidades complementares e fundamentais: a necessidade de segurança e 

a autonomia progressiva, uma vez que os laços com os demais são vividos, 

essencialmente, no plano afetivo. (2003, pag.43) 

 

Diante destas questões as experiências de cada sujeito constituem a personalidade e o 

comportamento. Partindo destas questões é possível perceber como a criança estabelece as 

relações com o outro e em que estágio a mesma se encontra dentro do processo de 

socialização. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa é um estudo com base na abordagem qualitativa. A Psicomotricidade 

Relacional, metodologia de intervenção propícia aos participantes experimentar, interagir no 

decorrer das sessões, com múltiplos objetos, símbolos, diversas situações e movimentos 

corporais e promover a intra-relação e as inter-relações no contexto. 

A sessão de Psicomotricidade Relacional permite que a criança se expresse através dos 

sentimentos, da comunicação, do corpo e das relações. É colocar a criança em uma situação 

que possibilite experimentar emocionalmente o espaço, os objetos e a relação com os outros. 

Ajustar as propostas para a idade e a maturação das crianças, pode auxiliar na sua evolução 

(SÁNCHEZ, 2003).  As práticas partem de um respeito ao desenvolvimento da criança. Sendo 



assim, as sessões de PR foram desenvolvidas semanalmente no período de maio de 2016 à 

julho de 2016. Os participantes da pesquisa foram 12 crianças, com idade entre 4 e 5 anos, de 

uma escola pública de Educação Infantil do município de Rio Grande/RS. 

A prática de Psicomotricidade Relacional possibilita a expressão das dificuldades 

relacionais e potencializa a socialização através do comportamento do sujeito (NEGRINE, 

1995). Com base nestes apontamentos é relevante pensar a Psicomotricidade Relacional e as 

relações estabelecidas do sujeito com seus contextos, visto que a sessão é composta por quatro 

momentos distintos, como explica Negrine (1995): 

a) Rito de entrada: são feitas as combinações para favorecer a comunicação entre os 

participantes e o educador. Nesta os participantes aprendem a criar regras de 

convivência e expressá-las verbalmente respeitando seu espaço e o dos colegas. 

b) Sessão propriamente dita: O professor tem um papel extremamente importante que  

é o de facilitador, sugerindo, desafiando e provocando postura lúdica dos envolvidos e 

sempre estar em situação de escuta para compreender o desenvolvimento das pessoas. 

Sendo facilitador este tem por postura, variar os materiais a serem disponibilizados e 

disponibilizar quantidade adequada à interação de todos os envolvidos na sessão. 

c) Momento de sensibilização e volta à calma: as vivências podem causar aos 

participantes momentos de euforia, agitação, angústia, sofrimento, enfim sentimentos 

diversos e múltiplos, por isso é necessário utilizar alguma técnica que favoreça a volta 

à calma antes do momento final. É um momento em que orienta-se que o participante 

relaxe, “escute” e sinta sua respiração e reflita sobre o que realizou na sessão. 

d) Rito de saída: Oportuniza os participantes a comentarem sobre suas criações nos 

jogos e exercícios sendo fundamental o processo de escuta para o princípio da prática 

psicomotriz pedagógica educativa. Geralmente se usa um objeto demarcando a vez de 

quem realizará o relato, facilitando assim a compreensão de quando será a vez de cada 

pessoa falar diminuindo assim a ansiedade das mesmas. 

Outro aspecto imprescindível no desenvolvimento das sessões de PR é a utilização de 

materiais não estereotipados, ou seja, a utilização de materiais (como por exemplo, bola, 

corda, arco, jornal, cubos, legos, etc) que são objetos simples e que podem ser explorados 

pelos sujeitos envolvidos, proporcionando uma diversidade de possibilidades de jogo sensório 

motor e simbólico (NEGRINE, 1995). 

Na coleta de dados, foi utilizado como instrumento de registro a pauta de observação. 

Observar a criança com uma metodologia suficientemente aberta, que nos permita descobrir 

intenções e significados em sua própria ação, utilizando como base a unidade funcional da 



criança (WALLON apud SÁNCHEZ, 2003), ou seja, com base nos comportamentos e ações 

das crianças durante as sessões de Psicomotricidade Relacional. Além das observações, foi 

utilizado um memorial descritivo onde os participantes registram suas percepções com relação 

aos sentimentos suscitados nas vivências, por meio de desenho, escrita, pintura, escultura, etc. 

Para registro das práticas desenvolvidas, a fim de contribuir para a análise dos dados, foi 

utilizado filmagens como ferramenta para diário de campo (BAUER e GASKELL, 2002). A 

PR prevê o envolvimento do pesquisador na proposta, nessa condição o registro das sessões 

por meio de filmagens foi uma rica ferramenta para posterior observação e coleta de dados. 

No decorrer das sessões de PR surgiram subsídios para as pautas de observações e o 

diário de campo, ferramentas metodológicas que oportunizaram a seleção de materiais e a 

realização da análise dos dados por meio Grounded-theory ou Teoria Fundamentada nos 

dados (CHARMAZ, 2009). Essa metodologia de análise de dados permite a imersão do 

pesquisador no contexto da pesquisa e a emersão de dados relevantes e pertinentes ao estudo. 

Dessa forma, apresentaremos a seguir algumas repercussões nas relações estabelecidas dos 

sujeitos com seus pares, objetos e contextos. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Constatou-se a partir de dados parciais da pesquisa que as crianças participantes do 

estudo conseguiram no decorrer das sessões criar novas possibilidades e vivencias corporais. 

As propostas de atividades oportunizaram às crianças uma maior diversidade na criação de 

suas intenções, tanto nas relações com os materiais, como também, com os espaços e do 

sujeito em relação ao outro. Estas relações vão sendo estabelecidas pela espera, organização, 

duração e assimilação (SANCHEZ, 2003). 

Além disso, conforme o andamento das sessões, as crianças ganharam confiança para 

demonstrar por meio das relações com os objetos e os colegas as suas expressões e emoções. 

Alguns sinais de afetividade e alegria já puderam ser percebidos logo nas primeiras sessões. 

Por outro lado, as questões do toque que estão presentes e são uma tônica nas vivencias 

acabaram por ser um problematizador nas relações devido algumas crianças ainda 

demonstrarem receio ao toque, evitando assim o contato com o outro. Já ao longo  das 

práticas, o toque corporal passou a ser potencializador, visto que, as crianças se permitiram à 

novas descobertas que as vivencias corporais oportunizaram. O brincar nas sessões ganhou 

significado, e de forma simbólica se torna real e as fantasias estimulam a imaginação da 

criança,  construindo  uma  futura  relação  social  com  outros  objetos  (BROUGÈRE, 2006). 



Ainda foi possível perceber que as vivencias corporais oportunizaram para as crianças uma 

outra percepção do próprio corpo, as crianças puderam entrar num mundo em que o seu corpo 

ganhou vida e realidade, antes de mais nada: “o corpo fala, o corpo cria e o corpo pensa”. 

(VIANNA e CASTILHO, 2002, p. 25). 

Ao longo das sessões ficou visível que as atividades corporais proporcionaram outras 

visões do movimento, o que possibilitou as crianças a perceberem outras possibilidades de se 

mover e se superar quanto as suas dificuldades, medos e até receios. Além disso, a qualidade e 

mobilidade em que as crianças desenvolveram as práticas mostraram o controle que a mesmas 

passaram a possuir sobre as suas ações no decorrer das sessões de Psicomotricidade 

Relacional. Através dessas habilidades subentendidas nos movimentos, outras questões 

puderam ser observadas e que envolvem os aspectos motores, de sensibilidade, emoções e 

relações. O que vem ao encontro, das percepções de Sánchez: 

 

Como resultado, o corpo é entendido como uma função, como instrumento, 

como esquema corporal, como imagem que se conecta e se manifesta através 

de emoções, da pulsão e do desejo que, necessariamente serão veiculados 

pela funcionalidade e pela instrumentalização do corpo. São dois polos que 

pertencem a uma unidade indissolúvel sempre em construção.  (2003, p. 33) 

 

Essass manifestações corporais do movimento demonstram a evolução das crianças, 

para além das suas permissões. Pudemos compreender como se estabelece uma totalidade 

corporal com as manifestações de personalidade. 

Além disso, a cada nova sessão foi perceptível o quanto as crianças estavam 

envolvidas com o desenrolar das práticas. A espera referente aos materiais, enchiam o rito de 

entrada com muita curiosidade e expectativas, mostrando nas suas primeiras intenções o que 

os materiais poderiam proporcionar. Com olhos observadores e com mais segurança,  

passaram a apresentar novas ações e propostas. Sendo assim, com percepções mais  

inovadoras e criativas. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

A partir das questões apresentadas concluímos que a temática Psicomotricidade 

Relacional é um universo muito fascinante às crianças e uma metodologia potente a ser 

utilizada no âmbito da Educação Infantil. Nesse panorama foi possível perceber as relações 

estabelecidas ao longo das sessões e constatamos que as sessões de PR contribuíram para as 

aprendizagens biopsicossociais devido as suas oportunidades de relações do sujeito com ele 



mesmo, com seus pares e símbolos presentes nas sessões ao longo das práticas. 

Nesse estudo podemos concluir que as aprendizagens ao longo das sessões estão 

pautadas nas relações estabelecidas entre os sujeitos e os contextos da Psicomotricidade 

Relacional. As sessões possibilitaram compreender como as crianças se percebem, como 

usufruem das potencialidades do seu corpo, e as interações com o outro. Estas percepções 

mostram o quanto a tríade Psicomotricidade Relacional – Educação Infantil – Educação Física 

estão entrelaçadas e podem consolidar, até mesmo renovar as percepções e ressignifica-lás. 

Por fim os dados preliminares dessa pesquisa trazem excertos a respeito do 

desenvolvimento integral da criança, bem como sobre as sessões de Psicomotricidade 

Relacional. Estas podem contribuir de forma significativa no processo de ensino e 

aprendizagem na Educação Infantil. 
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Resumo 

O presente trabalho é um ensaio do projeto de dissertação do mestrado em 
educação do Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE/ da Universidade 
Federal de Santa Maria, intitulado: “Limites e Possibilidades das Políticas Públicas 
para A Educação Infantil em Municípios que possuem Sistema de Ensino da Região 
de Abrangência da AMCENTRO-RS”, que está articulado ao projeto de pesquisa 
Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades 
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Elos da Universidade Federal de Santa Maria, 
coordenado e orientado pela professora Doutora Rosane Carneiro Sarturi e conta 
com apoio do Programa Observatório da Educação - OBEDUC, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil. Tendo  como 
objetivo geral: identificar até que ponto as políticas públicas para a educação infantil 
dialogam com os referenciais contemporâneos que concebem a criança como sujeito 
ativo na ação pedagógica. Desta forma, realizou-se uma pesquisa com abordagem 
qualitativa, do tipo bibliográfica e documental, para a compreensão do tema 
proposto. Na realização do referencial teórico foram utilizados os estudos de: 
Formosinho (2007), Kraemer (2007), Rocha (2002), Corsino (2007), entre outros 
autores para a compreensão e embasamento no que tange a Educação Infantil, a 
Lück (2006) na compreensão dos processos de gestão e no que tange a construção 
da metodologia foram utilizados autores como Minayo (1999), Lakatos (2009), entre 
outros. No intuito de responder o objetivo inicial deste estudo, discute-se alguns 
excertos dos autores anteriormente mencionados, bem como das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- DCNEIs, assim identifica-se que as 
políticas públicas para a educação infantil, dialogam com os referenciais 
contemporâneos como: Formosinho (2007), entre outros aqui mencionados que 
concebem a criança como sujeito ativo nas ações pedagógicas. Sendo assim,  
conclui –se com este estudo que mesmo de forma subjetiva nas DCNEIs, as 
concepções dos autores estão imersas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho é um ensaio do projeto de dissertação de mestrado intitulado: 

“LIMITES E POSSIBILIDADES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL EM MUNICÍPIOS  QUE  POSSUEM SISTEMA DE  ENSINO DA  REGIÃO 

DE ABRANGÊNCIA DA AMCENTRO-RS”, tendo como objetivo geral: analisar os 

limites e as possibilidades das atuais políticas públicas3 para a Educação Infantil 

inter-relacionadas aos sistemas municipais de ensino da região de abrangência da 

AMCENTRO-RS. A pesquisa em andamento tem uma abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de casos múltiplos. 

Neste sentido, considerando a abrangência do que está sendo pesquisado na 

dissertação optou-se neste estudo realizar um recorte dos aportes teóricos que  

estão sendo estudos e analisados chegando ao objetivo geral deste estudo: 

identificar até que ponto as políticas públicas para a educação infantil dialogam com 

os referenciais contemporâneos que concebem a criança como sujeito ativo na ação 

pedagógica. 

Salienta-se a relevância de olhar para estas proposições de políticas para a 

Educação Infantil, pois são estas as normatizações que respaldam possibilidades 

para estes sujeitos serem ou não protagonistas no contexto escolar. Na Resolução  

nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para  

a Educação Infantil - DCNEIs é visível as concepções de infância e a intenção 

pautados em lei que busca tornar os sujeitos protagonistas em nossa sociedade. 

Assim este documento contribui na organização de propostas pedagógicas 

para a educação infantil, norteiam e servem de base conceitual e documental para a 

consecução de políticas públicas e a gestão da educação, no que tange esta etapa 

da educação básica, tendo por base a elaboração, o planejamento, bem como a 

 
 

 

3 
Políticas Públicas: São decisões que envolvem questões de ordem pública com abrangência ampla  

e que visam à satisfação do interesse de uma coletividade. Podem também ser compreendidas como 
estratégias de atuação pública, estruturadas por meio de um processo decisório composto de 
variáveis complexas que impactam a realidade [...]. São de concretização da ação do governamental 
[...]. Influenciam e são influenciadas por valores e ideais que orientam a relação entre Estado e 
sociedade. Grupos organizados se revezam como condicionantes dessas variáveis  participando 
direta e indiretamente do processo decisório que as sustenta. Por isso, não se costuma definir de 
antemão quais seriam as finalidades precípuas das políticas públicas senão de uma forma mais 
genérica como, por exemplo, o atendimento do interesse da coletividade. (p. 390) 



efetivação e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares desta etapa da 

Educação Básica (BRASIL, 2010). 

Neste sentido, sendo ele o respaldo legal para nortear as ações no contexto 

escolar, cabe olhar para estas proposições de políticas públicas de educação infantil 

compreendendo e verificando a forma como o sujeito/aluno está sendo vista quais as 

epistemológicas intrínsecas nestes documentos. 

Este estudo propõe identificar até que ponto as políticas públicas para a 

educação infantil dialogam com os referenciais contemporâneos que concebem a 

criança como sujeito ativo na ação pedagógica. Desta forma, almeja-se desenvolver 

um estudo de cunho qualitativo, tendo como lócus de pesquisa os documentos 

legais. Serão utilizados para o embasamento teórico documentos legais e aportes 

bibliográficos na área das políticas públicas. Espera-se identificar na base conceitual 

que permeiam as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, as quais estão 

sendo propostas, normatizadas, e implementadas, bem como contribuir com as 

discussões sobre a temática e para a efetivação das políticas públicas. 

 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
2 .1 CAMINHOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 
 

Desenvolveu-se um estudo de cunho qualitativo, do tipo revisão bibliográfica, 

nos aportes teóricos que abrangem estas questões, bem como em documentos 

legais, no intuito de chegar ao objetivo proposto de identificar até que ponto as 

políticas públicas para a educação infantil dialogam com os referenciais 

contemporâneos que concebem a criança como sujeito ativo na ação pedagógica. 

Compreende-se que este estudo pauta-se em uma atitude e uma práxis de 

constante busca que define um processo inacabado e permanente (MINAYO, 1999). 

O Enfoque teórico-metodológico pautou-se em uma pesquisa bibliográfica, 

oriunda de variados materiais, visto que a utilização dos mesmos foi salutar para 

sustentação da pesquisa, trazendo contribuições fundamentais. Assim, este tipo de 

pesquisa tem a finalidade de “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]” (LAKATOS, 2009,   p. 

185)  Neste  sentido,  para  a  realização  e  efetivação  deste  tipo  de  pesquisa   foi 



necessário realizar um planejamento de todo o estudo, ou seja, fichamento dos 

materiais 

O embasamento teórico pautou-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional 

(LDB), a Lei nº 9.394/1996 e aportes bibliográficos na área das políticas públicas, 

bem como em referenciais contemporâneos que concebem a criança como sujeito 

ativo na ação pedagógica. 

A construção do objeto de estudo proposto, utilizou-se pressupostos 

teóricos/metodológicos e inquietações que enfocam a temática em questão, 

promovendo um processo reflexivo no decorrer das atividades desenvolvidas com o 

projeto e o lócus de pesquisa. 

Severino (2007) nos orienta que em muitos casos estes textos podem nem 

terem sofridos “tratamento analítico, ainda são matéria - prima”, a partir da qual o 

estudo será desenvolvido. Desta forma, para a coleta de dados e compreensão da 

temática em questão, foi realizado uma análise documental, pois permite não 

trabalhar só com documentos impressos, mas ir mais além com outros tipos de 

documentos, sendo estes documentos legais entre outros. 

 
 

2.2 EDUCAÇÃO INFANTIL E AS DIRETRIZES 
 
 

 
Para desenvolver o objeto de estudo, pontua-se segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que Educação Infantil é a 

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas,  
às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno,  
em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. (BRASIL, 
2010, p. 12) 

 
 

Sendo, “[...] dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 

gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção” (BRASIL, 2010, p.12). Mais 

detalhadamente Libânio (2005, p. 247) ratifica que “a educação das crianças até 

seis anos, a  partir de  1988,  surge como  dever  do Estado e  responsabilidade  do 



município.” Desta forma, ao identificar estas questões percebe-se que tanto as 

diretrizes, quanto o autor trazem elementos que relacionam-se e partem do mesmo 

ponto de partida. 

No processo de análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil mostram claramente que sua finalidade está no “desenvolvimento 

integral da criança até 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”, estes 

fundamentos legais da primeira etapa da educação básica, a educação infantil, são 

pressupostos que estão subsidiando no sentido de organizar e subsidiar  a 

efetivação nos sistemas de ensino. 

Tendo como respaldo as diretrizes, a qual salienta o desenvolvimento  

integral da criança, Rocha nos chama a atenção indo para além desta questão 

mostrando que “a infância como categoria social, não é única e estável, sofre 

permanente mudança relacionada à  inserção  concreta  da  criança  no  meio 

social.” (2002, p. 1) Desta forma, nos alerta para compreendermos a infância em  

sua plenitude e complexidade, em constante mudança, estas ocorridas em lugares 

que possam estar inseridos de maneira concreta, ou seja em lugares que propiciem 

a estes sujeitos mecanismos e um ambiente para serem atores ativos neste 

contexto. 

Neste sentido, corroborando com estas questões Kramer (1999, p. 01), 

aponta que a educação infantil “tem papel social importante no desenvolvimento 

humano e social [...]”. Assim, compreende-se que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais são de suma importância para a efetivação de todos estes processos, 

assim trazendo estreita relação com a autora. Desta forma, são elas que condizem  

à organização dessa etapa da educação básica, assim propondo para a gestão 

educacional e escolar da educacional infantil o desenvolvimento, a avaliação e os 

fundamentos para nortear as propostas pedagógicas para este nível de ensino, 

assim considerando a criança como sujeito ativo nestes processos. 

No que permeia os Eixos do currículo nas diretrizes, ratifica-se que “as 

práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira” (BRASIL, 2010, 

p.25). Desta forma, 

 
Nesse processo, a criança vai tendo a oportunidade de experimentar, 
analisar, inferir, levantar hipóteses etc. A partir da ação, o professor pode 
pensar em planos de representação e consequente tomada de   consciência 



dessa ação, ou seja, propor que as crianças representem o que viram 
sentiram, fizeram e depois  falem  sobre  as  suas  representações, 
expliquem como chegaram a uma determinada solução etc. (CORSINO, 
2007, p. 63 e 64) 

 

 

Compreendendo todo o processo de inserção deste sujeito no contexto 

escolar, assim levando em consideração o seu desenvolvimento, este de forma 

integral e primando por ações que contribuam para que eles possam ter a 

possibilidade da experimentação, mecanismos para realizar analises, construindo a 

capacidade de inferir, bem como levantar hipóteses, tendo como ponto de partida os 

as relações e interações estas propiciadas a estes sujeitos. Neste  sentido, 

ratificando o que compõem os Eixos do currículo nas diretrizes, Resolução nº 5, de 

17 de dezembro de 2009, no Parágrafo único, sinaliza-se que “as creches e pré- 

escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, 

identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, 

estabelecerão modos de integração dessas experiências.” (BRASIL, 2009, p 4) 

O professor ao planejar e pensar toda a ação pedagógica,  considerando 

como mencionado “planos de representação” para estas crianças, precisa propiciar a 

estes sujeitos a tomada de iniciativa em determinadas situações, ou seja, tomar 

decisões, bem como nessas representações manifestar seus anseios e sua própria 

cultura. Neste sentido, esta ideia vai ao encontro do Art. 4º da Resolução nº 5, de 17 

de dezembro de 2009, no que diz respeito as propostas pedagógicas da Educação 

Infantil, as quais devem, 

 

considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é 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, 
2009, p. 1) 

 
 

Considerando o artigo 3, explicitando as propostas pedagógicas da Educação 

Infantil, em relação as representações, mais uma vez fica evidente em um dos eixos 

norteadores, a brincadeira, momento em que os sujeitos podem representar suas 

vivências, bem como o que está ao seu alcance, o que sentiram, o que fazem, tudo 

por meio da brincadeira. Assim possibilita as crianças através de atividades lúdicas 

momentos em que possam gradativamente dar sequência na construção de  noções 



e conceitos necessários que precisam ser desenvolvidos este período. Neste 

sentido, como mencionado no Art. 3º da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009: 

 
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 2009, p 1) 

 

No que tange, o currículo, cabe salientar que as atividades lúdicas, 

contribuem para promover o desenvolvimento integral dos sujeitos da educação 

infantil, ou seja, as crianças de 0 a 5 anos de idade. Deste modo, a criança perceba- 

se como sujeito ativo da aprendizagem, proporcionando um ambiente agradável  

para a aquisição do conhecimento. Corroborando com isto, Kraemer (2007) comenta 

que em ações pedagógicas criativas e interessantes, os educandos sentem prazer 

em aprender, refletindo no desempenho escolar e desenvolvimento como um todo, 

tornando-se imprescindível a mediação da melhor forma possível contemplando no 

processo de ensino e aprendizagem as mais variadas interações e brincadeiras. 

Com a brincadeira a criança se entrega integralmente despindo-se de  

padrões e regras impostos pela pedagogia tradicional, expondo suas reais 

necessidades, bem como nesta interação coloca em conflito seus  saberes  

ampliando seu aprendizado e desenvolvimento, bem como muitas vezes auxilia o 

outro. 

No âmbito escolar o lúdico permite inúmeras possibilidades, e através da 

observação participante do professor e um olhar atento, conhecer o educando para 

compreender a lógica de suas ações, suas características, muitas vezes ocultas, ao 

longo das ações pedagógicas, assim desenvolvendo juntamente com os alunos 

questões como: a socialização, a cooperação, a ética, a autoconfiança, as relações 

de gêneros, a criatividade, e a imaginação. Neste sentido, a prática educativa com 

base nas diretrizes precisa possibilitar práticas coerentes com as demandas  

oriundas da sociedade local, aonde o educador necessita estar familiarizado com a 

realizada que está inserido. 

Compreende-se que as atividades lúdicas são capazes de contribuir para a 

aprendizagem mais significativa na vida escolar dos alunos, por meio da 

experimentação e de vivências prazerosas. Assim, tornando os momentos em sala 

de aula mais produtivos e envolventes. Esta dinâmica de ensino e aprendizagem 

propõe um enriquecimento nas atividades    no âmbito escolar, possibilitando em um 



simples jogo proporcionar a interdisciplinaridade. A ludicidade embasando as aulas 

poderá contribuir positivamente para desenvolvimento integral dos alunos. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais no que tange a Proposta 

pedagógica ou projeto político pedagógico, fica claro que este documento que 

 
o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se  
pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela 
são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a 
participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. (BRASIL, 
2012, p. 13) 

 

 
Todo este processo de elaboração deste documento está intrínseco os 

processos de gestão4 democrática o qual ratifica-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nacional (LDB), a Lei nº 9.394/1996, como um dos princípios para o 

ensino, no artigo 3º, a gestão democrática, está concebida como: “gestão 

democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de 

ensino.”  No decorrer da leitura, fica claro no art.  14 a Lei de Diretrizes e Bases,  

para esclarecimentos que: 

 
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, 1996, p. 13) 

 

Pautando-se na legislação, pensando em todos os sujeitos, mas aqui dando 

ênfase a primeira etapa da educação básica, cabe a cada instituição fazer 

regulamentar-se a gestão democrática juntamente com todos os sujeitos envolvidos 

através da construção do Projeto Político Pedagógico e a efetivação do Conselho 

escolar, bem como clareza no regimento escolar e nos planos de estudos, tendo 

como ponto de primordial os sujeitos como atores sociais5 em todo este processo. 

Nesse sentido a participação efetiva de toda a comunidade escolar, se faz 

necessário. Na Constituição Federal de 1988, fica claro que os princípios da   gestão 
 

4 
Gestão: Significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma 

entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada, cujo objetivo é de crescimento estabelecido 
pela instituição através do esforço humano organizado pelo grupo. 
5 

As formas de participação individual e coletiva são delineadas por um novo perfil de sujeitos, que 
saem da posição passiva para a de agentes participativos, ativando dispositivos relacionais mais 
efetivos entre as diferentes esferas sociais. [...] Podemos empregar a expressão “atores sociais” para 
designar os indivíduos cuja a participação interfere na qualidade das ações que impactam na 
qualidade de vida de todos os seres que constituem as diversas redes sociais. 



democrática, sendo ela desenvolvida em todos os sistemas de ensino e escolas 

públicas. 

Em síntese, a gestão está embasada nos princípios democráticos, 

caracterizando-se pelo reconhecimento da importância da participação consciente, 

bem como esclarecida de todos os sujeitos, nos processos de tomadas de decisões 

sobre a orientação, organização e planejamento do trabalho (LÜCK, 2006) e a 

articulação das várias dimensões e dos vários desdobramentos no processo de 

implementação. 

Sendo assim, a gestão democrática, fica marcada nas diretrizes no que tange 

a Organização de Espaço, Tempo e Materiais. Desta forma, se efetiva havendo um 

entrosamento, uma articulação de ideias, um consenso: de professores, alunos, 

funcionários e pais, diante de “[...] uma relação efetiva com a comunidade local e de 

mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da 

comunidade.” (BRASIL, 2010, p.19) Nesse sentido será a gestão que trará subsídios 

para a “superar a limitação da fragmentação e da contextualização e construir, pela 

ótica abrangente e interativa, a visão e orientação de conjunto, a partir da qual se 

desenvolvem ações articuladas e mais consistentes.” (LÜCK, 2006, p. 43) Este 

conjunto requer da constituição uma equipe que tenha condições de pensar, refletir, 

agir, fazer acontecer os objetos do grupo de forma colaborativa, cooperativa, 

participativa com responsabilidade e flexibilidade. 

 
 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
Tendo como objetivo inicial deste estudo identificar até que ponto as políticas 

públicas para a educação infantil dialogam com os referenciais contemporâneos que 

concebem a criança como sujeito ativo na ação pedagógica, identifica-se que de fato 

está articulação. 

Torna-se salutar, a compreensão da gestão democrática, a qual tem uma 

característica que se faz presente  organização  nas  ações  pedagógicas,  o  

diálogo, questão fundamental e primordial em todo esse processo de ensino e 

aprendizagem em que os sujeitos estão envolvidos, na  primeira  etapa  da  

educação  básica,  considerando  “uma  herança  rica  e  diversificada  de  pensar  a 



criança como ser participante e, não um ser na espera de participação” (OLIVEIRA- 

FORMOSINHO, 2007, p. 9), mais um fator que permite ratificar a criança como fator 

social. 

Identifica-se que as políticas públicas para a educação infantil, considerando 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, dialogam com os referenciais contemporâneos 

como: Formosinho (2007), entre outros aqui mencionados que concebem a criança 

como sujeito ativo nas ações pedagógicas. 

Desta forma, o “reconhecimento da existência de diferenças de identidade e 

de interesses que convivem no interior da escola e que sustentam, através do  

debate  e  do  conflito  de  ideias, o  próprio  processo democrático” (ARAÚJO,   

2000, p. 134), assim através de uma comunicação pautada no diálogo permanente 

cada sujeito pode expor ao grupo o pensamento diversificado de uma mesma 

situação de acordo com o seu ponto de vista, suas vivências e concepções. Neste 

sentido, 

 
a criança atuante é aquela que tem um papel ativo na constituição das 
relações sociais em que se engaja, não sendo, portanto, passiva na 
incorporação de papéis e comportamentos sociais. Reconhecê-la é assumir 
que ela não é um “adulto em miniatura”, ou alguém que treina para a vida 
adulta. É entender que, onde quer que esteja, ela interage ativamente com 
os adultos e as outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na 
consolidação dos papéis que assume e de suas relações (COHN, 2005, p. 
28). 

 

Sendo assim pautando-se nestes documentos e nas teorias que embasam 

este estudo permitiu identificar as relações de forma clara. Ratifica-se que um fator 

fundamental são os processos interativo e as brincadeiras, o qual “implica na  

dialogia entre aprendente e ensinamente, considerando-se que ambos são 

elementos totalizantes da cultura e, portanto, estão em constante relação.”  

(BOLZAN, 2007, p. 22). O processo de reflexão da ação, no intuito de repensar as 

práticas pedagógicas, e o entendimento do contexto no qual está inserido, são 

fatores que contribuem para a atuação destes sujeitos como atores sociais, bem 

como estes entendimentos qualifica o processo de formação continuada no que 

tange a ação – reflexão- ação para a melhoria das convivências tanto escolares 

como sociais. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho visa apresentar a Proposta Pedagógica Municipal para a Educação Infantil 

(PPMEI) da cidade de Rio Grande/RS, dando ênfase ao seu processo coletivo e democrático de 

construção. A PPMEI é um documento que busca ilustrar a identidade, a organização e a gestão de 

trabalho da Educação Infantil no município e serve de apoio na sistematização e organização da 

prática educativa na Educação Infantil, respeitando as especificidades de cada instituição. Este 

documento foi construído a partir do mapeamento da realidade pedagógica da Educação Infantil 

municipal e sistematizado pelo Núcleo de Educação Infantil da Secretaria de Município da  

Educação – SMEd. O mais importante é destacar as concepções trazidas pelas professoras sobre as 

temáticas que emergem do trabalho com as crianças, bem como o protagonismo das crianças e das 

famílias na elaboração do documento. Mais do que um documento, a PPMEI configura-se como 

uma política pública para a educação da infância no município e ainda, traz uma identidade coletiva 

de trabalho com as crianças de 0 a 5 anos de idade. 

PALAVRAS CHAVE: Educação Infantil; Proposta Pedagógica; Participação. 
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A Educação Infantil no município de Rio Grande/RS: conhecer para contribuir 

 
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, se configura como um direito 

constitucional à todas as crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. Porém, muito mais que a 

garantia do acesso e permanência das crianças nas instituições escolares, cabe também priorizar a 

qualidade do atendimento oferecido a elas. 

Imbricados à oferta deste serviço estão as concepções de criança, de desenvolvimento 

infantil, de tempo, de espaço, de educação que definem os objetivos e as funções das ações 

pedagógicas  nos  estabelecimentos  educacionais,  cujo  foco  principal  é  o  respeito  às   crianças. 

Segundo Ostetto 

 
[...]o respeito à criança ganha concreticidade na medida em que, nas práticas 

efetivas no interior da instituição de educação infantil, estejam previstos: 

brincadeiras; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; 

contato com a natureza; higiene e saúde; alimentação sadia; desenvolvimento da 

curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; movimento em espaços 

amplos; proteção afeto e amizade; expressão de sentimentos; especial atenção 

durante o período de adaptação; desenvolvimento da identidade cultural, racial e 

religiosa. (2012, p.16). 
 

O excerto acima demonstra o quão complexo é o trabalho com crianças de zero a 5 anos de 

idade. Requer, tanto do poder público, quanto dos profissionais, um olhar voltado às políticas 

públicas para a Educação Infantil na efetivação e no compromisso com a qualidade do atendimento 

prestado às crianças. 

Desde o momento em que a Educação Infantil surge como um direito das crianças há 

também a necessidade de se criar espaços que visam a garantia desta demanda, tanto pela rede 

púbica, quanto privada. No município do Rio Grande/RS, a Secretaria de Município da Educação
5
, 

após realizar visitas nas instituições de Educação Infantil – públicas e privadas – e apropriar-se das 

propostas administrativas e pedagógicas que orientam o trabalho com as crianças, percebeu grandes 

disparidades entre as realidades observadas
6
. 

Diante do que foi observado, cabe salientar que as práticas pedagógicas na Educação 

Infantil, pautavam-se numa perspectiva já superada, como por exemplo, nos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2008). Em algumas instituições, havia práticas e 

concepções expostas em documentos – Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar – que 

5 
Através do Núcleo de Educação Infantil – NEI/SMEd, Gestão 2013-2016. 

6 
Cabe destacar que este documento foi elaborado com bases nas visitas realizadas a partir de janeiro de 2013. 



fragmentavam os saberes e as aprendizagens das crianças. Também foram notadas algumas práticas 

muito voltadas a preparação das crianças para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, 

ação esta negada pela resolução Nº 05, de 17 de dezembro de 2009
7
. 

A partir do diagnóstico feito através das visitas às escolas, utilizou-se como primeira ação  

a apresentação e discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

que, apesar de ser um documento de caráter mandatório, criado em 2010, ainda não era de 

conhecimento de todos os profissionais que trabalham com as crianças da Educação Infantil no 

município. As discussões foram feitas em um encontro de formação continuada em serviço, onde 

cerca de aproximadamente 250 professoras participaram. Neste, foi apresentada a resolução 

Nº05/2009, bem como os temas que orientaram a elaboração das DCNEI (2010). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se às 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, 

fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil. (BRASIL, 2010, p.11) 
 

O encontro de formação sobre as DCNEI marcou o inicio de um processo de debate 

democrático acerca das propostas e concepções presentes nas práticas com as crianças de zero a 

cinco anos de idade nas instituições que ofertam Educação Infantil, visto que era necessário que 

todos os profissionais que trabalham na Educação Infantil conheçam os documentos e as normativas 

que regem a primeira etapa da Educação Básica. 

Por meio das visitas e do encontro inicial de formação, verificou-se ainda a necessidade de 

elaborar um documento cujo intuito fosse ilustrar a identidade, a organização e a gestão de trabalho 

da Educação Infantil no município e também, uma orientação que auxilie na sistematização e na 

organização da prática educativa na Educação Infantil, respeitando as especificidades de cada 

instituição. Foi então que se pensou na construção da PROPOSTA PEDAGÓGICA  

MUNICIPAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – PPMEI. Trata-se de um documento teórico, 

conceitual e metodológico que espelha a prática cotidiana do trabalho na Educação Infantil 

municipal e estará sempre aberto para acompanhar a dinâmica da realidade apresentada. 

É de extrema importância salientar que, os primeiros estudos giraram em torno da temática 

“Proposta  Pedagógica”,  onde  foram  encontrados  respaldos  na  obra  de  Salles  &  Farias (2012) 

 

7 
Esta resolução “Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil”. 



intitulada “Currículo na Educação Infantil: diálogo com os demais elementos da proposta 

pedagógica”. Segundo as autoras, uma Proposta Pedagógica 

[...] reconhece e legitima a instituição educativa como histórica e socialmente 

situada, construída por sujeitos culturais que se propõem a desenvolver uma ação 

educativa a partir de uma unidade de propósitos. Assim, são compartilhados 

desejos, crenças, valores, concepções, que definem os princípios da ação 

pedagógica e vão delineando, em um processo de avaliação contínua e marcado 

pela provisoriedade, suas metas, seus objetivos, suas formas de organização e suas 

ações. (p.20) 
 

Cabe destacar ainda que a estrutura e os elementos que a constituem a proposta pedagógica 

foram pautados nas orientações das autoras acima citadas. 

O que mais impressiona neste documento, que será apresentado a seguir, é o seu processo 

de construção. Não se trata de uma política pública feita “em gabinete”, ou uma proposta que não 

dialoga com a realidade. Muito pelo contrário, os grandes autores da proposta são os profissionais 

que atuam na Educação Infantil no município de Rio Grande, as crianças e as famílias. 

Conhecendo a Proposta Pedagógica Municipal para a Educação Infantil 

 
A PROPOSTA PEDAGÓGICA MUNICIPAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL traz, na 

sua parte inicial, um breve resgate histórico da Educação Infantil no Brasil e no município de Rio 

Grande. Para tanto, buscou-se respaldo nas obras que relatam a história do atendimento às crianças  

e também nos projetos pedagógicos das escolas da rede municipal. O interessante neste capítulo é 

perceber que os discursos produzidos sobre a história e os históricos das instituições nos PPP’s 

apresentam uma Educação Infantil com caráter, inicialmente, assistencialista, voltado aos cuidados  

e atendimento das crianças cujas mães trabalham. Com o passar do tempo, os movimentos e as 

políticas públicas levaram a perceber a Educação Infantil como direito das crianças. Este capítulo  

foi construído com base nos estudos de Kuhlmann Jr (2011). Este autor apresenta um resgate 

histórico da concepção de infância, bem como os movimentos que nos levam a perceber a trajetória 

da Educação Infantil no país. Segundo ele 

A caracterização das instituições de educação infantil como parte dos deveres do 

Estado com a educação, expressa já na Constituição de 1988, trata-se de uma 

formulação almejada por aqueles que, a partir do final da década de 1970,   lutaram 

– e ainda lutam – pela implementação de creches e pré-escolas que respeitem os 

direitos das crianças e das famílias. (p.179). 



Os capítulos 2, 3 da PPMEI abordam as concepções referentes ao trabalho pedagógico 

com as crianças de zero a 5 anos e foram construídos através de encontros periódicos
8 

com as 

professoras que atuam na Educação Infantil na rede municipal. Nesses encontros, eram 

disponibilizados textos, artigos, imagens, vídeos que suscitavam as discussões sobre cada   temática 

e, ao final, as professoras faziam registros do que havia sido dialogado. Foi um momento de alinhar 

os conceitos e fundamentar as concepções. 

De forma a evidenciar os debates e discussões promovidas nos encontros, serão 

apresentadas a seguir as temáticas levantadas pelas professoras como as mais pertinentes ao  

trabalho com as crianças na Educação Infantil, defendidas a partir dos registros feitos por elas e 

também os referenciais teóricos que subsidiaram as discussões: 

 

TEMÁTICA REGISTRO REFERENCIAL 

Educação infantil: 

ações de cuidado e 

educação 

“Entendemos ser determinante que fique  

claro neste documento que a Educação 

Infantil faz parte do sistema de educação e é  

a primeira etapa da Educação Básica e é 

decisiva nos processos posteriores de 

desenvolvimento e deve ser respeitada como 

tal. Para tanto, práticas como brincar, 

vivências, afetos, trocas, interações, o  

cuidado e a educação, favorecem e 

possibilitam para o desenvolvimento e a 

aprendizagem”. (Registro das professoras, 

2013) 

DCNEI (2010) 

 
LDB (1996) 

Crianças e 

Infâncias 

“[...] criança é um sujeito ativo em constante 

formação que deve ser respeitada em sua 

totalidade, particularidades e especificidades. 

Traz consigo vontades, anseios, necessidades 

e acima de tudo vivências que são construídas 

DCNEI (2010) 

 
Sarmento (2004) 

 
 

8 
Os encontros de formação aconteceram durante o ano de 2013, nos sábados letivos de formação continuada em 

serviço. 



 

 ao longo de seu desenvolvimento”. (Registros 

das professoras, 2013). 

 

Currículo na 

Educação Infantil 

“[...] deve levar em consideração os 

questionamentos e as curiosidades das 

crianças, partindo destes para a formação de 

projetos, desvinculando-se assim da ideia de 

“conteúdo” e valorizando a construção, 

articulação e produção de aprendizagens que 

acontecem no encontro entre sujeitos e 

ambiente social”. (Registro das professoras, 

2013) 

DCNEI (2010) 

 
Cerisara (2002) 

Salles e Faria (2012) 

Tempo e espaço na 

Educação Infantil 

“Acreditamos que o tempo e espaço na 

Educação Infantil devem possibilitar novos 

aprendizados dentro dos ambientes internos 

quanto externos e, a melhor utilização do 

tempo com atividade que promovam o 

conhecimento hás diversas áreas cognitivas, 

plástica, verbal, motora, efetiva entre outras”. 

(Registro das professoras, 2013) 

DCNEI (2010) 

 
Barsosa e Horn (2010) 

Linguagens na 

Educação Infantil 

“Contemplar as diversas linguagens, de  

forma não estanque e que favoreçam a 

valorização da individualidade, vivências e 

experiências das crianças”. (Registro das 

Professoras, 2013) 

DCNEI (2010) 

 
Gobbi (2010) 

 
Barbosa (2009) 

Avaliação na 

Educação Infantil 

“O grupo acredita que a avaliação na 

Educação Infantil deve se dar a todo o 

momento, retratando o cotidiano das 

crianças, seu desenvolvimento e vivências, 

valorizando o melhor que cada indivíduo 

demonstra,   respeitando   seu   tempo   e suas 

DCNEI (2010) 

 
Ostetto (2000) 



 

 especificidades. A avaliação também inclui a 

visão do adulto em relação a essas questões 

para aprimorar o trabalho a ser  

desenvolvido, enriquecendo as aprendizagens 

de acordo com as características de cada 

criança e de cada grupo. É um PROCESSO, 

acima de tudo!” (Registro das professoras, 

2013) 

 

Articulação entre a “Um  currículo  assim  montado,  que permita DCNEI (2010) 

Educação Infantil e 

o Ensino 

ao aluno escolher e usar seus recursos 

cognitivos  para  resolver  os  problemas    do 

 

Kramer (2006) 

Fundamental cotidiano,  certamente  estará  propiciando  a Ferreiro (2000) 

 estruturação do pensamento lógico de que    a  

 criança necessita para aprender a ler,  

 escrever e contar”. (Registro das  professoras,  

 2013)  

 

 

Diante dos relatos das professoras, é possível vislumbrar as concepções imbricadas em 

cada registro. O papel da Secretaria de Educação foi sistematizar os registros, buscando articular 

com os referenciais teóricos que corroboram com o defendido pelas professoras. 

Os capítulos 4 e 5 tratam da Educação Inclusiva e da Educação no Campo, 

respectivamente. O trecho que aborda a Educação Infantil na perspectiva da Educação Inclusiva foi 

elaborado tendo como base a legislação municipal
9
. Em conversa com as professoras, foi possível 

perceber o quanto esta temática é nova e que muitas delas possuem dúvidas sobre como trabalhar   a 

 

 

 

 
 

9 
Resolução Nº 039/2014 do Conselho Municipal de Educação, que “Estabelece Diretrizes Operacionais para 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e para o Atendimento Educacional Especializado dos 

estudantes com Deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação para 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica Pública e de Educação Infantil Privada, pertencentes ao Sistema 

Municipal de Educação da Cidade do Rio Grande” disponível em http://www.riogrande.rs.gov.br/smed/wp- 

content/uploads/2014/12/20141219-cme-resolucao_039-educacao_especial.pdf 

http://www.riogrande.rs.gov.br/smed/wp-content/uploads/2014/12/20141219-cme-resolucao_039-educacao_especial.pdf
http://www.riogrande.rs.gov.br/smed/wp-content/uploads/2014/12/20141219-cme-resolucao_039-educacao_especial.pdf


inclusão na Educação Infantil
10

. Já em se tratando da Educação Infantil no campo, o respaldo, para 

além do disposto nas DCNEI, foi na publicação de Silva & Pasuch (2010), quando defendem que as 

experiências vivenciadas nas Escolas do Campo precisam se aproximar da realidade das crianças, 

valorizando os saberes do campo, sem perder o contato com outras culturas, para além do campo. 

No capítulo seguinte da PPMEI, está definido o papel dos profissionais que atuam no 

cuidado e educação das crianças nas instituições escolares – equipe gestora, professoras e 

funcionárias. Nesta perspectiva, as professoras relataram nos encontros que formação que 

“o real papel do professor de Educação Infantil é principalmente o de mediar 

experiências, construir conhecimentos, proporcionar as mais diversas linguagens, 

para que a criança aprenda sobre si e sobre o mundo que o cerca, facilitar a 

socialização, propor desafios, estimular a autonomia e a identidade, organizar 

ambientes, tempos e materiais. Considerar os desejos e interesses das crianças, 

contemplando, assim, o desenvolvimento integral da criança”. (Registro das 

professoras, agosto de 2013) 
 

Uma das professoras, inspirada da obra de Lóris Malazugi (As cem Linguagens), cria um 

poema relatando as Cem Linguagens da professora: 

A professora também tem cem linguagens.... 
 

Ela também é feita de cem. 
 

Ela tem: 
 

Cem modos de ensinar, 

Cem modos de amar, 

Cem modos de falar, 

Cem modos de escutar, 

Cem modos de entender e 

Cem modos de revelar as vozes de seus alunos, que aqui seguem registrados. 
 

(Professora Eloisa Andrade, 2013) 
 

Nos capítulos finais da PPMEI é possível vislumbrar a participação das crianças e das 

famílias na construção deste importante documento para o trabalho na Educação Infantil municipal. 

 

 

 

 

10 
Cabe destacar que a Secretaria de Município da Educação possui um Núcleo de Diversidade e inclusão que realizam 

encontros de formação períodos com as professoras da rede municipal, com o intuito de orientar as práticas de educação 

inclusiva nas escolas. 



Quando se pensou numa proposta que identificasse a Educação Infantil no município, de 

imediato foi lançado um desafio às professoras da rede municipal: ouvir as manifestações das 

crianças, a respeito da escola onde estão inseridas, para que tais manifestações também viessem  

a integrar a PPMEI. A proposta era elaborar um registro que contemplasse as vozes/manifestações 

das crianças sobre a escola, respondendo a seguinte questão: O que você pensa sobre a tua escola? 

Não ficou estabelecida nenhuma metodologia para a produção deste material. As professoras 

puderam explorar o máximo a capacidade criativa do grupo. 

O material foi apresentado em uma reunião com as coordenadoras pedagógicas das  

escolas. Neste encontro, foi possível vislumbrar a riqueza dos registros e também o quanto as 

professoras se dedicaram em ouvir o que as crianças realmente tinham a dizer, respeitando assim, 

seus desejos e suas vontades. Dentre os registros apresentados cabem citar os vídeos com gravações 

das crianças, cartazes, fotografias, portfólios, cartas, maquetes e atividades de recorte e colagem. 

Com este material em mãos, a função do Núcleo de Educação Infantil/SMEd buscou 

sistematizar as informações e elaborar uma escrita que viesse a contemplar os dados produzidos. Neste 

sentido, percebeu-se que as crianças apontaram duas categorias: elas demonstraram a necessidade de 

explorar as múltiplas linguagens e também a reorganização e valorização dos espaços/ambientes nas 

escolas. 

 

Quanto à exploração das múltiplas linguagens: 

 

Brincar, pintar, desenhar, dançar, festejar, cantar, modelar, é o que as crianças mais gostam de 

fazer nas escolas de Educação Infantil do município. Com isso, percebe-se uma forte relação com as 

diferentes linguagens da criança na satisfação em experimentar, explorar, vivenciar diferentes formas de 

se manifestar. 

 

Sabemos que as crianças expressam-se utilizando várias linguagens, com as quais 

constroem a si mesmas e as culturas nas quais estão inseridas levando-as ao 

encontro entre palavras, choros, sons, movimentos, traçados, pinturas, todos 

imbricados em ricas manifestações, mas que, por vezes, encontra-se enfraquecida 

no cotidiano infantil devido à ausência de propostas, que mesmo simples, procurem 

garantir processos de criação em que os questionamentos, a busca criativa por 

diferentes materiais, o respeito pelo trabalho individual e coletivo, estejam 

presentes. (GOBBI, 2010) 
 

É importante perceber as linguagens como formas da criança exteriorizar suas sensações, 

seus sentimentos, que vão para além da expressão oral e/ou escrita. Nas escolas da infância, as 



crianças devem, e a partir das manifestações foi possível afirmar que experimentam e desfrutam das 

mais diversas formas de manifestação. 

Quanto aos espaços/ambientes nas escolas: 
 

A maioria das crianças prefere brincar na praça e ou pátio da escola, mas apontam para falta de 

opções e fragilidade da maioria das praças das escolas, mostrando que precisam do espaço e tempo 

adequado para o brincar, como foi relatado: 

 

“Eu gosto de brincar. Brincar de um monte de coisas, água e gelo, de bola, na 

pracinha. Ah e de esconde também, mas aqui não da né? Tinha que ter árvore aqui 

nesse pátio, ai dava pra se esconder.” (Relato das crianças, 2013). 
 

Mas há também aquelas que preferem o aconchego da sala, da proximidade dos colegas e o 

olhar da professora, conforme expressou uma criança: 

 

“Minha escola é muito linda, eu gosto de vir para escola, para aprender bastante 

coisa com a minha professora, também brincar, adoro dançar, ouvir histórias, fazer 

teatro e também é muito bom ir na praça e brincar muito”. (Relato das crianças, 

2013) 
 

A proposta de ouvir necessita da acolhida do adulto frente às manifestações das crianças e  

estas estão em constantes descobertas no tempo e espaço a que pertencem e (re) organizando-o  

conforme suas necessidades do momento. Foi observado também, através dos relatos, que para as 

crianças não importa a dimensão do espaço/tempo, elas querem e precisam aproveitar através das 

brincadeiras e interações com os colegas e as professoras. Isto ficou claro nas palavras, desenhos, vídeos 

expressos pelas crianças nos registros. 

 

A PPMEI além de afinar conceitos, de orientar o trabalho pedagógico na Educação Infantil 

do município, de compreender a relação entre o que as crianças desejam e as políticas públicas para 

a infância, buscou também possibilitar a criação de parcerias entre as Instituições de Educação 

Infantil com as famílias. 

As contribuições das famílias para a PPMEI se deu através de um questionário, onde elas 

puderam destacar os principais pontos sobre a escola na qual seus filhos estão inseridos. Este 

instrumento foi um dos mecanismos escolhidos pelas instituições como sendo o mais eficazes na relação 

entre família e escola. Staccioli (2013, p.149) destaca que “O bem-estar de cada criança está 

estritamente ligado à relação que os educadores conseguirão estabelecer com seus familiares”. 



As questões contidas nos questionários giram em torno dos horários de atendimento às 

crianças, organização de entrada e saída na escola, espaços físicos, as relações entre a professora e  

as crianças, entre outros. Porém, cabe destacar aqui as expectativas das famílias frente o trabalho da 

instituição. 

Muitas famílias esperam que a Educação Infantil inicie com o processo de sistematização 

da alfabetização das crianças. Para tanto, percebeu-se a necessidade de salientar às famílias os 

objetivos da educação Infantil, mostrando o trabalho que é desenvolvido com as crianças e que as 

prioridades na ação com elas giram em torno do brincar e das interações, confirme disposto nas 

DCNEI (2010). 

Durante uma reunião com as coordenadoras pedagógicas, uma delas relatou que, a partir  

do questionário encaminhado às famílias, percebeu a necessidade de chama-las para destacar o 

trabalho desenvolvido com as crianças na Educação infantil, declarando que as aprendizagens 

acontecem através das experiências oportunizadas às crianças no cotidiano da escola e que a prática 

de leitura e escrita sistematizada acontece nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Avaliando a PPMEI 

 
Após os movimentos, os encontros, as discussões que originaram o texto referência da 

PPMEI, retornamos às escolas tal documento para que os profissionais da Educação Infantil pudessem 

ler, analisar, indicar alterações e /ou modificações que se fizessem necessárias. 

 

A devolutiva das escolas foi positiva, pois destacaram a importância do documento para 

orientação das práticas educativas com as crianças na Educação Infantil no município. Porém, sentiu-se 

a necessidade de algo mais concreto, mais metodológico que viesse a definir as especificidades do 

trabalho na creche e na pré-escola. 

 

Foi então que, após o estudo e aprofundamento teórico do que é estabelecido pelas DCNEI 

(2010), organizaram-se as Diretrizes Municipais para a Educação Infantil, de forma a elucidar 

aos profissionais as principais ações do seu fazer pedagógico, junto às crianças. Essas diretrizes, 

longe de engessar o trabalho das professoras, busca orientar as propostas curriculares de cada 

profissional e das instituições. 

Na construção dessas diretrizes, de forma a não fragmentar os conhecimentos por áreas, ou 

subordinar  as  práticas  pedagógicas  às  etapas  do  desenvolvimento  da  criança  ou  às  datas 



comemorativas, defendeu-se uma concepção de currículo integrado que leve em consideração as 

necessidades e interesses das crianças. Tanto as DCNEI (2010), quanto as Diretrizes Municipais, 

visam a garantia das experiências mínimas a serem vivenciadas no cotidiano da Educação Infantil. 

As Diretrizes Municipais defendem que o professor da Educação Infantil deve oferecer às crianças 

da creche e da pré-escola, experiências que valorizem as interações e as brincadeiras. É importante 

destacar que as Diretrizes Municipais foram construídas com as coordenadoras pedagógicas das 

instituições, que, por sua vez, dialogaram com as professoras da educação Infantil das instituições. 

Encaminhamentos a partir da PPMEI 

 
Após a versão final da PPMEI ser encaminhada às escolas da rede municipal, a indicação 

era que ela pudesse dialogar com os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das instituições. Além da 

revisão dos PPP’s, também se lançou às escolas uma proposta de formação continuada para 2015, 

cuja finalidade era que o processo formativo ocorra “por dentro da escola”, buscando constituir 

grupos de trabalho que possam pensar na formação a partir da realidade que vivenciam, dialogando, 

problematizando, refletindo e propondo estratégias pedagógicas que promovam ações e planos de trabalho 

que atendam as necessidades e peculiaridades de cada instituição escolar. 

 

Por fim, a Proposta Pedagógica Municipal para a Educação Infantil configura-se como um 

documento voltado à politica pública da Educação Infantil municipal. A forma coletiva e 

democrática na qual se pautou sua construção garante a lisura do seu conteúdo. 
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RESUMO 
 

Este trabalho é um recorte de um estudo de Doutorado em Educação, que por sua vez tem 

como objetivo problematizar algumas práticas da infância contemporânea. Este artigo tem 

como foco apresentar alguns deslocamentos ocorridos na constituição da infância, que a 

posicionam, como central nas relações que estas estabelecem. A infância é compreendida 

como uma categoria social inventada e produzida na Modernidade, embora não se negue a 

existência da criança na antiguidade, por exemplo. Entretanto, é na Modernidade, entendida 

como o período e forma de vida em que a infância passou a ser objeto de preocupação social, 

que a criança foi pensada como sujeito e objeto de estudo, com especificidades e condições 

próprias para emergir como nova personagem, desvinculada, portanto, da imagem do adulto. 

Nessa direção, o que se percebe é uma noção de infância que vem sofrendo deslocamento: de 

uma infância de direitos a uma infância empoderada que exerce sobre o outro o governo de  

sua conduta. Para tanto, este artigo ancora-se nos estudos foucaultianos, a partir dos quais, se 

dá o entendimento de práticas de governamento. Percebe-se que a noção de infância se  

desloca quando há um deslocamento do liberalismo para o neoliberalismo, em que 

inicialmente há uma captura desse sujeito, através de programas e políticas públicas, para 

melhor governa-lo. Já num segundo momento, há um investimento nos sujeitos infantis, 

instrumentalizando-os de tal forma, a exercerem práticas de governamento sobre o adulto. 

Para ilustrar essa reflexão são apresentadas algumas reportagens de jornais e revistas que 

posicionam a criança no centro das relações sociais. Esse governo exercido pelas crianças faz 

com que essas, de uma imagem de pureza, inocência e fragilidade passe a se constituir como 

pequenas ditadoras, déspotas mirins; adoradas e exaltadas pelo adulto. As crianças assumem a 

centralidade na organização familiar: escolhem os programas de televisão, o cardápio do  

jantar e a roupa que vão usar para sair com seus pais. Passam a ditar as regras e o 

funcionamento da rotina familiar, constituindo-se a partir de outras subjetividades. 

Palavras-chave: Infância. Subjetividades. Práticas de governamento. 



Este artigo é parte de uma pesquisa de Doutorado em Educação, que está sendo 

realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. A pesquisa mencionada tem como objetivo central a problematização de um 

possível um deslocamento nos modos de ser criança na Contemporaneidade. Relações que 

posicionam a criança no centro da estrutura familiar, possibilitando a elas ditar as regras de 

funcionamento da casa, por exemplo, ou mesmo provocando no adulto uma outra forma de se 

conduzir diante desse cenário. Esse cenário que vem se constituindo, possibilita pensarmos  

em outras subjetividades infantis que se constituem a partir dessas relações. Para este artigo, 

optei por trazer um recorte interessado dessa pesquisa, a fim de mostrar como se apresentam 

essas ‘novas’ ou ‘outras’ subjetividades infantis, a partir de reportagens e matérias veiculadas 

na mídia. 

Com a intenção de melhor organizar este texto, fiz uma divisão em quatro partes,  

sendo a primeira delas Da invenção aos direitos, na qual discorro sobre o entendimento da 

noção de infância, bem como sobre alguns movimentos de práticas de Estado em relação à 

infância. Num segundo momento A emergência de um outro olhar trago algumas reportagens, 

programas televisivos e livros, que trazem a infância como preocupação central. Após, em 

Dos direitos ao governo do outro, apresento a noção de práticas de governamento para o 

entendimento da relação que se estabelece na contemporaneidade entre adultos e crianças. E 

para finalizar em Outras subjetividades, trago algumas reflexões sobre essa outra forma de ser 

crianças na contemporaneidade. 

 

DA INVENÇÃO AOS DIREITOS 

Pensar a criança como sujeito que está em constante transformação só é possível a 

partir do entendimento de que a infância é uma categoria social inventada, produzida numa 

determinada época. Essa noção se alinha às proposições desenvolvidas por Ariès no clássico 

História Social da Criança e da Família, que conferiu à Modernidade as condições de 

possibilidade para um sentimento da infância. Mota (2010), fundamentada em Varela e 

Alvarez-Uría (1992), afirma que a infância e a Modernidade estabelecem uma relação de 

imanência, na qual uma é condição de possibilidade para a outra. Nessa lógica, a infância não 

é uma condição dada, natural e sempre existente em nossa sociedade. Vale marcar que a 

criança sempre existiu, mas um sentimento sobre esse sujeito, uma preocupação social e um 

interesse psicológico e de preocupação moral passou a existir a partir do século XVII (ARIÈS, 

2014). 



Até a Idade Média, a figura da criança não estava no centro da vida cotidiana, nem no 

campo criativo das artes, no qual a criança era diferenciada do adulto apenas pelo tamanho. 

Assim, Philippe Ariès (2014, p. 39) explica: “numa miniatura francesa do fim do século XI, as 

três crianças que São Nicolau ressuscita estão representadas numa escala mais reduzida que os 

adultos, sem nenhuma diferença de expressão ou de traços”. Em suma, nessa época, era 

possível distinguir uma criança de um adulto apenas pelo tamanho ou pelo traje, por exemplo. 

Já por volta do século XV, um novo sentimento de infância havia surgido. A criança 

agora se tornava importante, pois distraía o adulto e lhe proporcionava alegria: seu jeito de 

falar e de fazer as coisas prendia atenção dos adultos que as paparicavam (ARIÈS, 2014, p. 

100). 

Segundo Ariès, só vemos aparecer um novo sentimento de infância na Modernidade, 

quando há um interesse psicológico e de preocupação moral sobre os sujeitos infantis. Esse 

segundo sentimento da infância estende o tempo de vida na condição de criança em relação ao 

primeiro sentimento, em que a criança era o bambino, que divertia e alegrava os adultos, 

enquanto pequena. 

 

A infância deixa de ocupar seu lugar de resíduo da vida comunitária, como 

parte de um grande corpo coletivo [...]. Agora a criança começa a ser 

percebida como um ser inacabado, carente e, portanto individualizado, 

produto de um recorte que reconhece nela a necessidade de resguardo e 

proteção (NARODOWSKI, 2001, p. 27) 

 

Esse olhar colocado sobre a criança produz um sujeito passível de preocupações, 

inocente e fraco; a criança precisa ser fortalecida, disciplinada, orientada. Nessa linha, 

podemos pensar a instituição escolar como um espaço potente para educar, vigiar, regular e 

ensinar a criança. A escola, como a grande maquinaria disciplinadora, tem como objetivo 

formar todas as crianças nos bons costumes e no exercício da razão para a vida social, “ela é a 

base para uma microfísica de um poder que poderíamos chamar de celular” (FOUCAULT, 

2006, p. 127), conformando as crianças dentro de modelos de normalidade para serem úteis e 

produtivas dentro da organização social. A relação entre a infância e a invenção da escola é 

muito cara aos estudos no campo da educação, por esta razão, não entrarei nessa discussão, 

deixando para outro momento um aprofundamento sobre essa relação. De qualquer forma, é 

sabido que a escola foi e continua sendo uma das principais maquinarias de transformação da 

infância e da juventude (VARELA e ALVAREZ-URIA, 1992). 

É no cenário da Modernidade que vemos emergir a infância como uma categoria. Dito 

isso,  embora  se  reconheçam  outras  perspectivas  acerca  da  invenção  da  infância,    nesse 



momento e para este artigo, será tomada a Modernidade como o período e forma de vida em 

que a infância passou a ser objeto de preocupação social. Houve todo um movimento de 

captura dos corpos infantis, no sentido de discipliná-los, pois estes eram maleáveis e possíveis 

de serem formados. 

É na passagem do século XIX para o XX, por exemplo, que vemos no Brasil uma 

preocupação com esses sujeitos infantis, pois ao mesmo tempo em que apresentavam perigo 

social, por serem ociosos, por exemplo, estavam em perigo também (RIZZINI, 2005). 

Entretanto, é na década de 1980, que segundo Vogel (2009) temos um “tempo de grandes 

transformações” (p. 307) no que concerne às políticas de atendimento à infância e à 

adolescência. 

Ao final da década de 1980 e início da década de 1990, temos uma explosão de 

políticas e programas voltados à proteção e cuidado desses sujeitos: a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 apresenta-se como um marco social, uma vez que traz em seu 

bojo a ampliação dos direitos civis e as garantias fundamentais dos cidadãos, bem como  

elenca como prioridade os direitos das crianças e adolescentes; O Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – que auxilia a corroborar a prática de proteção integral a esses sujeitos; 

em 1990 foi criada a Fundação Abrinq
1
, com o objetivo de promover a defesa dos direitos e o 

exercício da cidadania de crianças e adolescentes, pautada em três eixos: educação, proteção e 

saúde; ainda em 1990 temos a I Conferência Nacional dos Direitos da Criança, que, daquele 

momento em diante, ocorreria de dois em dois anos; nessa mesma década percebe-se uma 

regulamentação mais explícita das leis que embasam o trabalho    infantil
2
. Nesse cenário, fica 

notável a preocupação com uma infância que deve ser protegida e acolhida. Esse movimento 

instrumentaliza a infância no que concerne aos seus direitos como cidadãos: “[...] qualquer 

criança, vivendo em um Estado democrático, está instrumentalizada, ainda que o veículo 

dessa instrumentalização seja a afirmação de seus ‘direitos’” (GALLO, 2015, p. 340). 

Esse sujeito que se tornou objeto de leis e teve garantido os seus direitos, 

instrumentalizou-se de tal forma, que atualmente, o vemos exercendo formas de governo 

sobre o outro, no caso, o adulto. Nesse contexto, vejo uma lógica de um movimento que, 

primeiramente, captura o sujeito infantil, para então, através de um possível deslocamento 

pensar uma lógica que passa agora a investir nesses sujeitos, negociando e disputando espaços 

com eles: “Enquanto numa lógica associada ao liberalismo as práticas de cuidados eram vistas 

1 
Para saber mais, acessar: <http://www.fundabrinq.org.br/> 

2 
Em 1998, a idade mínima para o trabalho passa a ser de 16 anos: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos” (BRASIL, 1988). 

http://www.fundabrinq.org.br/


como um direito das crianças, o neoliberalismo considera a provisão de cuidados como 

investimento nas crianças” (BUJES, 2015, p. 274). É nesse deslocamento que percebo a 

constituição de outras subjetividades infantis, de outras formas de ser criança na 

contemporaneidade. 

 

A EMERGÊNCIA DE UM OUTRO OLHAR 

A proliferação discursiva sobre a infância nas práticas de Estado (leis, programas e 

políticas), aliada a reportagens, programas e discursos midiáticos sobre esses sujeitos, foram  

as condições de possibilidade, para esse outro olhar colocado sobre a criança. 

No ano de 2004, a Revista Veja
3  

trouxe em sua capa da edição de 18 de fevereiro 

“Filhos tiranos, pais perdidos”. Na matéria, educadores e psicológos orientam pais e mães a 

darem limites aos filhos e a não se preocuparem com a imagem de possíveis repressores. 

A Folha de São Paulo também já divulgou matérias que problematizam 

comportamentos infantis, comparando essas crianças a pequenos ditadores. “A importância de 

dizer não” (junho de 2006) e “Pequenos imperadores” (outubro do mesmo ano) são dois 

exemplos de tais matérias. Contardo Calligaris, escreve em sua coluna na Folha de São Paulo, 

a matéria intitulada “Tirania Infantil” (12 de fevereiro de 2009). Nela, o escritor e psicanalista 

discorre sobre o fato de as crianças controlarem seus pais. Atribui isso à vontade dos pais em 

verem seus filhos felizes “Como aguentar a infelicidade daqueles que são encarregados de me 

mostrar desde já a felicidade que eu não tive, mas que terei post mortem?”, pergunta 

Calligaris. 

A Revista Pais&Filhos traz a matéria “Quem é que manda aqui?” (maio de 2015), 

alertando que mãe não é  melhor amiga de filho e que deve cumprir seu papel na educação  

dos filhos. No mesmo ano, meses depois, outra reportagem é noticiada “Choro não!”. Nela, 

especialistas criticam a conduta de pais e mães que deixam os filhos chorarem alegando que o 

“choro é o único meio que o bebê tem de expressar suas emoções e necessidades”. Esse 

entendimento se contrapõe ao movimento de “Ferberização”, cunhado pelo médico americano 

Richard Ferber. Ele sustenta a ideia de que a criança precisa chorar para aprender a acalmar- 

se sozinha e, ainda, que a melhor forma de fazer os bebês pararem de chorar é deixando-os 

chorar. 

A temática em torno da infância e de como ela vem assumindo a centralidade nas 

discussões familiares também ganhou as prateleiras de livrarias do mundo todo. O   best-seller 

 
 

3  
Revista brasileira com distribuição semanal, criada em 1968. 



Bringing up Bébé, de Pamela Druckerman, lançado em mais de 20 países, chegou às livrarias 

brasileiras sob o título de “Crianças francesas não fazem manha”. Nele, a jornalista estado- 

unidense analisa as diferenças entre as formas de educar as crianças francesas, que parecem 

mais calmas, educadas e tranquilas quando comparadas com as crianças estado-unidenses. 

Outro livro que tem chamado atenção, e que quase sempre é mencionado como dica de 

leitura nas reportagens mencionadas anteriormente, intitula-se “Déspotas mirins: o poder nas 

novas famílias”. Nele, a psicanalista Marcia Neder, analisa como nas famílias atuais a criança 

vem ocupando um espaço central. A autora cunha o conceito de “pedocracia”, que por vezes 

chama de “filiarcado”, discorrendo sobre uma forma de vida em que os pais tornam-se súditos 

dos filhos. 

Essas matérias noticiadas em revistas e jornais de grande circulação, bem como os 

livros citados, nos convidam a pensar que o olhar sobre a infância vem se constituindo a partir 

de outra lógica. As crianças passaram a ocupar lugares que antes nem imaginavam existir, 

começaram a determinar a roupa que vão ao colégio, a música que ouvirão no rádio do carro, 

a comida que irão escolher no restaurante. Esse deslocamento está engendrado numa forma de 

racionalidade. Tal percepção me convoca a pensar que a constituição do sujeito está  

imbricada em formas de pensar a vida em sociedade, ou ainda, engendrada a racionalidades  

de governo que se configuraram. Esses deslocamentos provocam novas percepções da noção 

de sujeito que estão relacionadas com mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas, as 

quais constituem as diferentes racionalidades. Dessa forma, a partir da teorização 

foucaultiana, podemos compreender os deslocamentos ocorridos da sociedade do liberalismo 

para uma sociedade neoliberal, por exemplo, como mecanismos que fizeram emergir uma 

nova concepção de infância. Para reforçar esse pensamento, retomo a ideia de Bujes (2015) 

apresentada no início desse texto: 

 

É interessante mostrar como a teorização foucaultiana nos oferece elementos 

para que passemos a perceber um deslocamento em relação à questão dos 

cuidados relacionados ao segmento infantil. Enquanto numa lógica associada 

ao liberalismo as práticas de cuidados eram vistas como um direito das 

crianças, no neoliberalismo considera a provisão de cuidados como 

investimento nas crianças (BUJES, 2015, p. 274). 

 

Diante desse deslocamento, podemos pensar que houve uma mudança de ênfase na 

forma de ser criança e de olhar para esta criança na contemporaneidade. Aquela infância de 

direitos, capturada e governada, passa agora a governar o outro, passa a exercer um governo 

sobre o outro, conduzir a conduta desse outro, dizendo como este outro deve agir. Esse 



empoderamento infantil vem produzindo novos contornos nas relações que se estabelecem 

com os sujeitos infantis. 

 

DOS DIREITOS AO GOVERNO DO OUTRO 

 

 
Há cinco tipos de crianças em nosso mundo hoje: a 

criança nossa cliente; a criança produtora, sob outros 

céus; em outro lugar, a criança soldado; a criança 

prostituída; e sob os anúncios do metrô, a criança 

morrendo, cuja imagem, periodicamente, lança sobre 

nossa fadiga o olhar da fome e do abandono. 

São crianças, todas as cinco. 

Instrumentalizadas, todas as cinco (Daniel Pennac, 

Chagrin d’école). 
 

O escritor francês Daniel Pennac, citado por Sílvio Gallo (2015), apresenta uma 

imagem da infância em nossos dias. Segundo Gallo (2015), uma “trágica imagem” (p. 330), 

que traz a criança para além da pureza e da inocência: cliente, trabalhadora, soldado, 

prostituída e pobre. Todas elas instrumentalizadas, governadas, ainda que a  

instrumentalização desses sujeitos seja a garantia e a afirmação dos seus direitos. Esses tipos 

de crianças estão presentes na nossa sociedade, olhando ou não para elas, elas fazem parte do 

contexto de diferenças, inclusão e exclusão em que nos constituímos. Independente do tipo de 

criança que estamos falando, acredito que elas desacomodam, implicam em novas 

reorganizações sociais, constituem outras formas de pensar a infância, seja em programas ou 

políticas governamentais. Esse desacomodar, também tem mexido com o espaço escolar e a 

organização familiar. Vemos crianças testando a autoridade de professores e de pais e mães 

que recorrem a Supernanny
4 

para ‘encontrar’ o melhor jeito de educarem seus filhos. Se até 

algum tempo atrás, tínhamos crianças que pediam permissão para brincarem na rua ou irem na 

casa de algum amigo, hoje elas brincam nos seus condomínios e os pais as procuram nas casas 

dos vizinhos, pois faz mais de duas ou três horas que elas não aparecem em casa. Se antes 

tínhamos crianças que respeitavam a autoridade do professor em sala de aula, atualmente o 

que vemos, são crianças e adolescentes colocando, constantemente, à prova essa autoridade. 

Não pretendo com esses cenários, embora comparativos, apontar se há uma infância melhor 

que a outra. Ou ainda afirmar que todas as crianças ‘funcionam’ nessa lógica. Longe disso.  O 

 

 

4 
Este programa ficou no ar por aproximadamente dez anos. A educadora Cris Poli, a Supernanny, dá dicas sobre 

como dar limites aos filhos, ensinando a melhor forma de exercer o castigo. Foi apresentado pela primeira vez na 

Inglaterra, em 2004, e, em 2006, estreou no SBT, permanecendo no ar até 2014. Em março de 2017, Cris Poli 

vem à Porto Alegre/RS, onde dará uma palestra destinada à pais, mães e professores 



meu objetivo aqui é bem menos pretensioso e menos totalizante. O que quero, é apontar um 

deslocamento no jeito de ser criança hoje em dia. 

Conforme apontado anteriormente, nas décadas de 1980 e 1990, percebe-se um 

investimento sobre os sujeitos infantis. Diferentes práticas são colocadas em funcionamento 

para governar os sujeitos infantis com o objetivo de capturá-las. Entretanto, o que percebo 

agora, é um movimento inverso: práticas de governamento exercidas pelos próprios sujeitos 

infantis. 

Penso em práticas de governamento que vêm modificando a relação entre crianças e 

adultos que em determinada instância se responsabilizam por elas, como na escola e na 

família, por exemplo. Trago o conceito de governamento a partir do entendimento de Veiga- 

Neto (2005), que propõe ressuscitar da língua portuguesa esse conceito. O autor destaca que, 

na perspectiva foucaultiana, é possível ter um duplo entendimento do sentido de governo. Não 

é de se estranhar que o filósofo francês utilize duas palavras para designar o que em língua 

portuguesa se chama de governo, são elas: gouverne e gouvernement. Nessa direção, Veiga- 

Neto sugere que se utilize a palavra Governo, em maiúsculo para se referir “a essa instituição 

do Estado que centraliza ou toma, para si, a caução da ação de governar. Nesse caso, a relação 

entre segurança, população e governo é uma questão de Governo” (p. 82), ou na gramática 

francesa gouverne. Entretanto, quando quisermos fazer referência a questões de ação ou ato  

de governar, Veiga-Neto aconselha utilizarmos a palavra governamento, pois 

 

Em suma: o que está grafado como “práticas de governo” não são ações 

tomadas por um staff que ocupa uma posição central no Estado, mas são 

ações distribuídas microscopicamente pelo tecido social; por isso, soa bem 

mais claro falarmos em “práticas de governamento” (VEIGA-NETO, 2005, 

p. 83). 

 

Nesse caso, a partir de Foucault (1995) o governamento é entendido como uma ampla 

forma de governo conforme citação abaixo: 

 

[...] a maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: governo 

das crianças, das almas, das comunidades, das famílias, dos doentes. Ele 

não recobria apenas formas instituídas e legítimas de sujeição política ou 

econômica; mas modos de ação mais ou menos refletidos e calculados, 

porém todos destinados a agir sobre as possibilidades de ação dos outros 

indivíduos. Governar, neste sentido, é estruturar o eventual campo de ação 

dos outros. O modo de relação próprio do poder não deveria, portanto, ser 

buscado do lado da violência e da luta, nem do lado do contrato e  da 

aliança voluntária [...]; porém, do lado deste modo de ação singular [...]  

que é o governo (FOUCAULT, 1995, p. 244) 



As práticas de governar a ação do outro estão produzindo os sujeitos infantis e os 

sujeitos adultos na contemporaneidade, pois, na medida em que as crianças se constituem a 

partir de determinadas subjetividades, os adultos responsáveis por elas também se constituem 

de outro modo na relação com esse sujeito infantil. Há, portanto, práticas de governamento de 

ambos os lados, caracterizando um processo relacional, fundamental para a noção de 

governamento proposta por Foucault. 

Essa inversão no modo de olhar a infância foi possível a partir do olhar colocado sobre 

algumas matérias e reportagens jornalísticas, que traziam a criança como ‘ditadora’ das novas 

regras sociais, principalmente no âmbito da família. 

 

OUTRAS SUBJETIVIDADES 

Ariès (2014) convida a pensar sobre um possível entendimento de que a cada tempo 

histórico corresponderia uma idade privilegiada: 

Tem-se a impressão, portanto, de que, a cada época corresponderiam uma 

idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana: a 

“juventude” é a idade privilegiada do século XVII, a “infância”, do século 

XIX, e a “adolescência”, do século XX (ARIÉS, 2014, p. 16). 
 

Diante dessa constatação,  permito-me pensar  acerca  da  idade privilegiada do  século 

XXI. Talvez não devesse pensar em uma idade propriamente dita, mas em uma época que 

busca constantemente incluir a todos. Seria a época das minorias? A época dos desvalidos? A 

época dos necessitados? Questiono-me sobre uma necessidade de enquadrar em uma categoria 

esses sujeitos que precisam ser incluídos. De qualquer forma, penso ser pertinente olharmos 

para esses sujeitos como aqueles que têm sido alvo de investimentos para serem capturados e 

não excluídos do jogo econômico (FOUCAULT, 2008a). Nessa lógica, os sujeitos infantis  

tem sido alvo de constante investimento: 

Assim, parece que a preocupação pela infância e sua educação tem 

atravessado diversos espaços e cenários sociais. As crescentes inquietações e 

discussões em torno das crianças e da sua educação vêm sendo elementos 

centrais de muitos encontros, pesquisas, livros e debates. Isso fica evidente 

na proliferação de literatura e produções acadêmicas, mas também nos 

espaços que, nos meios de comunicação e nos debates políticos, ocupam 

assuntos relacionados com as crianças (MARÍN-DÍAZ, 2009, p. 12). 
 

A autora questiona-se sobre o por quê de se falar tanto sobre a infância e ainda o que 

possibilitou colocar esses sujeitos no centro dos olhares. A proliferação discursiva em torno  

da infância não tem ocupado apenas a agenda política do campo da educação, mas também 



tem sido algo recorrente no campo da psicologia, da mídia
5
, da medicina etc. (MARÍN-DÍAZ, 

2009). 

Conforme apresentado nesse texto, a infância vem ocupando uma centralidade nos 

discursos midiáticos, por exemplo. É possível notar que há uma adoração desse sujeito, ou 

seja, uma infantolatria. Esta exaltação acabou por criar pequenos déspotas, que de frágeis, 

puros e inocentes, passam a se constituir em pequenos reis autoritários dentro de suas casas. 

Crianças que governam, que exercem práticas de governamento como efeitos de uma 

constituição. Práticas que produzem os modos pelos quais as crianças vão se tornando sujeitos 

desse tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
O Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (CONAR) ampliou as restrições acerca da 

publicidade infantil em decorrência do aumento significativo de campanhas que têm como alvo crianças. Na 

Seção 11 do Código do CONAR, intitulada “Crianças e Jovens”, é possível encontrar as leis que regulamentam a 

publicidade infantil. 
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TECENDO UM NOVO ESPAÇO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
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Resumo 

O presente relato de experiência traz um recorte do processo de organização de uma 

instituição municipal de educação infantil, modelo B do Proinfância/MEC, com capacidade 

prevista de 166 crianças, entre 3 meses e 6 anos incompletos, no município de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul. O programa, criado em 2007, tem por objetivo ampliar a oferta 

de educação infantil no Brasil, com a construção de equipamentos que atendam crianças de 0  

a 6 anos. Em oito anos, mais de 8 mil unidades foram implantadas por esta iniciativa do 

Governo Federal, segundo dados do Ministério da Educação. Inaugurada em março de 2015, 

como a primeira construção municipal através deste Programa e atendendo acima da  

totalidade das vagas previstas no projeto oficial, a escola não contou com a equipagem 

prevista pelo FNDE/MEC, dentro das ações de contrapartida da Capital e o Programa 

Proinfância. Em menos de sessenta dias para sua organização prévia, muitas discussões e 

percalços marcaram as atividades que envolveram aos profissionais – monitores, monitoras e 

professoras - na constituição de um espaço de ação pedagógica próprio para a diversidade das 

crianças e famílias a serem atendidas. Em poucos tempo de trabalho, percebe-se já a diferença 

deste equipamento para a vida das famílias que, diuturnamente, fazem uso do mesmo para 

guarda e educação de seus filhos. Os sorrisos e o bem estar diários destas crianças são o maior 

estímulo para enfrentar as batalhas diárias que se fazem presente para o fazer pedagógico que 

acreditamos, desconstituindo concepções que culturalmente perspassam a Educação Infantil 

como local de guarda e cuidado, sem cunho pedagógico. Os múltiplos espaços,  essenciais  

para a aprendizagem das crianças, como salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldários, 

recreio   coberto,   parque,   refeitório,   entre  outros  ambientes,   permitem  a   realização  de 
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atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas, 

ainda estão sendo explorados em suas inúmeras possibilidades e, pouco a pouco, recriados 

dentro das necessidades que vêm se constituindo. Pouco a pouco, a comunidade escolar se 

apropria deste local que, para além da guarda, alimentação e cuidado, garante a aprendizagem 

lúdica e significativas para crianças de 0 a 6 anos. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Proinfância. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

“A organização dos espaços e dos materiais são importantes mediadores da 

aprendizagem, devendo, em primeiro lugar, atender às necessidades infantis (afetivas, 

cognitivas, fisiológicas, relacionadas à construção da autonomia e à socialização) e 

propiciar desafios, descobertas e possibilidades para que as crianças estabeleçam variadas 

interações.” 

Horn, 2013. 

 

1 Introdução 

 

As possibilidades pedagógicas e de atendimento decorrentes da construção de creches 

e pré escolas, bem como sua equipagem, através do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância 

vêm mudando a história da Educação Infantil no Brasil. Com o Programa instituído em 2007, 

como parte das ações do PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação, foram 8728 unidades 

construídas e atendidas através do Proinfância no país nestes sete anos de funcionamento, 

ampliando o atendimento de crianças de 0 a 6 anos em cerca de 2500 municípios do país. 

Em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul (RS), apenas em 2015, oito 

anos após a implantação do Programa, inaugura-se as duas primeiras unidades do Proinfância 

no município. Destas, apenas uma delas tem administração exclusivamente municipal, com 

todo atendimento e manutenção efetuado através da municipalidade local, com profissionais 

concursados e habilitados ao trabalho com crianças de 0 a 6 anos. Destaca-se que, esta escola, 

é também a primeira instituição exclusivamente municipal em Porto Alegre inaugurada nos 

últimos dezoito anos, voltada para a Educação Infantil. 

Muitos são os critérios que qualificam os municípios a participar do Proinfância. Há 

de demonstrar que existe uma demanda mínima para região escolhida, apontada através dos 



dados do Censo Escolar, que possui a dominialidade da área onde pretende construir a escola,  

a viabilidade técnica e legal para utilização do terreno escolhido. Ainda, para construção do 

modelo que temos, se faz necessário terreno com mínimo de 2800 m² e a localização ser em 

área urbana. Etapas conclusas, a municipalidade assina um Termo de Compromisso com o 

FNDE para a transferência de recursos para obra. No entanto, mais que o espaço físico, a 

construção de um equipamento do porte das escolas vinculadas a este programa, responde aos 

anseios e desejos de muitas famílias que vêem nestas a possibilidade de buscarem novas 

oportunidades para sua via, bem como de terem seus filhos atendidos de forma integral pelo 

município. 

 
2 Nossa escola, uma construção que se constitui dia a dia 

 
 

Frente da EMEI Miguel Granato Velasquez 

Fonte: Arquivo Pessoal - Sabrina Garcez 

 
Em janeiro de 2015, cerca de dois meses e meio antes de sua inauguração formal e três 

meses após a entrega da obra, assumimos a gestão da escola, com o objetivo de constituí-la 

para seu pleno funcionamento e atendimento a comunidade. Assumi-la limpa, vazia, 

silenciosa. Uma área ampla, com salas espaçosas e inúmeros locais e possibilidades. E um 

silêncio assustador provocado pelas paredes vazias e pela falta dos murmúrios tão 

característicos de um ambiente escolar, em qualquer etapa do Ensino. Um milhão de ideias   e 



poucas expectativas de colocá-las em prática em um tempo tão curto e, principalmente, sem 

condições financeiras de bancar nossas crenças e sonhos. 

Foram exatos 66 dias até a inauguração formal da escola e a certeza de que temos um 

mundo pela frente ainda a ser conquistado. Neste curto período, coube a nós a tarefa de 

realizar as inscrições, oferecer as vagas existentes aos alunos excedentes na lista de espera de 

outra escola infantil da região, matricular os alunos contemplados, organizar os espaços 

físicos, montar a equipe pedagógica, organizar o grupo de professores e monitores, propor o 

viés pedagógico pautado nas questões da infância, gerenciar os grupos de limpeza e nutrição 

de acordo com as especificidades da Educação Infantil e gerenciar os problemas estruturais 

apresentados desde o início. Muitas tarefas indispensáveis para tornar um prédio vazio em um 

espaço rico e acolhedor. A escola possui um projeto inovador para a rede municipal de ensino, 

com uma área bem mais ampla que as demais instituições de Educação Infantil e com muitos 

espaços diferenciados que promovem a aprendizagem e oferecem uma multiplicidade que 

contribui para o desenvolvimento das crianças que acolhemos diariamente em oito turmas, do 

Berçário ao Jardim B, com 166 crianças frequentes entre seis meses e seis anos. 

O primeiro desafio constituiu-se da necessidade de reformas na estrutura física. Sim, 

reformas. Com apenas três meses de obra entregue, vários eram e, ainda são, os problemas 

estruturais presentes na construção da escola, além dos atos de vandalismo que assolaram a 

mesma. Portas arrombadas, telhas quebradas, torneiras roubadas, espelhos e  vidros 

depredados foram as primeiras obras de reparo efetuadas no prédio escolar. Para além disso, 

nos deparamos com questões ainda sem solução, como um átrio para apresentações escolares  

e teatrais que não possui escoamento para as águas das chuvas. A área externa ao prédio, 

entregue em condições inadequadas para a circulação, com terreno irregular, restos de obra e 

vegetação rasteira, questões de organização do espaço prejudicadas pelo fato  da escola ter 

sido construída sobre um aterro sanitário e possuir solo inviável para o plantio de árvores ou 

vegetação rasteira pelo risco de contaminação. Dia a dia, vencíamos uma etapa, dávamos um 

pouquinho da nossa cara ao espaço que passamos a ocupar e constituir. Muitas foram as 

tarefas, muitas foram as mãos a colaborar, desde o capinar do pátio e colocação da grama em 

companhia do Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação (SMED), até a 

colaboração de colegas de outras escolas, do Projeto de Educação Ambiental da EMEF 

Presidente João Belchior Marques Goulart (LIAU) que com seus alunos realizaram o plantio 

inicial. Parcerias firmadas ainda com outras instâncias da municipalidade local, como o 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) na capina da área de terreno e para 

limpeza  das  ruas  adjacentes  e  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Viação  (SMOV)    no 



nivelamento necessário do terreno. Fisicamente muitas necessidades foram apontadas. Bacias 

para banho nos berçários, armários para as estruturas em pedra de granito, chuveiros, torneiras 

quentes,...uma lista sem fim nem começo. A cada olhar, uma enxurrada de possibilidades e o 

sentimento de impotência em não conseguir realizar todas as demandas. 

A escola refletia uma demanda de uma comunidade, de um bairro que se organizara e 

fora em busca de suas demandas através do Orçamento Participativo3 (OP) e acompanhava a 

construção da mesma com a mesma expectativa de quem gera um filho. Foram muitas visitas, 

muitos pais que não acreditavam que aquela linda construção abrigaria uma escola 100% 

pública, sem custos para as famílias. Para a maioria, a creche seria uma resposta aos seus 

anseios. Mas, para nós iniciava um processo de desconstituir a ideia de creche e fortalecer os 

vínculos com a Escola que estávamos constituindo, uma escola da infância, segundo Oliveira 

(2002). Um espaço onde não se prioriza a guarda assistencial, nem a escolarização precoce, 

mas um “local onde a criança tem fala, ou seja, pronuncia-se já desde o nascimento, 

construindo significados e cultura. Talvez, então, as “reinações infantis” tenham novo espaço 

para serem compreendidas.” como nos complementa ainda Oliveira (2002). 

Em meio a tudo isso, uma equipe se formava... Entre obras, inscrições para as vagas e 

listas intermináveis de produtos e materiais, a equipe de profissionais estava se compondo 

pouco a pouco, com muitos servidores públicos novos, recém nomeados para trabalhar em 

nossa escola. Cremos que as mesmas incertezas que tivemos ao nos depararmos com o vazio 

da construção, assolou às professoras e monitoras que dia a dia passavam a fazer parte de 

nossa rotina. Missões diferentes que se complementavam: à nós cabia oferecer condições para 

o trabalho e a ação de cada profissional que agregava-se ao grupo, à estes cabia organizar o 

seu espaço de trabalho. Já com turmas formadas, fazia-se necessário conhecer os alunos e as 

famílias que seriam atendidas, através de entrevistas marcadas com os pais e datas sendo 

pensadas para o início do período de adaptação escolar, uma nova necessidade se impunha: a 

organização do ambiente de salas de aula, a constituição do espaço pedagógico de ação. A 

anamnese se constituiu um momento importante de acolhimento às crianças e famílias, que se 

surpreendiam com o tamanho do espaço físico, bem como a falta de equipamentos e 

mobiliários. 

 
3 Organizando os espaços pedagógicos 

 

 

3 Implantado em 1989 na Capital gaúcha, se constitui em um instrumento de Participação Popular. É um  

processo pelo qual a população decide, de forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços que serão 

executados pela administração municipal. 



Sabemos que em um ambiente pedagógico, a mobília, os materiais didáticos e o que 

cobre as paredes dialogam com quem o habita e que devem refletir também o conjunto de 

relações que nele ocorrem, os jeitos de ser, conviver e interagir. Assim, para pensarmos o 

encaminhamento do trabalho educativo, é necessário ter intencionalidade e clareza para a 

estruturação destes espaços, pois brinquedos, jogos, materiais de expressão plástica, de leitura 

e outros que possibilitam aprendizagens às crianças são importantes e necessários, mas  

sempre exigem um planejamento da forma como serão oferecidos, dos espaços que ocuparão. 

Nesse sentido, o ambiente deve favorecer interações, ser atrativo, acolhedor, seguro e 

desafiador para as crianças que nele serão acolhidas. 

Todo ambiente, sem exceção, é um espaço organizado segundo certa 

concepção educacional, que espera determinados resultados.  Há 

sempre um arranjo ambiental, mesmo que isso se traduza na existência 

de uma sala com pouco mobiliário e poucos objetos e brinquedos ou 

uma sala atulhada de berços dispostos lado a lado, como  na  

enfermaria de um hospital tradicional, ou abarrotada de mesas, 

cadeiras ou carteiras, imitando um arranjo escolar também 

ultrapassado. (Oliveira, p. 192-193, 2002). 

Como promover a constituição destes espaços com uma equipe que ainda não se 

ajustara às concepções de educação e infância que acreditamos? Como possibilitar essa 

construção sem meios financeiros suficientes para adquirir o desejado? Como mensurar e 

tornar realidade todos estes anseios? Inúmeros questionamentos indispensáveis para tornar 

este espaço um local de possíveis aprendizagens e respeito â infância permearam nossas ações 

em busca deste espaço ideal. Horn (2013) nos coloca da importância do planejamento destes 

ambientes e das concepções que embasam cada proposição. 

(...) os espaços destinados às crianças de diferentes faixas etárias não 

podem ser considerados como uma sala de aula na perspectiva 

tradicional, mas sim como um espaço referencia para os grupos de 

crianças. Isso implica pensar que neste local a proposta não seja 

organizá-lo e gerenciá-lo para “aulas” aconteçam, mas sim, que 

experiências educativas possam ser vividas pelas crianças. (...) 

Entendemos a criança como agente de seu próprio conhecimento, 

como protagonista e ativa, alguém que aprende na interação com meio 



e com outros parceiros. Essa interação introduz a criança no ambiente, 

estimulando-a a participar, a construir e a ser protagonista em uma 

atitude participativa, que acontecerá na vida que partilha com o grupo. 

(Horn, p. 9-10, 2013). 

 
Sabíamos o que desejar, sabíamos o que fazer...mas nos faltavam recursos suficientes 

para dar vazão às nossas crenças. O Proinfância prevê uma equipagem inicial que, no bojo de 

seu planejamento e ações, considera justamente esses aspectos. No entanto, por divergências 

entre os sistemas de uso e liberação de verbas públicas da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre e o Ministério da Educação, não tínhamos as verbas destinadas a essa finalidade, a 

cumprir as especificações técnicas de Mobiliários e Equipamentos4 previstos no programa. 

Nossa tarefa se tornara mais densa, mais difícil, embora não impossível. Era preciso inovar, 

sermos criativas e propositivas para fazer acontecer. 

Foram muitas intervenções nas salas, nos espaços, no prédio escolar, que aconteceram 

nestes dois meses de organização do espaço. Os materiais, adquiridos pela Assessoria 

Pedagógica da SMED, em parceria com quatro escolas municipais da rede de ensino, não 

eram exatamente o que compraríamos ou definiríamos como mais importantes e significativos 

para nossos anseios. Foram básicos e atenderam a uma demanda inicial que pautou a 

inauguração formal deste equipamento que pretende ser modelo de Educação Infantil para o 

município de Porto Alegre. Emergencialmente atendem às turmas e crianças que constituem 

atualmente a escola infantil, mas temos consciência de que podemos e queremos um pouco 

mais. Muitos espaços precisam de uma intervenção com móveis diferenciados, com 

equipamentos que qualifiquem o mesmo. A escola está funcionando e atendendo a demanda 

de vagas que a região impunha, abrindo inclusive uma nova sala em 2016, bem como conta 

com a satisfação da comunidade que atende, embora com a certeza de que ainda possui muito 

a ser feito. Para além de sua organização, precisamos gerir maneiras de adequar uma obra 

pensada para o Nordeste do Brasil para o clima do nosso Sul, com chuvas e ventos menos 

brandos que o norte do país. Temos por exemplo, o espaço destinado a área de Refeitório, sem 

nenhuma proteção ou parede para diminuir o acesso das questões climáticas. Um espaço  

usado satisfatoriamente em dias quentes, mas que, frente aos rigores de nosso clima, precisou 

ser remanejado, ocupando-se o espaço da Sala Multiuso, que foi provisoriamente agregada à 

Sala  de Informática  e,  atualmente deu  lugar  à  nova sala  de  aula.  Ainda em relação  a esta 

4 Item constante do Programa Proinfância/ FNDE/ MEC. Listagem disponível no link 

<http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/130-proinfancia?download=9348:proinfancia-manual-descritivo- 

para-aquisicao-de-mobiliario-e-equipamentos-versao-2013>. 

http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/130-proinfancia?download=9348%3Aproinfancia-manual-descritivo-


mesma área, faltava proteção de toldos e vidros para diminuir o acesso da chuva. Parte deste 

problema foi resolvido, mas ainda se constitui um paliativo frente a inadequação do uso de  

um espaço tão amplo e desprotegido. Cotidianamente nos damos conta de algo que pode ser 

aprimorado, facilitado, acrescentado, para que a escola seja mais acolhedora, para que cumpra 

com sua função nesta comunidade de uma forma mais eficaz. Pautamo-nos, hoje, em um 

documento construído a partir de um estudo propositivo do Ministério da Educação sobre a 

Organização dos Espaços internos e externos das unidades do Proinfância no Brasil, exame 

este em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, a base 

de nossas ações pedagógicas na escola e na Educação Infantil do país, para subsidiar a 

qualidade no atendimento. Tal manifestação, feita por Horn (2013), busca evidenciar formas 

de organizar os espaços para atender a infância, externando que esta construção não possui 

regras fixas, mas deve ser fruto das relações entre os atores que ali atuam e das influências 

socioculturais do meio em que se inserem, sendo mutantes, se reestruturando a cada tempo, de 

acordo com as vivências de cada grupo e as necessidades impostas de seu desenvolvimento. 

A escola não está pronta. Aliás, esperamos que jamais esteja conclusa. Enquanto um 

espaço de produção de conhecimento e de múltiplas aprendizagens, a escola deve ser um 

espaço em constante transformação, em construção permanente e imbuída da ideia de que 

estará sempre em desenvolvimento. Espaço esse constituído de forma dinâmica pela constante 

reflexão do trabalho pedagógico. Por questões de organização da mantenedora – SMED,  

temos reuniões mensais de Formação Continuada com os profissionais (Professores e 

Monitores), buscando qualificar as discussões e a construção dos fazeres pedagógicos. Nestes 

encontros, além do aporte teórico, são incentivadas as reuniões por grupos etários e equipes   

de trabalho, com o propósito de aproximar as experiências e instigar os questionamentos e 

reflexões necessárias. Como gestoras, temos organizado momentos de reunião também com  

as equipes de Higiene e de Nutrição, para organização do trabalho destas, buscando fazê-los 

compreender a importância do trabalho destes profissionais no dia a dia da escola. A ação de 

todos os profissionais envolvidos – equipe diretiva, professores, monitores, funcionários – 

faz-se imprescindível para manter a escola funcionando tanto no aspecto pedagógico 

(planejamento de ações, projetos, atividades pedagógicas) quanto no aspecto físico (limpeza e 

cuidados de higiene dos espaços, a qualidade da alimentação fornecida). Os desafios são 

diários, constantes, dinâmicos. E enquanto estiverem presentes na ação pedagógica dos 

profissionais que constroem a educação deste país, ainda temos chance de fazer a diferença 

neste país e de mudar o mundo. 



 

 

Visão da praça da escola. 

Fonte: Arquivo Pessoal - Sabrina Garcez 
 

Solário adjunto às salas de aula. 

Fonte: Arquivo Pessoal - Sabrina Garcez 

 

Sala de aula do Jardim B. 



Fonte: Arquivo Pessoal - Sabrina Garcez. 
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Tejiendo saberes y acciones a través de una espiral 
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La presente ponencia es fruto del proyecto de investigación titulado: El diseño de 

ambientes para el juego: una posibilidad para reflexionar la práctica docente en Educación 

Inicial, llevado cabo con seis docentes del nivel de preescolar, primero y segundo de 

primaria, del colegio Rosario de Santo Domingo, en la ciudad de Bogotá-Colombia durante 

los años 2013 y 2014. 

El proyecto parte del interés y la experiencia del equipo de investigación en el campo 

del juego, la psicomotricidad y la práctica docente en Educación inicial, y tiene como 

propósito general contribuir al enriquecimiento de la línea de investigación sobre lúdica y 

creatividad que se ha venido desarrollando en el programa de Licenciatura en Educación 

Preescolar, de la Fundación Unimonserrate. 

Es así como a partir de diferentes investigaciones, el estudio de los lineamientos 

pedagógicos sobre la Educación Inicial, la asesoría a docentes en ejercicio, entre otros; 

surge la inquietud por profundizar en un tema como el ambiente, que en la actualidad cobra 

una importancia relevante, dados los estudios y trabajos que se han realizado en educación 

inicial, en los que se considera que el ambiente es un tercer educador (Reggio Emilia) y al 

docente como un escenógrafo (Abad J. & Ruiz de Velasco Á, 2011), que diseña escenarios 

para promover las actividades propias de la infancia como el juego. 

Cuando se habla de diseño de ambientes para el juego, se está hablando de una 

construcción de escenarios con determinado tipo y disposición de objetos que impulsen, 

provoquen  e  inviten  a  la  diversidad  de  acciones  e  interacciones,  en  conjunto  con  un 
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determinado ser y estar docente. Se plantea como una intervención del espacio con miras a 

potenciar el juego, que surge de manera espontánea en los niños, proponiendo y 

enriqueciendo sus propias búsquedas y descubrimientos. El diseño de ambientes para el 

juego se podría ver cómo la creación de una “Esfera para el juego” (Glanzer, 2000) en el 

que se crea una atmósfera lúdica que le permite a los niños y niñas desplegar todo su 

potencial lúdico, su imaginación, creatividad y deseo de transformación. 

El planteamiento de este proyecto, entonces, parte de un supuesto y es que girar la 

mirada hacia el diseño de ambientes como dispositivo para potenciar el juego en la primera 

infancia, implica un movimiento en la comprensión de las prácticas docentes que podría 

llevar a cuestionarse, entre otros, por el rol del maestro, las características del juego de los 

niños y niñas en el ambiente, cómo se dan las interacciones entre los niños, con los adultos, 

con los objetos y sobre el sentido mismo del juego en el nivel inicial. Y por lo tanto, ese 

acto de preguntarse constituirse en una oportunidad de desarrollo y cualificación docente. 

De esta manera este proyecto presenta dos ejes centrales, uno referido al diseño de 

ambientes, en el que se estudiarían sus características y su valor como potenciadores del 

juego y otro relativo a la dinámica de reflexión que puede generar este dispositivo, en la 

práctica docente. 

Entendiendo que la reflexión para los docentes tiene un valor excepcional, puesto 

que les permite mirarse y detenerse a pensar en sus acciones y desde allí comprender el 

sentido de lo que hacen y de cómo lo hacen, así la reflexión no surge por generación 

espontánea, es fundamental acompañarla, dinamizarla y hacerla parte de la vida 

institucional. Para que la reflexión se dé de manera permanente, se requiere de una 

determinada actitud, unas condiciones de espacio-tiempo particulares y unos dispositivos 

que la alienten, de tal manera que se vaya avanzando, siguiendo un recorrido en espiral en  

la búsqueda de darle cada vez más un mayor sentido y significado a la propia práctica. 

De tal forma que el diseño metodológico de este estudio es la investigación-acción 

desarrollando los ciclos de planeación, observación, acción, reflexión, con el grupo de 

docentes involucrados en el trabajo. Y desde esta perspectiva hacer visible el saber que surge 

de la reflexión de una experiencia y animar a otros docentes a preguntarse sobre sus  acciones 
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pedagógicas e invitarlos a comunicarlas, esto contribuirá a que la educación inicial cobre otro 

sentido y se consolide su papel en el sistema educativo y también a que los maestros se 

sientan reconocidos y valorados. 

En esta medida el proyecto tiene como objetivo general: Promover y estudiar la 

reflexión sobre y desde la práctica docente de un grupo de profesores a partir de la 

implementación de una propuesta  basada en el diseño de ambientes para el juego. 

La pregunta que orienta el ejercicio investigativo es: 

 
¿Qué ocurre en la reflexión que un grupo de profesores realiza desde y sobre su 

práctica docente, al implementar una propuesta de diseño de ambientes para el juego? 

Así, la ruta metodológica se organiza en tres fases con el fin de darle  respuesta, de 

la siguiente manera: 

 

1. Fase exploratoria: en esta fase se construyó la pregunta que se convirtió en el 

horizonte de sentido de la investigación y se realizó la indagación de referentes 

teóricos y metodológicos, que permitieron construir los propósitos. En esta fase 

se realiza un ejercicio de contextualización del colegio Rosario Santo Domingo  

y las historias de vida de las maestras participantes en esta investigación, así 

como también las historias de vida del equipo de investigación. 

 

2. Fase de desarrollo: esta fase a su vez se dividió en dos sub-fases, con las 

siguientes intencionalidades, por una parte, reconocer lo que había en términos 

de espacios, materiales y maneras de jugar de las niñas, y por otra parte, 

identificar las prácticas y saberes como punto de partida para la reflexión. Lo  

que resultaba de cada sesión,  inspiró la planeación de las acciones de esta fase. 

 

 Sub-fase I: Reconocimiento inicial de Saberes y prácticas, que 

consta de dos encuentros: 
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1. Observaciones, percepciones, practicas sobre el juego y los 

ambientes… 

La intencionalidad que pretendía este encuentro, era visibilizar los 

escenarios del colegio y la manera como los habitan las niñas y las 

docentes. 

2. El diseño de ambientes, inspiración para la reflexión de la  

propia práctica 

El segundo encuentro tuvo como propósito primordial reconocer los 

saberes y prácticas de las maestras, en torno al diseño de ambientes y 

juego. En este taller las maestras se organizaron en dos grupos y 

diseñaron ambientes para el juego, con diversos materiales, tales como 

cajas de cartón, tapas de diferentes colores, platos desechables y algunos 

materiales del salón, tomando como referente sus propias concepciones. 

Una vez se concluyeron los dos diseños, se procedió a describirlos, 

haciendo referencia a la intencionalidad de cada uno, en ese mismo 

momento el equipo de investigación con preguntas, observaciones, 

comentarios y sugerencias, posibilitó la deliberación y confrontación de 

las maestras con sus saberes y sus prácticas, ello inspiró el trabajo 

posterior de las maestras con las niñas en tanto además se proyectaron 

imágenes de diseños de ambientes en Educación Inicial y se sugirieron 

algunas lecturas referidas al mismo campo. 

 Sub-fase II: Planeación, acción, reflexión; esta fase tuvo seis 

encuentros divididos en dos modalidades: 

La primera modalidad giró, en torno a la siguiente consigna: 

Diseñar un ambiente de juego para el grupo que orienta e implementarlo 

Después  de  esta  consigna,  se  les  dio  un  tiempo  para que  planificaran el 

ambiente, luego y por iniciativa de las maestras organizaron los turnos para la 

implementación. Cada diseño fue registrado en video y fotografías y a partir de ello, 

el equipo de investigación construyó los relatos correspondientes a cada diseño. 
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La segunda modalidad, tuvo como premisa la reflexión alrededor de los 

diseños implementados, esto se realizó a partir de preguntas y de relatos realizados 

por las investigadoras, sobre los diseños. Lo anterior condujo a reflexiones sobre el 

sentido de la Educación Inicial y el rol docente en este ciclo. Toda esta información 

enriqueció el material objeto de análisis. 

 

3. Fase de reconstrucción y análisis, en esta fase se hace la recopilación de los 

relatos que surgieron durante la fase de desarrollo, por una parte de las experiencias de 

diseño que desarrollaron las docentes y por otra, de los encuentros de reflexión alrededor  

de estos diseños. 

Para su análisis se toma como foco los tres horizontes de sentido del 

proyecto: La reflexión, el diseño de ambientes y el juego. Finalmente y ya con el 

ejercicio analítico realizado, se propone un taller para la devolución de resultados en 

el que se les entregan los análisis que hizo el equipo de investigación, a fin de que 

las maestras por grupos complementen, ajusten y supriman lo que consideren 

pertinente en cada uno de los relatos. 

 

Dicho análisis condujo a  los resultados de la investigación que giraron en torno a: 

 
 La reflexión. 

 El diseño de ambientes para el juego, desde la teoría y desde la práctica. 

 La Educación Inicial. 

 La Infancia. 

 El Juego. 

 El Rol docente. 

 El Diseño de ambientes como dispositivo para reflexionar la práctica. 

 

 

La reflexión: el camino recorrido… 

 
En este punto del camino recorrido, es posible reconocer la importancia de brindar 

espacios  y tiempos para que los equipos de docentes puedan detenerse en medio de          la 
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agitación cotidiana, con todas sus tareas y responsabilidades y reflexionar sobre sus propias 

prácticas. En este estudio fue evidente cómo la posibilidad de tener encuentros colectivos  

de reflexión frente a su quehacer por parte de los profesores, creó una conciencia de su  ser 

y actuar,  que se constituye en un primer escalón  hacia la transformación. 

Este tiempo que brindó la investigación a las docentes, les permitió observar, 

analizar, compartir, generar preguntas sobre el sentido de su acción pedagógica: qué hago, 

por qué lo hago, cómo lo hago, estas preguntas de alguna manera, movilizaron la estructura 

que cada docente ha ido creando en sus años de experiencia y que le ha permitido ser 

eficiente y responder a los requerimientos del sistema educativo. 

Dicha estructura, se fue resquebrajando provocando inseguridad  y desasosiego, 

pero con el tiempo se convirtió en una plataforma más estable, gracias a la reflexión 

colectiva y al acompañamiento que hizo el equipo de investigación, con el que se logró ir 

más allá, transformando en gran medida las acciones que se han perpetuado por años. El 

solo hecho de sentir que se tiene una mirada nueva sobre las propias prácticas y  un 

potencial para buscar nuevas alternativas de trabajo ya es un  paso muy positivo. 

En tal sentido, para propiciar este ejercicio reflexivo, se diseñaron en la 

investigación, unas estrategias en torno al dispositivo de Diseño de Ambientes para el 

juego, como: observación de videos, implementación de diseños, lectura de  relatos,  

escritos individuales (historias de vida, textos reflexivos), intercambios colectivos; todos 

basados en situaciones concretas y reales, donde el equipo docente,  las niñas, los espacios  

y el juego, fueron los protagonistas. El uso de estas estrategias, una vez concluida la 

experiencia, nos lleva a pensar en la oportunidad que brindan para que las maestras puedan 

darse cuenta de los recursos con los que cuentan, de las capacidades de sus estudiantes, de 

su rol docente y de los factores que inciden en su práctica. 

Este último elemento, en el transcurso de la investigación fue emergiendo de  

manera importante y es cómo en las maestras existe el deseo del cambio, de hacer las cosas 

de otra manera, de innovar, de darles a las estudiantes otras posibilidades de desarrollo y 

expresión, pero existen una serie de exigencias y requerimientos, que les impide dedicar 

tiempos y espacios para esto: el cumplimiento de horarios, cronogramas, los periodos 

estipulados  para  lograr   cumplir  con   la   enseñanza  de     determinados   contenidos,   el 
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diligenciamiento de evaluaciones, y otras tareas, no permiten ser más flexibles, dar el 

tiempo y darse el tiempo, para admirar las diversas posibilidades de las estudiantes más allá 

de unos estándares externos, no permiten además, desarrollar sus capacidades creativas y 

hacer y deshacer la propia acción pedagógica. 

Pensamos que este proyecto invita a la reflexión frente a quiénes pensamos que son 

los maestros y qué creemos de sus posibilidades. Si bien es cierto, la concepción  que 

circula es la de que los maestros son poco innovadores, que son entes pasivos, sin  

iniciativa, que hacen siempre lo mismo año tras año; lo que esta investigación- acción ha 

mostrado, es que por el contrario, los maestros son profesionales que saben lo que hacen, 

que trabajan arduamente, que poseen ideas propias, con deseos de transformar su acción 

pedagógica, que reconocen la diversidad de necesidades e intereses de sus estudiantes; sin 

embargo el sistema educativo muchas veces, les impide hacer su trabajo más dinámico y 

flexible. 

Así mismo, en este tema de la reflexión, otro aspecto muy interesante que vale la 

pena resaltar, es lo escritural, para el caso de esta investigación el relato como dispositivo, 

que aunque no fue elaborado por las maestras si genero posibilidades inigualables para 

volver sobre sus propias acciones. La forma narrativa que empleó el equipo de la 

investigación, para registrar lo que había sucedido durante el trabajo de campo, generó un 

clima especial de intercambio en el que la sensibilidad y la emoción salieron a flote, 

posibilitando la expresión auténtica y sentida de cada docente, frente a lo que observa, lee y 

escucha en el contenido del relato, haciendo que la reflexión sobre sí misma y sus prácticas 

tenga mayor trascendencia. 

 

 

Diseño de ambientes para el juego, un acercamiento teórico-práctico 

 
En torno al diseño de ambientes para el juego, se realizan las siguientes reflexiones, 

desde diferentes autores, perspectivas y prácticas de las maestras. 

 En cuanto a lo teórico: 

 
De las aproximaciones a los diferentes postulados que se retoman en el marco 

teórico del  proyecto en  el capítulo  Un diálogo con los autores  se puede concluir que:    el 
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diseño de ambientes implica un encuentro con-sentido entre niños y maestros, en el que se 

reconoce por una parte, la escucha sensible a la “voz” de los niños y por otra parte, se 

reconoce el docente como un profesional que piensa cómo diseñar los ambientes en función 

de los niños, reconociendo sus intereses, expectativas y potencialidades. 

El diseño de ambientes lleva implícito una intencionalidad pedagógica, un  

propósito, basado siempre en la escucha real de los niños y en sus procesos, lo que implica 

pensar que este, no es un asunto sencillo pues debe estudiarse de manera detallada el 

mobiliario, la manera cómo se dispone, el acceso a los objetos, la versatilidad del material, 

para que permita múltiples configuraciones y acciones, la luminosidad, la ventilación, la 

flexibilidad en el uso del espacio, la articulación entre el interior y el exterior… 

El diseño de ambiente evidencia una idea de infancia, del rol docente, de desarrollo, 

de cómo se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claro está de los fines de la 

educación, los valores, de la cultura y del proyecto educativo. En el diseño de ambientes 

quedan impresas las apuestas de la maestra y el maestro, sus concepciones y creencias  

sobre juego, en fin sobre lo que implica lo pedagógico y lo didáctico en un proceso 

educativo. 

Diseñar ambientes, según Callejón y Yanes (2012) no es sinónimo de decorar, por  

el contrario implica la articulación entre una determinada estructura física y un 

comportamiento, unas acciones, unas interacciones, emociones, sentimientos, y unas  

formas diversas de ocuparla y unas construcciones con relación a la autonomía, la 

participación y la identidad, desde la diversidad cultural. Por tanto la diferencia entre 

decorar y ambientar, está en que la decoración servirá solo para adornar y la ambientación 

será lo que le da la intencionalidad al espacio. Así entonces, el diseño de un ambiente 

adecuado no se basa sólo en materiales o en tener una “buena decoración” resulta ser 

exactamente todo lo contrario, un lugar bien diseñado que tiene sentido, si lo que se percibe 

es suficientemente interesante para aquel que se encuentra allí. 

En la proyección de los lugares para los niños y niñas pequeños, es necesario, pensar en la 

calidad sensorial: colores, texturas, olores, sonidos, porque deben ser ambientes para ellos, 

lugares para crear, para moverse, para jugar, para explorar… 
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Lo anterior conlleva a pensar que cada individuo habita el espacio de manera 

diferente, dependiendo de su historia particular, sus gustos, sus deseos, el momento y la 

edad que está viviendo, por ende ninguno podrá apreciar lo mismo; cada grupo no habitaría 

de la misma manera un espacio, aunque tuviera un mismo diseño, pues no sólo el grupo 

tiene características distintas, sino que cada sujeto, desde sus propia construcción es distinto 

y tiene maneras diferentes de acercarse al ambiente, a los objetos y a los demás. 

 En cuanto a lo práctico: 

En las experiencias de diseño y en los encuentros reflexivos, las maestras señalan 

las ventajas de los espacios como lugares donde asumir retos, destacan además la gran 

cantidad de juegos que las niñas se inventan y la manera como explotan el potencial lúdico 

que tiene el lugar, ejemplo de ello es poder saltar por las baldosas, hacer trenes, seguir una 

ruta, balancearse… 

En el transcurso de la investigación se transitó de propuestas marcadas por 

intencionalidades predeterminadas por las docentes en las que se evidenció una gran 

preocupación por crear un espacio para que las niñas aprendieran determinados contenidos, 

hacia propuestas más espontáneas, simbólicas y de carácter más abierto, además se vió 

reflejado el trabajo corporal, viviendo plenamente el placer del movimiento y todo lo que 

tiene que ver con el ajuste postural en interacción directa con los objetos, también se 

evidenciaron ambientes con apertura hacia el exterior y con variadas posibilidades para la 

resolución de problemas. 

Las maestras hacen énfasis en cómo el ambiente de juego permite la expresión libre 

de las niñas en todas sus dimensiones y es un dispositivo fundamental para pensar, 

comprender y transformar la práctica docente, así como también la posibilidad de romper 

esquemas impuestos por el sistema educativo, pues los ambientes permiten la 

transformación del rol docente y hacer el tránsito de la directividad al acompañamiento, lo 

cual implica una presencia mucho más mediadora, que brinda posibilidades de reconocer 

cuándo acercarse, cuándo tomar distancia, cuándo y cómo intervenir, cuándo proponer, 

preguntar, retomar y encausar, hasta dónde apoyar para resolver problemas o hasta dónde 

también  dejar  que  el  grupo  lo  realice  sin  su  ayuda.  Es  pertinente  aclarar  que  la    no 
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directividad no implica el abandono en un diseño, sino por el contrario una manera 

particular de ser y estar que contiene y potencia. 

¿Qué podemos decir en torno a la Educación Inicial, el juego y el rol docente? 

 
Frente a la Educación Inicial se puede decir que: 

 
El ciclo de Educación Inicial, está inmerso en un sistema que tiene desde su 

estructura una preocupación por la enseñanza de contenidos, lo cual hace que el tiempo y el 

espacio escolar, gire en torno a los aprendizajes, más que en los niños y las niñas, incluso 

más que en el maestro mismo. Montessori (1991) al respecto manifiesta que “La educación 

ya no debe basarse en un programa preestablecido, sino en el conocimiento de la vida 

humana.” (p. 25). Sin embargo, no es gratuito que hoy en día, en muchas instituciones 

educativas el asunto del ambiente sea algo secundario y que los maestros por estar en los 

afanes de cumplir con objetivos, contenidos propuestos y libros a completar para el final  

del año, dejen pasar por alto el ambiente, como un dispositivo fundamental para la 

construcción de conocimientos, como escenario enriquecido y habitable en el que se tejen 

relaciones y se construyen vínculos que muchas veces perduran a lo largo de la vida. 

El tiempo es el factor que más afecta al maestro y la maestra y lo que les impide 

brindar más experiencias lúdicas, diferentes a las estrictamente escolares, en tal sentido 

manifiestan las mismas maestras la necesidad de crear mayores posibilidades de encuentros 

lúdicos, que sin dejar de lado los requisitos académicos, se conviertan en una posibilidad 

para potenciar el desarrollo social, del lenguaje y cognitivo, reconociendo las características 

de los niños, el contexto social y cultural y sus historias. 

Es muy fácil que el afán porque los niños aprendan contenidos oculte los sentidos  

de la Educación Inicial: permitir la socialización de la infancia, el acercamiento a las 

diversas manifestaciones culturales, la construcción de normas y límites que constituyen la 

posibilidad de convivir con otros, la configuración de la identidad y la autonomía, la 

posibilidad para explorar, descubrir, preguntarse, asombrarse, solucionar problemas; la 

consolidación de la confianza en sí mismo que le permite al niño y a la niña expresarse, 

comunicarse, tomar decisiones y participar de manera tal que ello contribuya a la formación 

del sujeto político… 
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En nuestro país pese a los esfuerzos que se han hecho por pensar el ciclo de 

Educación Inicial en sí mismo, aún prevalece con mucha fuerza la idea de este ciclo como 

prerrequisito, como preparación para el siguiente ciclo; lo que nos lleva a trabajar con cada 

vez más contundencia en las características de este ciclo, para continuar fortaleciendo los 

desarrollos propios respecto al juego, al arte, a la literatura, a la exploración del medio 

como las actuaciones de la primera infancia que permiten a los adultos acercarse,  

interactuar y potenciar su desarrollo. 

Frente al juego se puede decir que: 

 
El juego como actividad rectora en la infancia, y bajo la premisa de “en el juego se 

aprende, pero no es para aprender”, se llega así, a superar la idea del juego como recurso 

didáctico, por el juego como PILAR de las prácticas cotidianas en la educación para la 

primera infancia. El juego es una manifestación libre y espontánea del interior, que origina 

el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás, la paz con el 

mundo. 

En las últimas décadas se han ido transformando las diferentes concepciones de 

juego en la educación para la primera infancia; poco a poco toma lugar la idea del juego  

que tiene un valor en sí mismo, que por sí solo enseña y que permite al niño o niña la 

cercanía con su entorno y con su realidad, sin embargo, en algunas prácticas aún 

observamos que coexiste una visión instrumental del mismo, usándolo como recurso 

didáctico. 

El sistema educativo que se preocupa de contenidos y resultados, de la disciplina y 

el control, promueve que en las instituciones las maestras utilicen el juego como un medio  

y no como un fin en sí mismo; si bien es cierto las maestras preferirían dejar que las niñas y 

niños jueguen con su cuerpo, que se desplacen y se muevan, que jueguen a la mamá y a la 

profesora, al médico…, los afanes cotidianos no lo permiten, pues hay que completar los 

libros, la guías, alcanzar unos objetivos y cumplir con unos contenidos, unos determinados 

temas y no hay tiempo para jugar, para ser feliz, para ser niño y niña, para vivir. 

En tal sentido, es fundamental crear espacios en los que el juego surja de manera 

natural y espontánea, para que se desarrolle libremente y emerja  el placer y el interés en los 
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niños y niñas por jugar. Cuando se pide un producto para poder jugar, como una tarea 

terminada por ejemplo, se está inhibiendo esa posibilidad de jugar movidos por el deseo,  

por el placer y la libertad de decidir cuando se entra y se sale de juego, por cuanto tiempo 

se permanece en él…La gratuidad del juego se manifiesta en que no hay ningún interés, 

utilidad o ventaja y por eso es tan delicado ponerlo como premio o castigo, porque se 

desvirtúa su esencia primordial. 

En el juego se vive la magia que encierra la posibilidad de disfrutar de las propias 

decisiones, de resolver problemas, de descubrir posibilidades, de cometer errores, de repetir 

una y otra vez lo que genera placer. Cuando se les da tiempo a los niños y las niñas para 

jugar, se promueven las interacciones, los conocimientos y aprendizajes sobre sí mismos, 

los otros y el entorno. 

El tiempo está íntimamente relacionado con el espacio, porque puede haber tiempos 

suficientes para el juego, pero si no hay espacios enriquecedores, espacios que inspiren la 

exploración, la organización y reorganización del espacio, el tiempo se hace eterno y el 

tedio se apodera de quienes comparten un lugar. Así también, cuando hay espacios 

enriquecedores pero tiempos limitados, que no permitan disfrutar plenamente, transformar  

y dejar huella en ellos, el espacio queda intacto dando la apariencia de vitrina, en la cual los 

objetos y el espacio pueden ser apreciados desde afuera pero no apropiados, porque para 

ello se necesita el tiempo suficiente para que ocurra este proceso. 

Todo este panorama muestra que en el juego se hace evidente la relación con los 

objetos, que permite el acceso a lo simbólico, ya que no se describen hechos sino que se 

construyen significados; pues el juego como lo manifiestan las maestras durante la 

investigación, es cambiante, creativo, dinámico, versátil y brinda la posibilidad de 

experimentar la diversidad, siendo protagonistas, descubriendo sus potencialidades y 

reconociendo que las debilidades se convierten en retos por conquistar. 

Es importante subrayar, finalmente, que el juego a diferencia de la actividad lúdica 

tiene  una estructura, es decir un campo que implica un problema, un reto, que constituye  

un desafío, unos límites en los que el jugador puede moverse en un marco de libertad, que 

permite devolverse, ensayar, cometer errores, deshacer lo que se hizo, volver a empezar, 

construir y reconstruir estrategias, resolver problemas y decidir cómo los resuelve, es    mas 
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buscar de manera permanentemente rutas posibles para llegar a la meta y repetir las veces 

que el jugador decida lo que se convierte en fuente de gozo y placer. Todo esto constituye  

al juego que a diferencia de la actividad lúdica pedagógica, tiene unos fines determinados 

desde el comienzo y una cierta organización que no puede transformarse. 

Frente al  rol docente se puede decir que: 

 
Es importante considerar hoy al maestro como el adulto que reconoce, anima, 

sostiene afectivamente las exploraciones y juegos de los niños y niñas, no se mantiene al 

margen, indiferente frente a lo que sucede. El rol del docente como el que acompaña, 

observa e interviene de una manera sutil. El profesor, como diseñador de ambientes, como 

escenógrafo que posibilita a los niños y niñas, un espacio-ambiente, sugerente y  

provocador, en el cual no se necesita una guía predeterminada sí no que, el jugar del niño, 

refleje las múltiples oportunidades que brindó el diseño. 

 

Así mismo, está la actitud de escucha de lo que pasa en el juego, pues esto le  

permite al maestro, conocer más de la vida de las niñas, de su desarrollo, de los adultos 

cercanos y de los contextos en los cuales transcurre su vida. El docente que se pone primero 

en el lugar de las niñas y los niños y al momento de disponer los materiales disfruta de su 

creación Y como conocedor del desarrollo, características y particularidades de su grupo, 

será quien  propone experiencias pertinentes. 

Por otro parte, un elemento a considerar del rol docente es la posibilidad 

institucional de generar espacios que favorezcan el encuentro de maestros y la interlocución 

permanente entre ellos, donde la reflexión sobre y desde la práctica sea el eje transversal.  

La presente investigación abre puertas para pensar que de no garantizar espacios para estos 

encuentros de maestros, las oportunidades para comprender lo que se hace, para 

preguntarse, para compartir las crisis, las experiencias, para transformar y ajustar lo que se 

requiera, serían nulas y de esta manera, es muy fácil replicar por años y sin mucha 

conciencia lo que hace, prácticas en nombre de que así ha funcionado siempre. 

El papel del docente, según las maestras de esta investigación, va más allá de  

aplicar un currículo; el maestro es ante todo es un profesional de la educación que debe y 

puede participar en la construcción de propuestas desde su propio saber y experiencia, no 
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obstante lo que se puede observar en varias instituciones, es a un equipo de maestros que 

aplica lo que unos pocos en la institución piensan que es lo más favorable, esto genera en 

los maestros inconformismo y poca confianza en lo que ellos son y en sus propias 

capacidades. 

 

 

Tejiendo saberes y acciones a través de una espiral: Una realidad a través del diseño 

de ambientes: 

Tejer saberes y acciones a través de una espiral se hizo realidad a partir del diseño 

de ambientes, dado que este se convirtió en un dispositivo para reflexionar la práctica y 

permitió al equipo docente, reconocer sus saberes y prácticas en la Educación Inicial y en 

ese marco pensar por una parte que el diseño de ambientes va más allá de la decoración y 

potencia el desarrollo de la primera infancia y por otra parte, pensar el rol docente de una 

manera diferente y que vas más allá de la enseñanza de contenidos, trascendiendo a la 

promoción de las actividades propias de la infancia, en el caso de la presente investigación, 

del juego, no como medio, sino como fin en sí mismo para comprender y re significar la 

cultura, como oportunidad para interactuar con otros y como posibilidad de construir 

conocimientos desde la resolución de problemas, el diseño de estrategias y la 

transformación de los espacios y los objetos. 

El diseño de ambientes brindó también la oportunidad a las maestras de ser críticas 

frente al sistema y las limitaciones que este impone, para el profesorado y para las niñas y 

niños, pues ellos son conscientes de la importancia de ese primer nivel (preescolar) y su 

impacto para su desarrollo, y desean emprender retos nuevos que dinamicen sus 

planeaciones, sin embargo en ocasiones también saben que es difícil lograrlo. 

En esta investigación el diseño de ambientes abrió posibilidades para romper 

esquemas, que tiene que ver con la estructura y organización de las aulas, del currículo, del 

tiempo y del uso de los espacios por maestras y niñas, lo que se convirtió en fuente de 

reflexión para asumir retos que les permitieran proponer nuevas alternativas a las niñas de 

ser y estar en el entorno, además permitió transgredir el orden     en las prácticas cotidianas, 

 

 

 

14 



e iniciar un proceso de comprensión y transformación de las mismas, desde el diseño de 

ambientes para el juego. 

Y en cuanto a la relación entre pedagogía y arquitectura Rinaldi (2011) sostiene 

desde un enfoque relacional que en el ambiente: 

Se es protagonista del acto cognoscitivo, teniendo la posibilidad de reflexionar y 

comentar los propios procesos de aprendizaje. Debe ser posible la acción cognitiva, pero 

también la reflexión, el reconocimiento. Imaginamos, por tanto, un ambiente que sea una 

espacie de “superficie reflectante” que reenvía al protagonista y a los protagonistas de la 

acción cognitiva las huellas de su propio actuar, y le permite comentar acerca de cómo se 

está conociendo. (p. 106) 
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Resumo 

 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar e discutir as trajetórias de pesquisa com 

crianças de seis anos no cotidiano escolar, desenvolvidas a partir do projeto de pesquisa 

intitulado “Significados e sentidos produzidos pelas crianças, familiares e professoras sobre as 

experiências das crianças de seis anos no Ensino Fundamental de Nove anos” realizado ao 

longo do ano de 2014. Compreende-se, conforme Montagner (2007), por trajetória os 

caminhos assumidos diante de um percurso, no qual os sujeitos buscam desenvolver-se e 

envolver-se. Esta pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública municipal de  

Educação da cidade do Rio Grande/RS, por um grupo de pesquisadoras vinculadas ao 

Laboratório de Pesquisa e Estudos em Psicologia Social, do curso de Psicologia do Instituto  

de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio Grande. A  

investigação foi orientada tanto nos aspectos teóricos quanto nos aspectos metodológicos pela 

perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, especialmente nas contribuições de Vygotsky 

(1996), Molon (2008), Freitas (2002) e Kramer (1996). Neste trabalho serão traçadas as 

trajetórias assumidas ao longo da pesquisa, mais especificamente as trajetórias que 

envolveram os dialógos com a professora da turma, inclusive antes da inserção das 

pesquisadoras em campo, as trajetórias que envolvem a apresentação e explicação da pesquisa 

para as crianças e seus familiares ou responsáveis, com a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Além disso, as trajetórias que envolveram as observações 

realizadas no cotidiano escolar e as relações dessas com os intrumentos de pesquisa, 

principalmente o diário de campo. Pode-se compreender no desenvolvimento do presente 

trabalho que os aspectos éticos implicados na pesquisa com crianças devem estar no centro  

das discussões e das trajetórias de pesquisa definidas, bem como a constituição de vínculos 

entre pesquisadoras e crianças que se apresentam como necessária e indispensável à 

viabilidade do processo de investigação. Por fim, ressalta-se que a construção do processo de 

pesquisa e do conhecimento se dá também com a participação das crianças, ou seja, os 

processos  investigativos  implicam  uma  construção  coletiva  de  pesquisadoras  e    sujeitos 



investigados que vão traçando e entrelaçando trajetórias em um percurso e em um 

determinado tempo e espaço. 

Palavras-chave: Trajetórias, pesquisa com crianças, cotidiano escolar. 

 

 
Os pontos de partida 

Como trajetória são compreendidos os caminhos assumidos diante de um percurso no 

qual os sujeitos buscam se desenvolver e envolver-se. Neste sentido, o presente trabalho busca 

justamente traçar algumas das trajetórias assumidas ao longo da pesquisa “Significados e 

sentidos produzidos pelas crianças, familiares e professoras sobre as experiências das crianças 

de seis anos no Ensino Fundamental de Nove anos” desenvolvida pelas pesquisadoras do 

Laboratório de Pesquisa e Estudos em Psicologia Social - LAPEPSO, vinculado ao curso de 

Psicologia do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, da  Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. 

A pesquisa foi realizada em uma escola de periferia da rede pública municipal de 

Educação da cidade do Rio Grande/RS, em uma turma do primeiro ano do Ensino 

Fundamental do período da manhã, com uma professora e vinte e um alunos, entre meninos e 

meninas. 

Deve-se ressaltar que a presente pesquisa foi orientada pelos pressupostos da 

perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, a qual se propõem compreender e estudar os 

fenômenos enquanto processos históricos, sociais e culturais. Assim, buscou-se as 

contribuições de autores como Vygotsky (1996), Freitas (2002), Molon (2008) e Kramer 

(1996) para fundamentar e orientar os processos de pesquisa. 

Compartilha-se da noção de trajetórias explicitada por Montagner (2007) que discute  

as concepções de trajetórias e biografias a partir de alguns pressupostos da teoria 

Bourdieusiana. Nesse sentido, analisar, compreender ou rastrear uma trajetória possuí como 

finalidade “acompanhar o desenrolar histórico de grupos sociais concretos em um espaço 

social definido por esses mesmos grupos em suas batalhas pela definição dos limites e da 

legitimidade dentro do campo em que se inserem” (MONTAGNER, 2007, p. 257). 

Toda trajetória possui um ou mais pontos de partida, os quais podem ser orientados 

tanto aleatoriamente quanto intencionalmente. Considera-se que essa noção de ponto de 

partida pode ser expressa também pela ideia de princípios, como apontado por Pereira (2015), 

quando a autora problematiza a ideia de resolução na ciência. No seu entendimento a ciência 

deve ter como função a problematização e não a resolução dos fenômenos estudados. É  nesse 



sentido que a ideia de ponto de partida ou princípios, “parece-nos mais potente na 

processualidade a que se abre, pois não tem por objetivo apenas a condução de um agir, mas 

de permanentemente reavaliar-se na condição que ocupa de ser o ponto de partida e o 

fundamento desse processo” (PEREIRA, 2015, p.63). 

Assim, sobre as discussões das trajetórias de pesquisa em questão, elencou-se alguns 

dos pontos de partida que foram assumidos propositalmente no decorrer desse processo. Essa 

concepção de intencionalidade do pesquisador diante de alguns processos que envolvem a 

pesquisa ancora-se na proposição de Pereira (2015), quando a autora afirma que: 

O processo de pesquisa é feito de minúcias e de intermitentes tomadas de 

decisões, cada uma delas exigindo do pesquisador um posicionamento ao 

qual não pode se isentar de responder e de responsabilizar-se – pelas teorias, 

pelas crianças, pelas instituições e também por ele mesmo.  (PEREIRA, 

2015, p. 62) 

 

Inicialmente pontua-se que um desses pontos de partida se refere a participação das 

crianças no processo de pesquisa. Na compreensão da importância da participação das 

crianças enquanto sujeitos de pesquisa, corrobora-se com a proposta de Souza  &  Castro 

(2008, p. 53): 

Em vez de pesquisar a criança, com o intuito de melhor conhecê-la, o 

objetivo passa a ser pesquisar com a criança as experiências sociais e 

culturais que ela compartilha com as outras pessoas de seu ambiente, 

colocando-as como parceira do adulto-pesquisador, na busca de uma 

permanente e mais profunda compreensão da experiência humana. 

 

Assim, um ponto de partida fundamental que orientou as trajetórias de pesquisa do 

presente trabalho foi pautado nas constantes aproximações e diálogos das crianças com as 

pesquisadoras. Essa posição manifesta uma determinada concepção de infância, a qual 

compartilha-se com Kramer (2006), a infância é uma categoria social e uma categoria da 

história humana e, ao mesmo tempo, um período da história de cada um. Para a autora, a 

inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de organização de cada 

sociedade, mudando de criança para criança, de contexto para contexto, marcadas pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridas (KRAMER, 2006). 

Kramer (2006) e Kramer e Leite (1996) reconhecem também o que é específico e 

singular na infância, exaltando entre as crianças, o seu poder de imaginação, fantasia, criação  

e brincadeira, esta entendida como experiência de sua cultura. Para as autoras, as crianças 

igualmente “são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 

produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir 

do seu ponto de vista” (KRAMER, 2006, p. 15). 



Deste modo, compreende-se que as crianças produzem cultura por meio de suas falas, 

gestos e expressões, participando e interferindo no mundo adulto. Considera-se que o ponto  

de vista das crianças pode revelar uma outra maneira de ver a realidade, de forma muito mais 

sensível e crítica. 

Atuar com as crianças com esse olhar significa agir com a própria condição 

humana, com a história humana. Desvelando o real, subvertendo a aparente 

ordem natural das coisas, as crianças falam não só do seu mundo e de sua 

ótica de crianças, mas também do mundo adulto, da sociedade 

contemporânea. Imbuir-se desse olhar infantil crítico, que vira as coisas pelo 

avesso, que demonstra brinquedos, desmancha construções, dá volta à 

costura do mundo, é aprender com as crianças. (KRAMER, 2006, p. 17) 

 

Seguindo nessa perspectiva, a autora, discute uma cultura que vê e reconhece todos os 

sujeitos – crianças, jovens e adultos – envolvidos na ação política sensível na pluralidade e na 

diferença, tornando-se capazes na própria ação coletiva e na participação no mundo. 

Considera-se assim, fundamental superar a ideia de que o adulto pode pesquisar sobre 

as crianças, pois acredita-se na parceria do adulto-pesquisador com a criança, ambos tendo 

uma posição ativa e construtiva no processo de investigação. Com isso, não significa que o 

papel da pesquisadora deva-se “apagar enquanto pessoa que detém um conhecimento sobre o 

desenvolvimento infantil, sobre as características da sociedade brasileira (...) e sobre as 

múltiplas potencialidades infantis” (CAMPOS, 2008, p. 41). 

Outro ponto de partida que orientou as trajetórias de pesquisa se refere ao fato de 

compreender as crianças a partir de suas condições políticas, históricas e culturais. Essa 

compreensão para além de desenhar o contexto em que as crianças produzem e reproduzem as 

suas histórias, implica em “uma ruptura conceitual e paradigmática”, o que permite 

compreender a “infância na sua dimensão não infantilizada, desnaturalizando-a e destacando a 

centralidade da linguagem no interior de uma concepção que encara as crianças como 

produzidas na e produtoras de cultura” (KRAMER, 1996, p. 14). 

Foram elencados dois dos principais pontos de partidas que orientaram as trajetórias 

que foram traçadas na pesquisa em questão. Na sequência serão apresentadas algumas das 

trajetórias assumidas ao longo da pesquisa e por fim algumas considerações que representam 

os pontos de chegada da pesquisa. 

 

As trajetórias e os caminhos percorridos na pesquisa com as crianças 

Antes da inserção das pesquisadoras no ambiente escolar foram realizados encontros 

de formação continuada com a professora da turma, os quais ocorriam semanalmente com 

duração média de três horas e tinham como finalidade a discussão de textos que envolviam 



diversas temáticas, desde questões temáticas sobre a infância até os  processos  de 

escolarização do primeiro ano do Ensino Fundamental. Além disso, os encontros 

possibilitavam o conhecimento por parte das pesquisadoras das atividades desenvolvidas pela 

professora e as principais características da turma. Neste sentido, oportunizaram  o 

acolhimento e o compartilhamento de determinadas angustias e ansiedades da  professora 

frente as dificuldades encontradas em seu trabalho, bem como permitiam os esclarecimentos 

sobre as dúvidas e incertezas das pesquisadoras a respeito das atividades a serem propostas na 

pesquisa com as crianças. 

Campos (2008) afirma ser um aspecto ético fundamental nas pesquisas com crianças o 

conhecimento da cultura local, pois o mesmo tem como finalidade evitar o constrangimento 

principalmente para as crianças ao longo da pesquisa. Acrescenta-se que ter contato 

anteriormente sobre alguns dos processos que serão pesquisados possibilita organizar e refletir 

sobre estratégias que superem a improvisação das pesquisadoras e que visem contribuir para 

que as crianças se tornem sujeitos da pesquisa desde os momentos iniciais das atividades. 

Outros aspectos éticos fundamentais de pesquisas com crianças podem ser definidos a 

partir das questões que envolvem a autoria e autorização das crianças, diante do processo de 

pesquisa. Kramer (2002) aponta sobre essa necessidade, problematizando principalmente as 

questões éticas que envolvem a nomeação das crianças, a exposição de suas imagens e a 

devolução dos achados da pesquisa para os sujeitos envolvidos na mesma. 

Pereira (2015, p. 62) seguindo nessa perspectiva, enfatiza os aspectos éticos afirmando 

que os seus delineamentos devem se estruturar “desde o nascimento das suas questões iniciais 

até à circulação dos seus resultados, incluindo nesse longo processo uma infinidade de 

encontros – com as teorias, com as crianças, com as instituições etc. e também do pesquisador 

com ele mesmo”. 

Referente ao processo de pesquisa em questão, a partir dos encontros com a professora 

regente da turma, ela relatou que estava desenvolvendo um projeto com as crianças 

denominado de “Dia do Cientista”, no qual desenvolvia atividades de pesquisa e exploração 

de insetos, que os alunos manuseavam com o auxílio de materiais específicos para  

observação, como luvas, lupa e pinça, e também com livros de figuras de diversos animais. 

Assim, nessas atividades eram articuladas práticas de leitura, escrita, desenho e as crianças 

desempenhavam o papel de cientistas que estavam “descobrindo” os animais. 

Tendo conhecimento do projeto desenvolvido na escola pela professora e as atividades 

que as crianças já vinham realizando, as pesquisadoras aproveitaram para articulá-las a 

pesquisa. A partir dessa temática trabalhada pela professora foi organizada uma  apresentação 



teatral para as crianças que teve como objetivo apresentar à pesquisa, o papel que as 

pesquisadoras passariam a desenvolver em conjunto com as crianças a partir daquele  

momento na escola e a apresentação dos instrumentos de pesquisa, desde os diários de campo 

até as filmadoras. 

A ideia do teatro residiu na possibilidade das crianças de fazerem perguntas e 

comentários sobre a pesquisa, objetivando a construção de um primeiro espaço de diálogo e 

interação entre as pesquisadoras e as crianças. Para a apresentação da peça de teatro foram 

dispostos alguns colchonetes na sala de vídeo da escola para que as crianças pudessem se 

acomodar, quando elas chegaram na sala as pesquisadoras já estavam esperando: 

A professora orientou que elas sentassem no chão de frente para nós que 

estávamos em pé e então fez uma breve apresentação de quem éramos. 

Dissemos que erámos estudantes e cientistas e que estávamos procurando 

uma turma para estudarmos. Levamos em uma maleta uma lupa, uma  

câmera, uma filmadora, um mp5 e um caderno e apresentamos como sendo 

nossos instrumentos de pesquisa. (Diário de Campo, 2014) 

 

Ao longo dessa apresentação, as crianças ainda “mostraram-se muito receptivas e 

atenciosas, a maioria ouviu o que dizíamos sem muitas distrações. Fizeram perguntas e 

interagiram conosco" (Diário de Campo, 2014). 

A história construída para compor a peça de teatro, também representou a caminho de 

construção prática da pesquisa, já que buscou relacionar as vivências das próprias 

pesquisadoras no contexto escolar, no caso na universidade. Essa história contava que  

algumas meninas muito curiosas estudavam em uma escola de cientistas e que sempre  

estavam querendo aprender coisas novas, mas um dia elas se deram conta que não sabiam 

muitas coisas sobre as crianças. Por isso resolveram procurar uma turma de crianças de uma 

escola para poder conversar com elas sobre o que as crianças faziam, do que gostavam, como 

aprendiam e tudo mais o que as crianças gostariam de falar. Porém, essas meninas 

pesquisadoras não estavam encontrando uma turma de crianças, até que um dia elas 

encontraram uma professora de uma escola, que disse que tinha uma turma de crianças que 

talvez gostariam de conversar com as pesquisadoras sobre esses assuntos. Assim, as 

pesquisadoras chegaram até aquela turma e naquele momento estavam conversando com as 

crianças e perguntando se elas poderiam ajuda-las a conhecer mais sobre as crianças. 

Ainda durante a apresentação do teatro, de maneira lúdica foi questionado as crianças 

se elas gostariam de participar da pesquisa e também se elas gostariam de assinar um convite 

afirmando  que participariam da  mesma.  Na  apresentação  e ao  longo  da pesquisa  com   as 



crianças o termo convite foi utilizado para se referir ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

O consentimento dos sujeitos em relação à sua participação nas pesquisas é um 

importante aspecto ético que deve ser levado em conta, sendo que o termo de consentimento 

representa um instrumento que torna formal o acordo de participação dos sujeitos na pesquisa 

(GAIVA, 2009). 

Nas pesquisas com crianças deve-se levar em conta as especificidades do termo de 

consentimento, de acordo com Gaiva (2009) anteriormente a solicitação do consentimento das 

crianças deve-se “fornecer informações em linguagem clara e adequada à idade da criança 

para que possa compreender os objetivos, métodos e divulgação dos resultados da pesquisa” 

(p. 140) e também deve-se considerar que “o processo para a obtenção do consentimento deve 

envolver confiança, respeito, diálogo, paciência e persistência na relação pesquisador - sujeito 

sem influência de outras pessoas” (p. 140). 

Considerando essa perspectiva da especificidade, tanto da forma do termo de 

consentimento quanto do processo de apresentação para crianças, foi desenvolvido um termo 

de consentimento que visou integrar diferentes formas de expressão – escrita, leitura e 

desenho – ao mesmo tempo em que o momento de preenchimento do mesmo se estendesse 

para além apenas de um registro rápido do nome pela criança. Assim, o termo de 

consentimento das crianças foi produzido anteriormente e continha a seguinte  pergunta: 

“Você gostaria de participar da nossa pesquisa?” Seguido das palavras sim e não, com um 

espaço para que fosse marcada a opção de escolha das crianças. O mesmo continha ainda uma 

linha para que as crianças pudessem escrever seu nome sendo que embaixo dessa mesma o 

nome da criança estava escrito em caixa alta, segundo orientações da professora da turma,  

pois haviam crianças que ainda não sabiam escrever seu nome. E por fim o termo continha o 

desenho de um cientista para que as crianças pudessem colorir e interagir através de outra 

forma de expressão com o documento, com os colegas e as próprias pesquisadoras. 

Assim, após a apresentação do teatro “As crianças foram levadas até a sala de  aula 

pela professora para preencherem os convites” (Diário de Campo, 2014). Pois na sala de aula 

estavam disponíveis os lápis de escrever e pintar para que as crianças preenchessem os 

termos, sendo que “assim que iam terminando de pintar o desenho e fazer a assinatura as 

crianças iam imediatamente mostrar para nós” (Diário de Campo, 2014). Todas as crianças 

participaram da atividade e preencheram o termo, tendo em vista que: 

Nenhuma criança faltou à aula naquele dia. Todas responderam que 

gostariam de participar da pesquisa. Auxiliamos e explicamos novamente    a 



pesquisa durante o preenchimento dos convites nas classes, onde elas ficam 

separadas em grupos de 4 a 5 crianças. (Diário de Campo, 2014) 

 

Após o preenchimento dos termos de consentimento, a professora solicitou que as 

crianças fizessem um desenho com tema livre, mas que contasse um pouco sobre elas para  

que as pesquisadoras pudessem conhecer um pouco mais cada aluno. A princípio essa 

atividade não havia sido planejada previamente, mas foi desenvolvida. 

As crianças gostaram muito da proposta e surgiram várias ideias em relação a 

construção dos desenhos, “na hora de fazer o desenho sobre algo que gostassem em geral, 

achei interessante que alguns desenharam nós (pesquisadoras) e tentaram escrever nossos 

nomes pedindo a nossa ajuda” (Diário de Campo, 2014). 

Mesmo não planejado esse momento foi construtivo à medida que o proporcionou 

outras formas de contato entre as pesquisadoras e as crianças, como, por exemplo, na situação 

que algumas crianças escreveram “com nosso auxílio ou da professora, nosso nome nos 

desenhos ou frases como ‘Te amo’. Algumas recortaram corações ou outros desenhos para  

nos presentear” (Diário de Campo, 2014). 

Outro aspecto fundamental nas pesquisas com crianças se refere ao Consentimento 

Livre e Esclarecido dos responsáveis, tendo em vista que as crianças são tuteladas legalmente 

pelos mesmos (GAIVA, 2009). Levando em consideração esse aspecto ético foi realizada uma 

reunião com os responsáveis das crianças, a qual tinha como objetivo, além de obter o 

consentimento dos familiares para a participação dos alunos na pesquisa, também apresentar a 

pesquisa quanto aos seus objetivos, finalidades e como seriam desenvolvidas as atividades das 

pesquisadoras em conjunto com as crianças. 

A reunião com os responsáveis foi planejada para ocorrer no último período de aula, 

pois assim poderia abranger mais pessoas, as quais estavam buscando os alunos na saída da 

escola. De modo geral os familiares “pareceram bem receptivos e interessados quanto a 

pesquisa, dispondo-se a participar” (Diário de Campo, 2014). 

Inclusive alguns familiares, após conhecerem a proposta da pesquisa, passaram  a 

relatar no grupo, seus entendimentos e percepções sobre o desenvolvimento, o  

comportamento e a aprendizagem dos alunos. Cita-se por exemplo o relato de uma mãe que 

afirmou que estava percebendo “que a filha estava progredindo, pois sabia escrever e ler 

determinadas palavras e tinha interesse por aprender mais” e também o relato de outro pai que 

disse estar preocupado com o seu filho em relação à “questão comportamental e da  

dificuldade que é lidar com ele” (Diário de Campo, 2014). 



Outra prática que fez parte da pesquisa foram as observações das crianças nos 

diferentes espaços escolares, sendo que para isso fazíamos uso dos instrumentos de registro,  

os quais eram as maquinas fotográficas, filmadoras e os diários de campo. Essas observações 

ocorreram em diferentes momentos e espaços do cotidiano escolar das crianças, como a sala 

de aula, o refeitório, a sala de vídeo, o pátio, a quadra, entre outros. 

Nas observações, buscou-se, conforme afirma Silva, Barbosa e Kramer (2008),  

analisar as relações entre as crianças, ver e ouvir as crianças. Compreendendo que o ver 

significa “observar, construir o olhar, captar e procurar entender, reeducar o olho e a técnica”  

e ouvir representa “captar e procurar entender; escutar o que foi dito e o que não foi dito, 

valorizar a narrativa, entender a história” (p. 86). 

Destaca-se ainda que esses momentos de observação das crianças em suas atividades 

constituíram-se em momentos de interação intensos com as crianças, ou seja, não éramos nós 

pesquisadoras isoladas naquele contexto apenas registrando, pelo contrário, o tempo todo 

éramos solicitadas pelas crianças. Perguntas, histórias, risadas, desenhos, músicas e inúmeros 

outros elementos faziam a mediação entre as pesquisadoras e as crianças. 

Desde o início do contato das pesquisadoras com as crianças, as relações se mostraram 

intensas, até mesmo nos momentos de pouco contato com crianças, esses eram marcados “por 

afeto, elas nos abraçaram, cumprimentaram” (Diário de Campo, 2014). Praticamente todas as 

crianças estavam curiosas para conversar com as pesquisadoras. Elas queriam mostrar o que 

estavam fazendo nos cadernos, folhas, desenhos, ao mesmo tempo que buscavam descobrir o 

que as pesquisadoras estavam fazendo naquele momento. Nesses encontros, através dessas 

curiosidades, as relações estavam se estabelecendo. 

Assim, como as pesquisadoras eram extremamente solicitadas pelas crianças os 

instrumentos de registros também foram. O interesse pelos instrumentos e o que as 

pesquisadoras estavam fazendo com eles partiu da maioria das crianças, algumas delas 

queriam que as pesquisadoras tirassem fotos delas, outras queriam elas tirar fotos, as crianças 

também queriam escrever no diário e ao mesmo tempo saber o que as pesquisadoras estavam 

escrevendo, enfim uma infinidade de ações e curiosidades em relação aos instrumentos. 

Como no momento da apresentação da peça de teatro para as crianças já havia sido 

combinado que elas poderiam utilizar os instrumentos, as crianças já procuravam as 

pesquisadoras solicitando-os, claro todas ao seu modo algumas mais tímidas, outras se 

exaltando. 

Os principais interesses em relação aos instrumentos de pesquisa foram relacionados  

ao  diário  de  campo.  As  crianças  queriam  saber  por  que  a  pesquisadora  escrevia  em um 



caderno, para que escrevia, o que estava escrevendo, algumas crianças pediam para desenhar, 

para olhar o diário, etc. 

A curiosidade em relação ao diário se dava também quanto ao seu conteúdo, 

constantemente as crianças questionavam o que a pesquisadora estava escrevendo. 

Considerando a criança como um sujeito de direito e respeitando os aspectos éticos da 

pesquisa, as pesquisadoras sempre realizavam a leitura com e para as crianças de seus escritos 

no diário, como no caso em que duas alunas se aproximam: “Luana e Bruna sentadas do meu 

lado pedem o que eu estou fazendo, respondo que eu estou escrevendo o que eles estão 

fazendo, elas pedem: lê, para mim?! Então eu li o que havia escrito” (Diário  de Campo,  

2014). 

Destaca-se que nem sempre era possível fazer a leitura que as crianças solicitavam. 

Pois poderia atrapalhar a atividade que estava sendo desenvolvida com as crianças pela 

professora, nesse sentido as pesquisadoras negociavam com as crianças para que a leitura 

fosse realizada em outro momento: “Como estavam todos em silêncio, falei para elas que 

depois do filme eu explico, pode ser? Ela aceitou” (Diário de Campo, 2014). 

Considera-se ainda importante destacar que a leitura das escritas no diário para as 

crianças possibilita que elas fiquem atentas a outros detalhes não observados pelas 

pesquisadoras, como por exemplo, na seguinte situação: “Enquanto escrevo Isabel, a aluna 

continua de mãos dadas comigo e olha o que eu estou escrevendo. Reconhece a primeira letra 

da palavra e diz: Esse é meu nome? Apontando. Eu digo que sim, ela corrige dizendo: Mas ele 

não é com ‘z’ é com ‘s’. Arrumo no caderno conforme ela disse” (Diário de Campo, 2014). 

 

Os pontos de chegada 

Ao traçar algumas trajetórias de pesquisa com as crianças de seis anos, pode-se 

entrelaçar os diálogos das pesquisadoras com as crianças e com a professora da turma nos 

encontros de formação continuada; bem como, as implicações das questões éticas que 

envolvem o consentimento das crianças e seus responsáveis e a sua participação na pesquisa. 

Desse modo, as trajetórias percorridas, desde os pontos de partida e/ou princípios, 

passando compreensão do contexto em que as crianças estão inseridas, pela aproximação das 

pesquisadoras, pela relação com as crianças, até a divulgação dos resultados, devem sempre 

estar orientadas por aspectos éticos e epistemológicos de pesquisa. Assim, os pontos de 

chegada são pautados pelo respeito, cuidado na relação com o outro, pelo diálogo com as 

crianças, os quais representam a base para a construção da pesquisa, bem como seu resultado 

fundamental, pois com eles tem-se as possibilidades de desenvolvimento da pesquisa. 



Concorda-se com Pereira, Salgado & Souza (2009) que os princípios epistemológicos 

fundamentais que pautam os processos de pesquisa devem ser a alteridade e o dialogismo,  

pois “assumir o dialogismo e a alteridade como marcas das relações estabelecidas no contexto 

da pesquisa significa, portanto, buscar o encontro com o outro e compartilhar experiências, 

conhecimentos e valores que se alteram mutuamente” (p.1023). 

Por fim, cabe destacar que nas trajetórias percorridas na pesquisa as crianças foram 

consideradas como construtoras do processo junto com as pesquisadoras. Nesse sentido, 

encerra-se o presente texto com a afirmação de uma criança ao enfatizar que tanto elas como 

nós (as pesquisadoras) “somos todos cientistas”. Portanto, nós (pesquisadoras e crianças) 

produzimos o conhecimento e as próprias trajetórias de pesquisa. 
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: MOVIMENTOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
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Resumo 
 
Este trabalho é um recorte de um conclusão do Curso de Pedagogia (noturno), 

realizado com apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil, , intitulado: 

“Interlocuções entre Políticas Públicas e Ações Pedagógicas: Limites e 

Possibilidades” tem como objetivo analisar políticas públicas que basearam a 

construção da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, 

considerando os discursos dos egressos do curso de Pedagogia/Noturno da 

Universidade Federal de Santa Maria. A Educação Infantil no Brasil, nas  

últimas décadas, vem construindo uma nova concepção sobre como educar e 

cuidar de crianças de zero a cinco anos de idade em instituições educacionais. 

Essa concepção busca romper com dois modos de atendimento fortemente 

marcados na história da educação infantil: o assistencialista, que desconsidera 

a especificidade educativa, neste sentido o estudo terá como base os 

documentos legais que balizam a Educação Infantil como primeira etapa da 

Educação Básica de ensino e a primeira e segunda versão da Base Nacional 

Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCC). A metodologia proposta 

para este estudo, contempla uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de 

caso, utiliza-se como fonte de dados os documentos legais que fundamentam a 

Base Nacional Comum Curricular em sua primeira e segunda versão, e 

questionário misto com os egressos dos últimos cinco anos (2011-2015) do 

Curso de Pedagogia/Noturno que atuam na Educação Infantil  da  rede 

municipal de Santa Maria/RS/BR para a análise dos dados utilizou-se a análise 

de conteúdo Bardin (2011). A base teórica do presente trabalho está 

fundamentada em estudos de, Kramer (1982; 2002; 2006), Gimeno Sacristán 

(1996) e Macedo (2014; 2015). Por fim, a partir desse trabalho. Mediante 

escritos, de maneira inicial, compreendeu-se que a perspectiva histórica da 

Educação Infantil produz uma tentativa de firmar-se no campo da educação 

para  além  de  um  paradigma  assistencialista.  O  surgimento  das     políticas 



mencionadas confirma o movimento no sentido de garantir não só o acesso a 

escolarização, mas, o intuito de construir práticas pedagógicas com as  

crianças, de modo a atender suas necessidades. 

 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação infantil. Currículo. Base Nacional 

Comum Curricular 
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VAI UM DILANTROZOL AÍ? 

Magda Raquel D’Ávila Pereira, SMED/PMPA. 

 

Sabrina Garcez, SMED/PMPA. 

 

O Programa de Leitura Adote um Escritor constitui-se numa política pública de 

leitura da Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Porto Alegre, objetivando 

articular a leitura e o trabalho transdisciplinar de obras literárias, em todas as escolas da 

rede municipal de ensino, desde 2002. Anualmente, em parceria da SMED com a 

Câmara Riograndense do Livro, são disponibilizados autores que tem interesse em 

participar de visitações nas escolas, com dotação orçamentária específica para compra  

de obras literárias para o acervo e atividades que incentivem e promovam ações de 

leitura nas instituições de ensino da capital gaúcha. Nossa instituição, em 2015, seu 

primeiro ano de funcionamento, optou pelo então patrono da Feira do Livro, Dilan 

Camargo, como autor da escola. Para dar início  a essa proposta,  primeiramente  junto 

aos educadores, organizamos um momento de formação continuada voltado 

exclusivamente ao Programa. Criamos um mimo agregador, o Dilantrozol, embalagem 

de pílulas (coloridas e de chocolate) de estímulo à leitura dos poemas, visando despertar 

o grupo para o trabalho com autor. O objetivo, para além de fomentar o trabalho, era 

explodir ideias de ações que pudessem ser desenvolvidas junto às faixas etárias 

atendidas pela escola. Constituímos tal formação em diferentes momentos: apresentação 

do Programa Adote um Escritor, biografia e obras de Dilan Camargo, Dilantrozol – as 

pílulas de leitura – agente motivacional, apresentação de diversos personagens 

confeccionados em feltro para acompanhar a leitura dos poemas e propostas de trabalho 

voltadas à Educação Infantil, envolvendo a exploração das obras do  autor.  A 

experiência mostrou-se positiva, permitindo assim qualificar a ação pedagógica a ser 

realizada junto aos grupos de crianças, a partir da constituição de um projeto de ação 

envolvendo o poeta. Durante o período entre a formação e a visita, a escola se articulou 

como um todo para planejar atividades relacionadas ao autor adotado e sua obra, com 

vistas ao momento esperado da visita. Além da ampliação das ações de leitura, 

observou-se uma diferença na aprendizagem, no sentido de que, com mais leitura e com 

o envolvimento das crianças nestas, amplia-se a capacidade de compreensão e a 

interpretação, bem como as habilidades de comunicação, entre outras. A culminância foi 

a visita do autor, efetivada em dezembro/2015, com intensa participação de todos os 



grupos de alunos, desde o Berçário 2. Muito questionamentos, produções artísticas, 

declamação de poesias e confecção de personagens, deram uma pequena mostra a Dilan 

Camargo das intensas atividades suscitadas pela leitura e compreensão de suas poesias. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura Infantil, Formação de professores. 



AS HISTÓRIAS CONTADAS ATRAVÉS DAS CAIXAS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA PIBID- PEDAGOGIA 2016. 

Camila de A. Rocha – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Carla R. Garcia Amorim – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Daniele da Silva L. da Cunha – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Lissandra Pedroso Melo – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Patrícia Pereira da Silva – Professora da Rede Estadual e Munipal de Ensino. 

 

Este trabalho tem como proposta apresentar uma das atividades realizadas pelo PIBID, do 

subprojeto Pedagogia, no primeiro semestre do ano letivo de 2016. A atividade emergiu a 

partir das discussões elencadas pelo grupo em geral, partindo das observações do contexto de 

sala de aula. A atividade aqui discorrida é sobre a contação de uma história através de uma 

caixa, que foi realizada pelo grupo Educação Infantil, na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Revocata Heloísa de Melo e Escola Municipal de Educação Infantil Oscar 

Ferreiro de Campos Morais, do município de Rio Grande – RS, com crianças da faixa etária 

entre 5 e 6 anos. O grupo selecionou o livro “Saco de Brinquedos”, de Carlos Urbim, para 

elaborar uma caixa de contação da história para as crianças, objetivando instigar a 

curiosidade, a interação, o interesse e a ludicidade das mesmas com a leitura e, 

concomitantemente, a exploração dos brinquedos. Inventar, ler e contar histórias são tarefas 

importantes na educação infantil. A narrativa para crianças pequenas envolve todas as 

oportunidades de interação que a criança tem com seu mundo imaginário. Ouvir e ler histórias 

de várias formas, fazer de conta, dramatizar com fantoches e entre outros recursos, leva a 

aprender melhor a realidade. Considerando a importância da descoberta, pela criança, das 

funções da língua escrita e de seus variados usos, a literatura infantil é um dos caminhos mais 

motivador e significativo para o desenvolvimento e aquisição da escrita. Junqueira Filho 

(2001) apresenta que [...] na educação infantil, estaremos, em processo, lendo e escrevendo 

com as crianças, ou seja, começaremos a exploração da linguagem escrita com elas e 

continuaremos a fazê-lo(...) até o final deste período da escolaridade. (p. 141). Neste sentido, 

compreende-se a importância da leitura e da escrita na Educação Infantil no processo de 

desenvolvimento e autonomia das crianças no seu interagir consigo e com o mundo. 

Corroborando, Larrosa (2003) nos evidencia que “ler não é instrumento ou acesso à 

homogeneidade do saber, mas o movimento da pluralidade do aprender.” (p. 143 – 144). 

Portanto, a leitura e a escrita na educação infantil é fundamental para o entendimento da 

criança e suas relações com o mundo que a cerca, e como esta relaciona-se com o outro. Deste 



modo evidencia-se a importância da leitura na educação infantil, pois a partir do contato com 

a leitura, as crianças iniciam a sua relação com o ato de ler e, posteriormente, o ato de 

escrever. “[...] Porque através da leitura, a escritura libera um espaço para além do escrito, um 

espaço para escrever. Ler é levar o texto ao seu extremo, ao seu limite, ao espaço em branco 

onde se abre a possibilidade de escrever.” (Larrosa, 2003, p. 146). 
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AS INFÂNCIAS E SUAS MARCAS – a violência e o brincar num  curta  

metragem. 

Marisa Barreto Pires1 

Universidade Federal do Rio Grande 

RESUMO: A análise feita neste trabalho objetiva compreender a possibilidade de 

encontro entre o real e a ficção existente no documentário: Crianças Invisíveis e a 

importância que o tema traz no que se refere à formação de professores. O 

documentário é produto de uma proposta feita pela Unicef a sete diretores, que 

deveriam mostrar o seu olhar sobre as infâncias através de curtas metragens. O foco 

desta abordagem é feito em três dos setes filmes: Tanza, Bilú e João (um curta 

brasileiro), Ciro. A vivência em sala de aula, às vezes, faz com que o professor deixe 

de perceber algumas situações do seu cotidiano, a partir do momento em que ele 

deixa de perceber as crianças que o cercam e a sua própria criança interior. É 

perceptível, nos três curtas analisados, a presença de temas bastante relacionados  

à infância contemporânea: a violência e o brincar, elementos do cotidiano das 

cidades do século XXI. A violência expressa de todas as suas formas desde as 

armas até a violência da ausência do afeto e do cuidado; o brincar existente nos 

campos de guerra ou nas ruas das metrópoles, quando a criança esquece a  

violência e exercita seu maior direito: o de ser, apenas e tão somente, criança. A 

abordagem teórica acontece no diálogo entre: Larossa que nos fala da criança que 

se produz a partir do adulto; Sarmento e Cerisara rementem-nos a concepção de  

que brincar é algo inerente ao ser humano, mais intensamente na infância, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que estão previstos direitos que, 

infelizmente, não são efetivados em várias nações e Dornelles, que nos leva a 

perceber as diversas infâncias existentes na atualidade: daguerra, da rua, do perigo. 

Por fim, destaca-se a necessidade do professor da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais de manterem-se atentos a esta diversidade, que por inúmeras razões acaba 

se dissolvendo num cotidiano escolar engessado por normas e pela angústia 

permanente do cumprimento dos conteúdos programáticos. 

Palavras-chave: infâncias, violência, brincar, curtas metragens. 
 
 

O presente trabalho propõe-se a fazer uma leitura reflexiva sobre o documentário – 

Crianças Invisíveis, o qual tem em sua proposta um olhar diferenciado, através   das 
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lentes dos diretores, para o sofrimento vivenciado por crianças de diversas partes do 

planeta. 

O olhar da analista deter-se-á sob três filmes: Tanza; Bilú e João e Ciro, sendo que  

o enfoque principal será o de observar a situação de violência concreta ou aparente 

a que as crianças estão submetidas e, também, a presença do brincar nas três 

películas. Inicialmente, será feita uma breve sinopse de cada filme, para 

posteriormente passar-se a análise que funda esta breve reflexão. 

Tanza é um filme em que o foco principal está na presença de um exército formado 

por crianças e adolescentes em um país em guerra civil no continente africano. Uma 

metáfora surge no início do filme e talvez passe em branco para um “telespectador” 

mais desatento – um capacete que bóia num rio, em que as crianças enchem seus 

cantis. O capacete é o símbolo da morte, do fim, do acabado. Os soldados lutam 

numa guerra, em que, provavelmente, não saibam o porquê das armas e da 

violência tão cruel. 

Em Bilú e João, têm-se duas crianças, um menino e uma menina, moradores 

periferia de uma metrópole brasileira, que buscam algum dinheiro com a venda de 

alumínio, para poderem ajudar o responsável a comprar tijolos, que serão utilizados 

na construção de um “puxadinho”. Neste filme, as crianças são crianças, brincam, 

riem e de alguma forma demonstram felicidades no seu dia conturbado para 

concretizarem a venda do alumínio. 

Ciro, é um filme que se passa numa cidade italiana, em que a praça é o ponto de 

chegada de turistas e, também o local para que pequenos delitos sejam cometidos. 

Ciro é um menino, que em companhia de outros de outros meninos pratica  

pequenos delitos e que entrega o produto de seus delitos a um receptador. Talvez, o 

ponto significativo da narrativa fique nas marcas do discurso da mãe e de seu 

suposto amante, que alega a necessidade do menino em contribuir nas despesas da 

casa. 

Em todos os filmes, há uma marca importante a ser relacionada com as questões 

relacionadas com as Infâncias, a Cultura e a Educação – as crianças e o seu  

brincar, que pode ser observado por ângulos diversos. 



Nos três filmes, as crianças brincam, sendo que no primeiro, este momento se dá 

quando Tanza chega a sua aldeia e vai até sua casa e lá encontra seus brinquedos 

escondidos, são pequenos tesouros, guardados nas paredes da sua antiga casa.  

Em Bilú e João, a brincadeira está imensamente presente, pois associado ao fato de 

catarem latinhas, os irmãos conseguem momentos de diversão, mesmo que isso 

aconteça no jogo com alguns adultos e outras crianças. Já em Ciro, o brincar é 

silencioso com a utilização das sombras, em que ele projeta animais na parede e o 

brincar no parque de diversões. 

Neste olhar do brincar, chamo a minha reflexão Sarmento e Cerisara: 

 
“A ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis. 
Brincar não é exclusivo das crianças; é próprio do homem e uma das 
suas actividades sociais mais significativas. Porém as crianças 
brincam contínua e abnegadamente. Contrariamente aos adultos, 
entre brincar e fazer coisas sérias não há distinção, sendo o brincar 
muito do que as crianças fazem de mais sério. (SARMENTO E 
CERISARA, 2004, p. 25) 

 

As crianças dos filmes brincam em situações e locais diversos, brincam e naquele 

momento simples do brincar, talvez, esqueçam o meio em que estão inseridas e as 

dores que a vida lhes impõem: Tanza é um soldado, Bilú e João são catadores e 

Ciro, um pequeno ladrão. Todos, sem exceção, são o resultado de um meio cruel e 

pouco infantil, que deveria lhes prover segurança e tranqüilidade para que o seu 

desenvolvimento se desse a contento. 

Quando as lentes das câmeras mostram a violência a que as crianças estão 

expostas, torna-se mais dolorosa a análise, pois matar ou cometer pequenos delitos 

é “normal”, “natural”. Penso que nesta lógica, apenas Bilú e João são um pouco  

mais poupados, já que não se envolvem com a deliquência, pois apenas andam com 

seu carrinho emprestado catando latinhas, que necessitam ser transformadas em 

tijolos de uma construção simples numa periferia qualquer. Em contrapartida, os dois 

irmão ficam expostos a uma violência silenciosa e subjacente às grandes cidades: o 

trânsito, o assédio sexual, a bebida, o jogo, a rua. 

Em oposição aos pequenos brasileiros, os outros meninos têm as marcas da 

violência real e concreta na pele e na alma. Tanza, mata, talvez sem saber o porquê 

do seu matar; Ciro furta para ultrapassar a dor do abandono afetivo cometido pela 

mãe, que diz: “Ele tem que ajudar nas despesas.”, como ajudar quando ele deve ser 



o alvo do cuidado. Tanza, regozija-se com a escola, provavelmente, o lugar mais 

seguro em que esteve, depois da sua casa. Lá ele tira os cuturnos e deixa-se livre 

para ouvir as brincadeiras e músicas gravadas em sua memória infantil. Encanta-se 

em pegar o giz e responder as perguntas que estão no quadro, lá ele sonha, ri, 

dança e morre; pois o encantamento do reencontro foi tão intenso que ele esqueceu 

a missão recebida: colocar um artefato explosivo para aniquilar os moradores 

daquela sua aldeia. Ciro, furta na praça, foge, encontra-se com outro menino e 

ambos levam o produto de seu furto a um receptador, que possui um parque de 

diversões. Lá em troca de valores muito abaixo do real, acontecem momentos de 

brincar, em que Ciro quer andar no carrossel, ser apenas a criança que habita seu 

ser, sem se preocupar com a sua realidade; sem querer lembrar da arma de 

sombras que lhe causa a morte no início do filme. Em ambos os filmes, a morte real 

e a morte no brincar são o fim das dores e das mazelas vivenciadas pelas duas 

personagens. 

Como elemento de contextualização, trago o inciso 2, do artigo XXV, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que diz: “A maternidade e a infância têm direito a 

cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 

matrimônio gozarão da mesma proteção social.” Infelizmente, a letra da lei é fria e 

inócua, pois há tantos crianças nas ruas, nas casas a mercê da dor e do sofrimento. 

Pior, ainda, quando nas escolas eles são apenas mais um ou uma em meio a 

multidão de seres desconhecidos dentro do espaço que deveria conhecê-los e 

cuidá-los. 

Nas três narrativas, o abandono social é a marca mais forte: uma criança não 

deveria ser um soldado; duas crianças não deveriam catar latas para auxiliar na 

compra de tijolos e um menino não poderia ser um peso para sua mãe, todas elas 

deveriam ser protegidas, cuidadas e, acima de tudo, ser o foco de uma sociedade. 

É fundamental que se destaque o que nos diz Dornelles: 

...que tipo de criança se produz nas guerras diárias daqui, do leste 
Europeu, da África, da China, da fome, das drogas, da prostituição? 
Pensar sobre estas infâncias nos coloca frente a um outro paradoxo, 
de um lado, onde fica a garantia das constituições dos países, dos 
direitos internacionais de proteção e amparo às crianças? 
(DORNELLES, 2010, p.03) 



Que professores/educadores somos nós que convivemos com estas realidades de 

violência em nosso cotidiano, mas nos preocupamos intensamente com o fato de 

que a criança não fica sentada, ouvindo uma história que nada lhe diz. 

Concluo e chamo a atenção para que se perceba que a infância ou as infâncias 

estão aí, ali e aqui, na ficção e, acima de tudo, na realidade, mas isto não é  

suficiente para que os professores percebam que como diz Larrosa (2010): “...não 

seria uma imagem da infância, mas uma imagem a partir do encontro com a 

infância.” (p. 197). Será que haverá um encontro com a infância? 
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Atualmente, pensar em uma educação que trabalhe com a diversidade, 

tem sido um compromisso de muitas instituições de ensino. A abordagem deste tema é 

proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL,1996), para todos os níveis 

de ensino, inclusive para a Educação Infantil. A sociedade em que vivemos ainda não 

reflete os princípios de justiça, solidariedade e igualdade, os quais se buscam para viver 

em um mundo mais humano e justo. E a escola, tem um papel fundamental na formação 

de identidades, tornando-se um espaço ideal para articular este tema às propostas 

curriculares. É a partir de propostas curriculares que aprendemos uma série de  

conteúdos e, também, aprendemos a conviver com os pares, tendo como base valores e 

comportamentos sociais adquiridos no ambiente (CAREGNATO; MEINERZ,2011). 

É nesta perspectiva que, acredito ser pertinente inserir no cotidiano da 

educação infantil, práticas que estimulem o convívio com as diferenças, resgatando 

valores como respeito e ética através do lúdico. Apresento a seguir, algumas práticas 

pedagógicas que foram elaboradas com base no projeto desenvolvido, cujo tema é 

“Vivendo as Diferenças”. Estas práticas foram aplicadas em alunos do pré-nível 3, 

idades entre 4 e 5 anos, e que resultaram da minha experiência com a prática de estágio 

na educação infantil, da disciplina de Estágio IV, do 6° semestre do curso de  

licenciatura em Pedagogia, oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande-FURG. 

Segue minha sequência didática: 1° Leitura da história “O cabelo de Lelê” com reflexão 

e produção artística. 2° Apresentação dos bonecos negros, que farão visitação na casa 

dos alunos, com narração das vivências. 3° Variação de penteados nos bonecos. 4° 

Elaboração de cartaz para a contagem dos cachinhos de Lelê, explorando os numerais. 

5° Mural das diferenças. 6° Leitura da história “E o dente, ainda doía” com reflexão das 

diferentes culturas explicitadas na história. 7° Minha família, produção artística. 8° 

Dobraduras. 9° Leitura da história “Camilão, o porco comilão” com a elaboração de 



cartaz com os diferentes tipos de frutas e legumes. 10° Aula sensorial, tato, olfato e 

sabor através da diversidade das frutas. 11° Leitura da história “O macaco danado” com 

encenação teatral 12°. Produção de máscaras de diferentes bichos. 13° Aula de culinária 

com a preparação de bolos, trabalhando as quantidades, texturas, diversidade de cores e 

sabores. 14° Degustação de bolos e preparação de mimo para os pais. 15° Construção da 

casa de papelão, refletindo sobre as diversas possibilidades de moradias. 

Tentei levar para o cotidiano destas crianças, além destas atividades, 

musicalidade, muita brincadeira e atividades de movimento corporal. Foi uma 

experiência positiva, onde durante cinco semanas convivi com diferentes crianças, cada 

qual com suas especificidades. Percebi que, além das políticas públicas e ações 

necessárias para problematizar esta abordagem, da diversidade, é fundamental  que 

tenha um educador, que atue refletindo diariamente sobre sua prática, que cumpra seu 

papel social na formação de cidadãos críticos e solidários. 
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Resumo 

 
Este trabalho apresenta as experiências de acadêmicas bolsistas do subprojeto Pibid 

Pedagogia, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, em relação às  aulas 

passeio desenvolvidas com uma turma de Educação Infantil da Escola Estadual  

Revocata Heloisa de Mello, no município do Rio Grande, no ano de 2015. 

As aulas passeios foram realizadas em dois espaços distintos: no Museu Oceanográfico e 

em um Sítio, na vila da Quinta. Todos situados no município do Rio Grande – RS. 

A visitação ao Museu Oceanográfico emergiu a partir do interesse das crianças em levar 

um colega para conhecer o museu e ver os peixes, pois, por ser de outra cidade, não 

havia tido a oportunidade de conhecer esse local. Houve um momento de diálogos entre 

a professora, as bolsistas e as crianças e foi constatado pelo grupo que muitos também 

não conheciam o museu. Então, aconteceu todo um movimento de organização para o 

passeio em conjunto com as crianças. 

Também a aula passeio no sítio nasceu da curiosidade das crianças sobre a origem dos 

alimentos, pois no momento as bolsistas, juntamente com a professora, trabalhavam em 

um projeto sobre alimentação saudável. Através desta aula passeio foi possível promover 

o contato das crianças com os animais e elas puderam perceber de onde vinham os ovos, 

o leite e os legumes. 

 
O conceito de aula passeio traz consigo a crença de que a escola não é um local que está 

distante da vida social. Logo, proporcionar essa experiência para as crianças, fez com 

que seus conhecimentos se aproximassem de sua vida cotidiana, atravessando-as de uma 

forma mais significativa, posto que as duas aulas passeio partiram das dúvidas,  

interesses e curiosidades das crianças e, dos projetos que estavam sendo realizados 

naquele momento. Neste sentido, Sampaio (1989) apresenta: 



A técnica da aula-passeio, seja qual for o objetivo da saída, deve ser encarada 

com muita responsabilidade, pois ao fazer os planos do passeio, preparar os 

materiais necessários, estar atento ao roteiro da viagem, participar das tarefas 

durante a saída, o aluno, além de viver um aprendizado natural e agradável, 

tem a oportunidade de ampliar as formas de relacionamentos com colegas, 

professores e acompanhantes. (p. 181) 
 

Considerando todos os aspectos apontados chegamos à conclusão de que as aulas  

passeio têm aspectos positivos na construção do conhecimento das crianças, e que essas 

devem partir do interesse delas, para que tenha realmente significado para elas. E que, 

como outras práticas desenvolvidas, deve ter um planejamento para que não perca seu 

sentido e intencionalidade. 
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RESUMO: Este trabalho é resultado das experiências empreendidas no Estágio 

Supervisionado, o qual foi desenvolvido durante a disciplina de Estágio IV, do curso de 

Pedagogia EAD, realizada pela Universidade Federal de Rio Grande – FURG. O estudo está 

pautado nos princípios da pesquisa qualitativa, sendo desenvolvido numa instituição da rede 

pública municipal de ensino de São Leopoldo (RS), em 2006/1. Os procedimentos adotados 

foram à observação participante, registros em diários de campo, pesquisa no Projeto Político 

Pedagógico, no Regimento escola e em referenciais teóricos sobre a Educação Infantil. Com 

esses instrumentos, elaborou-se o plano de ação/intervenção. Assim, realizou-se o projeto de 

trabalho “Brincando e aprendendo”, tendo como respaldo teórico as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2010), os estudos desenvolvidos por Kishimoto (2010) e 

Dornelles (2001). É importante ressaltar que, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010, p. 25) destacam que, “as práticas pedagógicas que compõem a 

proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira”. Segundo Dornelles (2001) é por meio do brincar que a criança pode 

experimentar, organizar-se, regular-se, construir normas para si e para o outro, criar e recriar, 

a cada nova brincadeira, o mundo que a cerca. Neste sentido, o brincar é uma forma de 

linguagem que a criança utiliza para compreender e interagir consigo, com o outro e com o 

mundo. De acordo com Kishimoto (2010, p. 1-2), a criança ao observar “(...) outras crianças e 

as intervenções da professora, ela aprende novas brincadeiras e suas regras. Depois que 

aprende, pode reproduzir ou recriar novas brincadeiras. Assim, ela vai garantindo a circulação 

e preservação da cultura lúdica”. Compreende-se assim, que é através do brincar que a criança 



poderá aprender a respeitar a si mesmo, as pessoas, as regras e a ampliar o seu relacionamento 

social, o que poderá contribuir para facilitar a sua adaptação escolar e, a construção de 

conhecimentos. Participaram do projeto doze crianças com 4 anos de idade, de uma turma de 

Educação Infantil. O projeto foi desenvolvido por meio da criação, interação e diversão. 

Dentre as temáticas trabalhadas destacam-se: adaptação às regras de convivência na escola, 

família, brinquedos e brincadeiras tradicionais, as profissões, os animais e o meio ambiente. 

Realizaram-se inúmeras atividades, em sala de aula e espaço amplo (pátio da escola e quadra 

esportiva), envolvendo confecção de brinquedos, ludicidade, pesquisa e interação com as 

famílias, roda de conversa, exposição de trabalho, entre outros. As crianças participaram das 

atividades, interagiram, demonstraram interesse, relataram que gostaram e sentiram-se 

desafiadas ao realizá-las. O estágio permitiu relacionar aspectos da teoria à prática, realizar 

ações pedagógicas que visaram facilitar o processo de adaptação, propiciar a construção de 

conhecimentos, favorecendo assim, o desenvolvimento das crianças. Portanto, o mesmo 

contribuiu significativamente para ampliar os conhecimentos e compreender sobre as 

dinâmicas desenvolvidas no cotidiano escolar, bem como, para experienciar os referenciais 

teóricos estudados em relação aos desafios da prática docente. Estagiar foi um momento 

privilegiado para a construção de novos saberes, em relação ao contexto público educativo 

contemporâneo. 
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: MOVIMENTOS NA EDUCAÇÃO 
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Resumo 
 
Este trabalho é um recorte de um conclusão do Curso de Pedagogia (noturno), 

realizado com apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil, , intitulado: 

“Interlocuções entre Políticas Públicas e Ações Pedagógicas: Limites e 

Possibilidades” tem como objetivo analisar políticas públicas que basearam a 

construção da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, 

considerando os discursos dos egressos do curso de Pedagogia/Noturno da 

Universidade Federal de Santa Maria. A Educação Infantil no Brasil, nas  

últimas décadas, vem construindo uma nova concepção sobre como educar e 

cuidar de crianças de zero a cinco anos de idade em instituições educacionais. 

Essa concepção busca romper com dois modos de atendimento fortemente 

marcados na história da educação infantil: o assistencialista, que desconsidera 

a especificidade educativa, neste sentido o estudo terá como base os 

documentos legais que balizam a Educação Infantil como primeira etapa da 

Educação Básica de ensino e a primeira e segunda versão da Base Nacional 

Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCC). A metodologia proposta 

para este estudo, contempla uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de 

caso, utiliza-se como fonte de dados os documentos legais que fundamentam a 

Base Nacional Comum Curricular em sua primeira e segunda versão, e 

questionário misto com os egressos dos últimos cinco anos (2011-2015) do 

Curso de Pedagogia/Noturno que atuam na Educação Infantil  da  rede 

municipal de Santa Maria/RS/BR para a análise dos dados utilizou-se a análise 

de conteúdo Bardin (2011). A base teórica do presente trabalho está 

fundamentada em estudos de, Kramer (1982; 2002; 2006), Gimeno Sacristán 

(1996) e Macedo (2014; 2015). Por fim, a partir desse trabalho. Mediante 

escritos, de maneira inicial, compreendeu-se que a perspectiva histórica da 

Educação Infantil produz uma tentativa de firmar-se no campo da educação 

para  além  de  um  paradigma  assistencialista.  O  surgimento  das     políticas 



mencionadas confirma o movimento no sentido de garantir não só o acesso a 

escolarização, mas, o intuito de construir práticas pedagógicas com as  

crianças, de modo a atender suas necessidades. 

 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação infantil. Currículo. Base Nacional 

Comum Curricular 
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Este relato de experiência tem por objetivo refletir sobre uma proposta de construção de 

histórias infantis desenvolvida em uma turma multi-idade, depois que as crianças assistiram a 

uma peça de teatro com palitoches na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo em Santa 

Maria – RS. Após o convite para conhecer o mundo encantado das frutas, as crianças se 

dirigiram ao espaço do ateliê, onde, de olhos arregalados e de bocas entreabertas, ficaram 

encantadas com o espaço que acolhia e encantava pela sua música e decoração. A história 

começou e as frutas interagiram  com as crianças, contavam os seus benefícios para a saúde e 

a importância de serem consumidas nas refeições. No retorno para a sala uma mesa com 

papéis em branco e canetas coloridas foi o que impulsionou o processo de criação de um 

grupo de crianças. Aos poucos as folhas foram ganhando um colorido especial, 

transformando-se em maçãs, peras, bananas, uvas, flores e corações, transformando-se em um 

lindo palitoche! - Profe! Vamos fazer um teatro? Organizamos um palco que propiciou a 

construção um novo enredo e outras turmas foram convidadas para apreciar o espetáculo. As 

crianças, sejam elas da idade que forem, tem um enorme potencial criativo. Criar, com base   

na recombinação de elementos oriundos das experiências existentes e potencializar esses 

repertórios bem como a atividade criadora das crianças (Vigotski, 2009), são dimensões que 

vem sendo desenvolvidas na turma multi-idade através do envolvimento nas propostas 

relacionadas à dimensão simbólica, a qual envolve contar e ouvir historias, montar cenários 

para brincadeiras, manusear palitoches, apresentar-se para os colegas, entre outras propostas. 

O desenvolvimento do simbolismo nas crianças não está pautado na busca por um produto 

final, mas no desafio de envolve-las nos processos de construção, seja das narrativas, dos 

personagens ou dos cenários. Vigotski (2009, p.101) pontua que “o importante não é o que as 

crianças criam, o importante é que criam, compõem, exercitam-se na imaginação criativa e na 

encarnação dessa imaginação”. Na turma multi-idade, todos participam deste processo, os 

menores ao observar, tocar, manusear os palitoches e ouvir as narrativas, por exemplo, 

compõem seu repertório de experiências, o qual, aos poucos vai sendo organizado e 

expressado de outros modos nas relações que estas crianças estabelecem com o seu grupo,   já 



os maiores, ao se colocarem como protagonistas do processo, explorando as dimensões de 

coesão e coerência, necessários nos processos de escrita, desenvolvidos posteriormente nos 

Anos Iniciais, por exemplo. Compreender que uma historia tem início, meio e fim,  que  

precisa haver uma coerência entre os fatos que estão sendo narrados e a ação das personagens, 

são apropriações que iniciam na Educação Infantil através de propostas como a que foi 

apresentada neste texto e que posteriormente serão aprofundadas pelas crianças. Desse modo, 

as crianças tem a garantia de vivenciarem os eixos norteadores da educação infantil, interagir  

e brincar (Brasil, 2009), sem sofrer a antecipação dos processos de escolarização. 
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DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFATIL E A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS 
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O presente trabalho apresenta uma sequência didática, elaborada na disciplina de 

Estágio IV - Educação Infantil do Curso de Pedagogia EaD/FURG. A motivação para  

elaborar uma sequência didática que abordasse consumo e alimentação atribui-se a estudos 

realizados no projeto de pesquisa: “Lições de consumo nas práticas discursivas escolares - a 

Pedagogização do consumo em sala de aula e o governamento dos sujeitos escolares para o 

consumo”, do qual participo como bolsista de iniciação científica. Atualmente, a pesquisa 

analisa, dentre outros materiais, como o discurso do consumo emerge na proposta da Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2015). Para Bauman (2008), o consumo tornou-se o 

eixo de organização da sociedade contemporânea. Nesse contexto, os educadores precisam 

questionar o papel, o trabalho e a responsabilidade docente em um contexto marcado pelo 

mercado (SILVA, 2010). Na BNC o consumo é sugerido como tema integrador a ser 

trabalhado em diferentes etapas da educação básica, o que vem reforçar as afirmações de 

Ignácio (2014) sobre a escola estar se constituindo como um espaço que autoriza o trânsito do 

discurso do consumo. A sequência didática utilizou como recursos: um livro paradidático, 

embalagens e imagens de alimentos industrializados, cartolinas e uma Tv feita de caixa de 

papelão. A 1ª etapa foi a contação do livro “O tempo em que a televisão mandava no 

Carlinhos”, de Ruth Rocha. Na 2ª etapa, aconteceu um diálogo sobre o personagem principal, 

os alimentos que ele consumia, a influência das propagandas e os apelidos em função de ser 

“gordinho”. Na 3ª etapa, a turma interagiu com embalagens e imagens de alimentos, 

classificando-as como alimentos saudáveis ou não, bem como construiu cartazes. Nessa 

sequência, a turma foi motivada a: i) pensar sobre os alimentos que aparecem nas  

propagandas; ii) identificar alimentos saudáveis e não saudáveis; iii) perceber o estar 

“gordinho” como resultado do consumo de certos tipo alimentos; iv) consumir frutas e 

verduras. Entretanto, no que tange ao entrecruzar dos estudos sobre o consumo e a ação 

docente, pude tecer reflexões sobre como é difícil trabalhar tais questões de maneira a não 

contribuir para a formação de um sujeito capturado pelas teias do consumo. 
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O presente trabalho visa apresentar o projeto que vem sendo desenvolvido no decorrer 

do ano letivo vigente na EMEI Verenice Ferreira Gonçalves, cujo objetivo é proporcionar às 

141 crianças matriculadas na instituição atividades corporais por meio da ludicidade, da 

exploração de diferentes materiais, jogos, brincadeiras, experiências rítmicas e expressivas. 

Este projeto é desenvolvido com as turmas de Berçário à Nível II, sendo as atividades todas 

pensadas de acordo com a faixa etária das crianças, ou seja, desde 7 meses à 6 anos. Por 

compreendermos a Educação  Infantil como  primeira etapa da educação  básica,  responsável 

por proporcionar ás crianças práticas que articulem os saberes e experiências delas, com os 

conhecimentos de mundo (BRASIL, 2010)
i
, surge o projeto “Corporeidade e Movimento”. 

Este é desenvolvido durante a Hora-Atividade das professoras da escola, e conta com dois 

professores responsáveis, que planejam e efetivam as atividades com as crianças. Enquanto as 

professoras regentes das turmas tem garantido um espaço-tempo, dentro da sua carga horária 

de trabalho, para planejamento, registros e reflexões a cerca de suas práticas, os professores 

responsáveis por este projeto assumem a turma e desenvolvem diversas atividades voltadas às 

práticas corporais e de movimento, sempre respeitando uma concepção de criança sujeito do 

processo educativo, que por meio das interações e brincadeiras, experimenta sensações, 

manifesta emoções e sentimentos e compreende a si e ao mundo, construindo significados. A 

temática deste projeto surgiu devido à própria dinâmica de trabalho na Educação Infantil ser 

diretamente relacionada ao movimento e às expressões corporais das crianças. Elas falam com 

o corpo, brincam com o corpo, interagem com o corpo. Um corpo que pensa, que tem desejos, 

vontades e se manifesta a todo o momento no espaço coletivo da escola. Assim, procuramos 

planejar semanalmente atividades que atendam as características de cada turma, bem como a 

faixa etária e as especificidades de cada criança, onde o movimento seja o norteador deste 

planejamento. Cabe destacar que todas as experiências de aprendizagens propostas às crianças 

estão abertas à surpresas e à novas descobertas, acompanhando assim a dinâmica do grupo. A 

avaliação deste trabalho se dá de forma gradativa e constante e acreditamos que ela deve 

acontecer no decorrer do processo. Assim, logo após nossas práticas, realizamos registros 

reflexivos, como forma de podermos pensar e refletir sobre as ações vivenciadas com as 

crianças.  Ainda estaremos durante todo o  ano,  pensando  e repensando o    desenvolvimento 



deste projeto, assim como avaliando o desenvolver do mesmo, entendendo que se auto-avaliar 

e avaliar nossas ações constantemente é de tamanha importância para que este trabalho 

aconteça da melhor forma e que o objetivo para o qual ele foi proposto, seja alcançado. 
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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade apresentar um breve relato dos primeiros seis 

meses de criação da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Verenice Ferreira Gonçalves, 

apontando alguns desafios enfrentados e as diversas possibilidades de pensarmos a constituição de 

uma identidade pedagógica e a implementação de um projeto de escola  voltado  aos sujeitos que 

nela se inserem. A E.M.E.I. Profª Verenice, localizada no Bairro Humaitá, na cidade de Rio Grande-

RS, foi inaugurada em 22 de fevereiro de 2016, porém, iniciou suas atividades com as crianças no 

dia 07 de março do mesmo ano. Tudo era novo! O prédio, o mobiliário, as pessoas, as crianças, as 

famílias... Tudo era diferente! A constituição do grupo docente se deu, na sua grande maioria, antes 

do início das atividades letivas, o que possibilitou uma interação entre todas, de  forma a nos 

conhecermos melhor e saber um pouco sobre os caminhos, concepções, bagagens de cada uma. Já 

nesse período, percebemos o quanto o grupo de professoras era diverso! Diferentes experiências, 

diferentes caminhadas e que esse seria um dos desafios: construir uma identidade de grupo para a 

escola. Após sabermos quem seriam nossas parceiras na efetivação de um projeto de escola 

defendido pela gestão (3 eixos norteadores: protagonismo compartilhado entre crianças e adultos; 

participação efetiva das famílias na escola; inspiração na proposta italiana de  Reggio Emília) foi 

chegada a hora de conhecer as crianças e as famílias que nos auxiliariam nesse processo. A escola 

atende 141 crianças residentes dos bairros Humaitá, Parque Marinha, Vila Trevo, Vila Maria. O 

período de inserção foi bastante prolongado para algumas crianças, principalmente para as de 2 

anos. Neste período, as famílias permaneciam nas dependências da escola, se achassem necessário, 

até se sentirem seguras e confiantes com as professoras e com a escola. No decorrer deste semestre, 

conseguimos acompanhar o trabalho das professoras, oferecendo o suporte necessário para a 

realização das práticas docentes. Iniciamos a efetivação da Hora-Atividade, momento reservado 

para planejamento, registros e reflexões de todas as professoras da escola. Passado um semestre de 

atividades, conseguimos avaliar o quanto é difícil fazer nascer uma escola. Ao mesmo tempo que, 

nos deparamos com a possibilidade de fazer diferente, de iniciar um projeto de escola sem vícios e 

ransos, levando em consideração tudo que consideramos o IDEAL de uma 



instituição de Educação Infantil, também nos são lançados alguns desafios, como a falta de  

materiais permanentes (armários, estantes), alguns reparos na estrutura física e também desfazer as 

amarras que estão diretamente imbricadas à escola, como por exemplo, o currículo  pautado  nas 

datas comemorativas. Portanto, não é todo o dia que se inicia uma escola! Os desafios são postos 

cotidianamente e as possiblidades de inovação e de pensar uma escola da infância nos motiva a 

seguir construindo este projeto de escola que acreditamos. 
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Resumo 

Este trabalho discute aspectos relacionados à diversidade na Educação Infantil a partir 

do levantamento das publicações legais sobre este tema e análise  dos  registros 

realizados pelas professoras da Unidade de Educação Infantil Ipê  Amarelo-UFSM, 

Santa Maria-RS, sobre as propostas desenvolvidas com as crianças nas turmas multi- 

idade. O trabalho com multi-idades (Prado, 2015 e Mata, 2015), é uma possibilidade de 

ampliar as interações das crianças, de modo que estas se constituam sujeitos sociais e 

históricos convivendo com as diferenças, permitindo a elas experiências variadas 

de/para conviver, conhecer, brincar, participar, cooperar, aprender, vivenciar e motivar a 

compreensão, o respeito às diferenças e a colaboração, constituindo uma sociedade mais 

humana. A análise das publicações legais aponta para um crescente movimento  de 

pensar a diversidade no contexto da educação infantil, sendo a diversidade étnico-racial 

a que tem mais subsídios (BRASIL, 2008; 2010, 2012a; 2012b e 2012c), percebe-se 

uma carência de subsídios referentes, por exemplo, as diferentes organizações familiares 

e as questões de gênero e sexualidade, temas que são recorrentes nas turmas de 

Educação Infantil. Acreditamos que o fato de sermos diferentes se configura como o 

excepcional da vida, porém, mais excepcional ainda é sermos humanos ao ponto de 

reconhecermos e valorizarmos tais diferenças, nas turmas multi-idade isso se manifesta 

de diferentes  formas,  justamente por ter crianças  de diferentes  idades  e crianças com 

 

1 



deficiência. Em uma das turmas, temos uma criança com deficiência múltipla e 

podemos observar o quanto os seus colegas tem se demonstrado carinhosos e atenciosas 

com essa criança e com os demais. Isso pode ser evidenciado a partir de um registro, 

organizado por uma das professoras, sobre uma menina que foi sua aluna no ano de 

2015, quando se demonstrava impositiva e superior às demais crianças. No ano de 2016 

esta menina está acompanhando a turma da referida criança com deficiência múltipla e 

com crianças menores. Pelos relatos da família e observações desta menina podemos 

dizer o quão significativas foram as relações estabelecidas para que uma menina 

impositiva se tornasse mais paciente e tolerante com os colegas, ao mesmo tempo em 

que ela se constitui, hoje, referência para as crianças menores no agrupamento que 

frequenta. Zitkoski e Albuquerque (2013) colocam que a educação é compreendida 

como sinônimo de humanização e também de libertação; superar aquilo que nos 

desumaniza, nos dá condições de sermos mais, esta luta não se dá de modo isolado, mas 

no coletivo, portanto o contexto educativo configura-se como ator principal neste 

movimento, sendo crianças e adultos coparticipantes da construção identitária um do 

outro. Desenvolver este trabalho requer o envolvimento do corpo docente que atua junto 

às crianças, desafiados cotidianamente a valorizar os seus grupos de pertencimento e 

enxerga-los no momento de pensar as ações pedagógicas a serem desenvolvidas, 

deixando de apenas reconhecer a presença das crianças e seus contextos na escola, mas 

passando a reconhecer as crianças e seus contextos familiares e culturais. 
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Este trabalho objetiva relatar as experiências do projeto de extensão - Programa de Formação 

Continuada para profissionais do Ciclo da Alfabetização -, desenvolvido ao longo do ano de 

2014. O respectivo projeto concretizou-se a partir da parceria entre a Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG e a Secretária Municipal de Educação da cidade do Rio Grande/RS, 

sendo que este foi contemplado pelo edital PROEXT 2014, da mesma universidade.  O 

público alvo inicial era os professores e profissionais da rede municipal de educação de Rio 

Grande, mas no decorrer do projeto, professores e profissionais da rede estadual, vinculados a 

18ª CRE também foram incorporados no programa. O projeto teve como principal meta 

contribuir com a efetivação e o fortalecimento das políticas nacionais do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Para isso, foram desenvolvidas diversas atividades de formação 

continuada, com diferentes sujeitos, entre esses, professores, familiares, gestores – diretores, 

coordenadores pedagógicos e supervisores - e a equipe que atuou nas atividades de extensão. 

As atividades propostas para os professores foram organizadas em seminários e oficinas, as 

quais tiveram como temáticas, o planejamento, as habilidades de consciência fonológica, a 

história da alfabetização, os processos de in/exclusão na contemporaneidade, a avaliação da 

aprendizagem e as práticas de brincadeiras e suas implicações na aprendizagem. As atividades 

dos gestores educacionais, também foram sistematizadas em eixos temáticos, sendo esses, o 

planejamento e avaliação nos anos inicias, a gestão democrática e projeto político pedagógico, 

as políticas de alfabetização e letramento no cotidiano escolar, a gestão escolar e o papel da 

coordenação pedagógica e formação continuada de professores. Quanto as atividades com os 

familiares dos alunos dos três primeiros anos, estas tiveram como foco a busca da articulação 

entre a escola e a família. A partir dessas foi produzido e lançado um DVD, intitulado "A 

importância da família no processo de alfabetização", o qual teve como objetivo levar 

informações sobre o processo de alfabetização de forma clara e objetiva aos familiares que 

participam da vida acadêmica dos alunos. Por fim, nas atividades de formação da equipe do 



projeto, participaram professores da universidade, bolsistas e mestrandas em educação da 

respectiva universidade. As ações eram voltadas para discussão das atividades do projeto, 

integração do grupo e também para o planejamento e pesquisa de atividades que pudessem ser 

repassadas para os professores participantes do projeto. Destaca-se a importância do 

desenvolvimento do projeto, na medida em que o mesmo possibilitou o diálogo entre os 

conhecimentos historicamente produzidos, difundidos por meio da universidade, com as 

práticas e conhecimentos produzidos no cotidiano escolar. Sendo assim, possibilitou uma 

formação próxima das demandas e questões produzidas nas escolas, as quais puderam ser 

discutidas e problematizadas com diferentes sujeitos. Acrescente-se que esses momentos e 

espaços são fundamentais, na medida em que buscaram aproximar as vivências do fazer e do 

falar sobre os processos educativos, envolvendo diferentes segmentos da comunidade escolar, 

neste caso, professores, gestores e familiares dos alunos. Devido a isso afirma-se a 

necessidade e a importância do fortalecimento de projetos com essas características. 

 

Palavras chave: Formação continuada de professores, universidade, escola. 
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O projeto a seguir está sendo desenvolvido pelas crianças de 3 e 4 anos da turma de Maternal 

IIC juntamente com sua professora na Escola Municipal de Educação Infantil Daisy Guma 

Pagel, localizada na cidade de Rio Grande. No dia da poesia, foi apresentada a poesia “A 

casa” de Vinícius de Moraes, onde as crianças estiveram envolvidas e assim surgiram diversas 

inquietações: Como uma casa era construída? Quais os materiais foram utilizados? Qual o 

tamanho da casa? Diante do interesse e questionamentos das crianças, iniciou-se o projeto 

“Era uma casa” com o objetivo de proporcionar momentos de descobertas e principalmente de 

investigação onde cada criança está refletindo a forma de moradia existente. 

Assim alguns passeios pelo bairro da escola foram realizados, identificaram diferentes tipos 

de moradia, como casas de madeira, casas de tijolos, uma casa com escadas pelo lado de fora, 

apartamentos e condomínios. Encontraram também uma casa em construção, observando os 

materiais que foram utilizados, os profissionais da construção civil e seus instrumentos e 

máquinas. Após as crianças fizeram o registro de cada passeio no diário de campo. 

Houve também a contação da história “João e Maria” muitos questionamentos surgiram e 

também o desejo de fazer a casa de doces. Através do envolvimento das famílias a casa de 

doces foi feita, a ansiedade em deliciar-se com as gostosuras estava presente, mas 

principalmente o desafio em construir uma casa: Como começar? Que doce substitui o tijolo  

lá da casa que foi vista no passeio? O que poderia ser a “massa”? Como fazer o telhado? A 

atividade foi envolvente, as crianças estavam na volta da mesa manipularam os doces, muitas 

tentativas, cada uma com sua maneira, foi uma experiência para levar para vida. 

Outro momento foi o brincar de casinha, onde as crianças construíram uma casa dentro da  

sala usando TNT, dentro dessa levaram panelinhas, pequenos móveis, brinquedos para a 

realização do faz de conta. Um espaço de vivências onde a brincadeira é como fonte de 

conhecimento, de qualidade de movimentos, sensibilidades e emoções que as crianças 

demonstravam a todo o momento. 

Durante a Feira de Ciências as crianças estiveram frente à manipulação de areia, cimento e 

água onde descobriram como fazer a massa, aquela mesma que foi vista na obra, a forma 

utilizada e fizeram uma calçada para a casinha de madeira da escola que fica no pátio. Muitas 

estratégias para estimular a criatividade, curiosidade,  imaginação, fantasia e a    sensibilidade 



foram utilizadas e outras estão por vir: contação de histórias com dramatização uso de 

fantoches e fantasias, conversas em roda, desenho e colagem, confecção de maquete, 

realização de passeios nos arredores da escola, assim como a visitação à casa das próprias 

crianças; brincadeiras de faz de conta; música dramatizada; poesia e jogos. Uma forma de 

reflexão e conhecimento a cerca da moradia de cada criança, ou melhor, das casas que nos 

cercam. 



HISTÓRIAS QUE AS CAIXAS CONTAM: RONCANDO E BRINCANDO: UMA 

TURMA SONOLENTA. 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo o relato de experiência em uma turma de berçário 

com crianças de um a dois anos de idade na Escola Municipal de Educação Infantil Oscar de 

Moraes. Esse trabalho é fruto de uma proposta de intervenção nas escolas pelo PIBID 

Pedagogia, através da contação de histórias a partir de caixas, as quais possibilitam uma maior 

interação entre as crianças e as histórias contadas. 

A história escolhida foi “A casa sonolenta”, em que todos os personagens só pensavam em 

dormir, a expectativa era grande por parte do grupo por ser a primeira vez que íamos realizar este 

tipo de atividade com as crianças do Maternal I e para que houvesse um mistério maior ao contar a 

história as luzes foram desligadas e focamos a caixa e os personagens com uma lanterna. 

No decorrer da história as crianças começaram a interagir, cada momento que passava elas  

se mostravam mais empolgadas tornando aquele momento de aprendizagem mais interessante e 

instigante, pois todos queriam saber cada vez mais sobre o que iria acontecer, estavam curiosos e 

ansiosos para saber o final. 

Coelho (2001) nos ajuda a compreender a importância destas experiências 

literárias ao universo infantil, pois os textos trazidos promovem. Isso fica  evidente  no 

seguinte excerto: 

[...] situações motivadoras, retiradas da realidade cotidiana e perfeitamente 

compreensíveis pelo espírito infantil, as mensagens desses livros são essencialmente 

formadoras de uma consciência-mundo bastante gênero, facilmente assimilada pela 

criança.[...] 
 

Contudo, é imprescindível que nós professoras utilizemos a contação de histórias com 

materiais construídos por nós mesmas, como ferramenta para o desenvolvimento das crianças, 

fazendo também um estudo prévio e efetivo da história que será contada. Dessa forma, despertando 

pequenos leitores e estimulando para o mundo da imaginação, Coelho (2001, p.31), diz que “estudar 

a história é ainda escolher a melhor forma ou o recurso mais adequado de apresentá-la”. 

Portanto, a contação de história é fonte inesgotável de encanto, conhecimento e 

emoção, em que o lúdico e o prazer são eixos condutores no estímulo à leitura e à formação  

de crianças leitoras e as escolas precisam proporcionar esses momentos de construção e 

reconstrução. Um exemplo disso é o de que a história possibilitou olhares atentos e curiosos a 

cerca do que tinha na caixa, além da sala de aula com baixa luz permitindo que as crianças 



pudessem prestar mais atenção nos roncos, nas rimas, nos brinquedos. Os personagens que a 

caixa possuía possibilitaram o manuseio pelas crianças. A experiência foi algo muito 

significativo, pois acreditamos que contar histórias permite que outros mundos se abram, 

dando margem a criar e recriar novas históricas. 
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Objetiva-se, com a pesquisa em andamento, proporcionar espaço-tempo para a qualificação  

do grupo de Coordenadores(as) Pedagógicos(as) das Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEIs), que atuam junto aos(às) professores(as) da rede municipal de ensino de São 

Lourenço do Sul, por meio de ações de intervenção, em uma perspectiva crítico-reflexiva, 

coletiva e contextualizada. Apresenta abordagem intervencionista (DAMIANI et al., 2013); 

para o diagnóstico, os(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as) responderam questões; 

complementado com a análise documental de atas e normativas relacionadas ao assunto, 

produzindo assim o corpus para o Plano de Ação, que está organizado em Rodas de Formação 

(WARSCHAUER, 2001), e, por fim, o monitoramento e avaliação das ações com anotações 

em Cadernos de Escrita dos Coordenadores(as) Pedagógicos(as), a partir dos seguintes 

questionamentos: O que aprendi? Como aprendi? Por que aprendi? Os dados resultantes 

passarão por um processo de análise textual discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2007), 

durante o qual serão realizados procedimentos de triangulação (BAUER e GASKELL,2002). 

O interesse nessa pesquisa intervencionista teve início na análise da prática dos(as) 

Coordenadores(as) Pedagógicos(as) da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto e 

das leituras de alguns textos acerca do Coordenador(a) Pedagógico(a) e na percepção do 

problema ensino-aprendizagem que parece estar diretamente ligado ao processo de ensino, no 

qual a figura do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) se faz presente e este, por sua vez,  

necessita estar situado nas diversas teorias que constantemente surgem e  que  são 

fundamentais para a realização de sua prática. Situar a prática pedagógica do(a) 

coordenador(a) pedagógico(a) em contextos de reflexão coletiva e de formação acadêmico- 

profissional é proporcionar espaços e tempos com esses fins, é situar as discussões do 

microcosmo escolar no contexto mais amplo em que elas se refletem. Consiste, sobretudo,  na 
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socialização de experiências e saberes, estabelecendo uma aproximação das tensões e 

contradições surgidas na prática, buscando possíveis caminhos para solucioná-las, no próprio 

espaço onde elas surgem, de forma coletiva e crítica em que se proponha a educar, formar e 

formar-se. A formação acadêmico-profissional dos coordenadores pedagógicos das escolas de 

educação infantil constrói-se na relação de cumplicidade entre a reflexão, a investigação 

pedagógica e as experiências vividas na apropriação teórico-prática. Também essa formação 

vem ao encontro do que Diniz-Pereira compreende como a prática “como um lugar de 

formação e produção de saberes”, bem como a possibilidade de “estabelecer ligação entre as 

instituições universitárias de formação e as escolas da educação básica”. (2011, p. 213). 
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Resumo: 

Sendo bolsista de iniciação científica do Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola- GESE, 

observo inúmeros artefatos culturais e por meio deste trabalho apresento o início de uma 

pesquisa que analisa como crianças se utilizam dos meios tecnológicos, das atuais redes de 

comunicação. Partindo de um canal do YouTube, “Um pouco de tudo”, serão analisadas as 

relações estabelecidas nesse artefato cultural, assim como as diferentes formas de viver os 

gêneros. A pesquisa está fundamentada teoricamente nos Estudos Culturais, nas suas vertentes 

pós-estruturalistas. Percebe-se a cultura como um meio social que produz os sujeitos, suas 

relações com as pessoas e com o mundo, ajustando a forma de se viver na sociedade. Com 

isso, entendemos que nossa sociedade valoriza a exposição, cultua o espetáculo que 

atualmente, por meio das tecnologias, possibilita que qualquer pessoa apresente o mais intimo 

de sua vida, desconstruindo os conceitos de público e privado. As crianças sendo fruto dessa 

construção social se adaptam nesse contexto, e nessa exibição cotidiana as diferentes formas 

de se viver vão sendo demarcadas. Assim como as identidades de gênero, que sendo 

consideradas construções sociais podem ser percebidas como instáveis, que não seguindo uma 

linha homogênea de feminilidades e masculinidades, não necessitam de classificações 

possibilitando diferentes formas de viver como homem ou mulher. 

O objeto de análise é o canal do YouTube “Um pouco de tudo”, que pertence a José Augusto 

Rocha, um menino de aproximadamente dez anos de idade. Seu canal contém 14 vídeos que 

ora falam de sua vida, de suas coleções de brinquedos e acessórios, ora contam histórias 

criadas e representadas por ele através de seus bonecos e bonecas. Seu canal tem 174 inscritos 

e seus vídeos no total mais ou menos 8.000 visualizações. Como resultados, percebemos que  

o canal “Um pouco de tudo” reflete as novas constituições das infâncias. As crianças não se 

contentam em apenas brincar, pois precisam mostrar a todos e todas suas brincadeiras e a 

partir delas demonstrar um pouco de suas vivências e sua subjetividade. Um exemplo disso é 

a história que José criou sobre bullying, além de representar algo que ele passou, acaba 

cativando outras pessoas que por fim revelam também ter sofrido. As diferentes formas de 

viver os gêneros ganham visibilidade, desta forma os que fogem a norma começam a se 

relacionar, pois há uma facilidade em conhecer outros/as semelhantes, como os bronies, 

meninos fãs de My Little Pony. Caso de José, dono do canal, que mostra em seus vídeos sua 



coleção de ponys, como também de Monster High e Littlest Pet Shop, brinquedos destinados 

ao público feminino e mesmo que encontre amigos como ele, também acaba recebendo 

comentários maldosos e questionamentos se ele é menino ou menina. Porém é perceptível que 

ele e seus amigos têm definido que isso não é um problema, pois a família também apoia, e 

respondem a essas pessoas desconstruindo padrões. Concluímos que as novas gerações 

infantis brincam para descobrir mais sobre elas e o mundo em uma relação mais globalizada. 

Com isso, percebem melhor as diferenças e combatem preconceitos, com um poder antes não 

possibilitado a elas, pois agora o mundo pode ouvi-las. 

 

Palavras-chave: Infâncias, Gêneros, Espetacularização, YouTube 



 
 

 

 

O ATELIÊ DA INFÂNCIA NA FEIRA DO LIVRO DA FURG: AÇÕES QUE 

OPORTUNIZAM A BRINCADEIRA, AS INTERAÇÕES E A FANTASIA 

 

 

 

 
Anna Larissa Souza - FURG 

Lóry da Silveira Ribeiro - FURG 

Dayanne de Oliveira Maciel - FURG 

Cleusa Maria Moraes Pereira - FURG 

Helena da Silva Ramos - FURG 

Maria Renata Alonso Mota - FURG 

Suzane Vieira Gonçalves - FURG 

 

 

 

 

Este projeto de extensão é uma ação vinculada ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em 

Educação da Infância – NEPE/FURG, que possui o apoio do PROEXT 2015 e 2016. O Ateliê 

da Infância tem como objetivo oportunizar um espaço privilegiado para a brincadeira e a 

vivência de múltiplas linguagens, para a realização de oficinas, ações de formação continuada, 

exposições, entre outras ações que envolvem bebês e crianças de Escolas de Educação Infantil 

da rede pública do município do Rio Grande, estudantes do curso de Pedagogia e professoras 

que atuam em creches e pré-escolas. 

O Ateliê da Infância fica localizado no Instituto de Educação, no Campus Carreiros da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Algumas atividades são realizadas no espaço  

do Ateliê, e outras são itinerantes, como por exemplo, as que são desenvolvidas na Feira do 

Livro. Neste trabalho abordaremos uma das ações específicas do projeto, intitulada Ateliê 

itinerante através da participação na Feira do livro da FURG, por meio do desenvolvimento de 

brincadeiras e vivências para os bebês e as crianças que frequentam a Rua das Crianças 



durante todo o período da realização desta feira. No ano de 2016, ao longo do 

desenvolvimento da Feira o Livro da FURG, realizada no Balneário Cassino, do município do 

Rio Grande, o Ateliê esteve presente com a realização de diferentes atividades organizadas 

para bebês e crianças que frequentaram esta feira. As atividades foram planejadas em cantos 

temáticos, organizados no espaço do estande do Ateliê da Infância, montado na Rua das 

Crianças da Feira do Livro. Dentre as atividades  realizadas  na  Feira  do  Livro,  destacamos: 

leitura e contação de história; produção  da  massa  de  modelar  caseira  pelas  crianças;  pinturas  a 

mão livre; brincadeiras e jogos; labirinto para bebês e crianças bem pequenas e peça de teatro. 

As ações de extensão desenvolvidas pelo Ateliê evidenciam sua ampla inserção junto  

à comunidade. As atividades propostas no espaço pensado para as crianças na Feira foram 

muito bem recebidas e prestigiadas pelos moradores do município e turistas que participaram 

do evento, que já acontece há onze anos no Balneário Cassino-RG. Ressaltamos, também, a 

grande participação dos bebês e crianças bem pequenas no estande do Ateliê, em especial, no 

espaço de contação de histórias e do labirinto. Essas duas atividades oportunizaram aos bebês 

e às crianças bem pequenas, momentos de muita brincadeira, uma grande interação com as 

múltiplas linguagens e com livros infantis, por meio de muitos desafios e da fantasia. 



PLANTANDO ÁRVORES, SEMEANDO EXPERIÊNCIAS: O GERMINAR DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Sabrina Garcez, SMED/PMPA. 

Magda Raquel D’Ávila Pereira, SMED/PMPA. 

O trabalho traz um recorte de uma ação pedagógica e ambiental, conduzida pela 

Direção de uma instituição municipal de Educação Infantil, a fim de promover a 

arborização da escola. Construída em 2014, sobre uma área que abrigava descarte de 

lixo na periferia da zona Norte de Porto Alegre/RS, a escola atende hoje a 190 crianças 

entre 6 meses e 6 anos, em caráter integral, das 7 às 19 horas, diariamente. Face às 

características do solo e da necessidade de promover uma selagem do mesmo a fim de 

evitar a contaminação humana pelos dejetos e resíduos ali depositados, a extensa área 

que abriga a escola, não possuía nenhum tipo de vegetação, para além de grama comum 

rasteira, quando de sua inauguração, em março de 2015. Desde então, através de 

pesquisas e sondagens ambientais, definiu-se pela impossibilidade de plantio de árvores 

e arbustos de raízes profundas, a fim de evitar a perfuração da selagem realizada com 

argila em toda sua extensão de área sem construção. Com a necessidade de buscar-se 

conforto térmico e de promover a arborização do local, de forma a torná-lo mais 

acolhedor e receptivo, através de ações de reutilização de descartes, a escola, através de 

sua equipe gestora, passou a definir ações de reaproveitamento de pneus e outros 

materiais inservíveis, a fim de utilizarem-se como vasos e locais de plantio. Nestes 

quase dezoito meses de funcionamento muitas ações foram se sobrepondo a outras. Do 

plantio inicial de árvores de médio e grande porte utilizando manilhas de concreto 

utilizadas para canalização de esgotos, passando pelo apoio dos alunos do Laboratório  

de Inteligência Ambiental Urbana (LIAU) de duas escolas fundamentais para plantio de 

arbustos pequenos e espécies floridas, chegamos ao trabalho de envolvimento junto às 

crianças das turmas de jardim para o plantio de árvores frutíferas em pneus coloridos 

sobrepostos em uma área definida para ser um pequeno pomar junto à entrada da escola. 

Atualmente temos cerca de 15 espécies diferentes plantadas pelos alunos neste espaço. 

A ideia, para além de germinar a semente da preservação ambiental, também é de 

fomentar o reconhecimento e o consumo de frutas na alimentação cotidiana, já que a 

Nutrição da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Porto Alegre, realiza a 

inclusão de dois a três tipos de frutas em oferta diária nos cardápios de alimentação da 

escola. A participação das crianças envolveu a pintura de pneus feita em mutirão com a 

participação de pais, o plantio das mudas – algumas recebidas em doação pelas  famílias 



das crianças, bem como o cuidado cotidiano das mesmas em regime de escala, para 

promover a participação de todas as turmas. As ações, além de embelezar o entorno da 

escola, têm por objetivo criar espaços diferenciados dentro do próprio pátio e ampliar as 

possibilidades de exploração para as crianças de todas as idades atendidas pela 

instituição. Sementes plantadas, não para o hoje, mas para o futuro que a eles mesmo 

pertence, um futuro onde a preservação será cada dia mais uma necessidade diária a ser 

pensada pelas próximas gerações. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Educação Ambiental, Gestão, Alimentação escolar. 



Possibilidades de aprendizagem a partir da contação de histórias na Educação 

Infantil 
 
 

Angela Gomes Cerveira 

Taís Barbosa Rodrigues 

Universidade Federal de Rio Grande-FURG 

 
 

No decorrer da disciplina de Estágio IV, primeiro módulo do sexto semestre do 

curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade EaD, oferecido pela Universidade 

Federal de Rio Grande – FURG, no Polo Universitário Santo Antônio, realizamos a 

prática de estágio na Educação Infantil em uma escola de ensino fundamental no 

município de Santo Antônio da Patrulha/RS, com a turma de jardim, faixa etária 5 anos, 

tendo em um total de 13 alunos. Dentre os conceitos estudados que embasaram a nossa 

prática docente, destacamos: a importância da rotina pedagógica na Educação Infantil 

(BARBOSA, 2006), a importância das brincadeiras (KISHIMOTO, 2010), os direitos e 

deveres das crianças (BRASIL, 1996) e o planejamento interdisciplinar (BRASIL, 

1998). Nesta perspectiva teórica, desenvolvemos o projeto de estágio, cujo tema era 

Histórias Infantis, com o objetivo de oportunizar diversas experiências práticas. Dentre 

as temáticas estão: a) Leitura da história o Peixe Arco-íris; b) Produção da história do 

Peixe Zezé, com a visita do peixe Beta a casas dos alunos; c) produção textual coletiva a 

partir das visitas realizadas pelo peixe Zezé; d) gravação na rádio escolar a partir dos 

relatos dos alunos sobre a visita do peixe; e) Leitura da história O Grande Rabanete, 

onde os alunos plantaram e observaram o desenvolvimento do alimento; f) Encenação 

teatral da história Cesta da Dona Maricota; g) Contação da história Galinha Ruiva a 

partir de vídeos e produção de cartaz com os personagens carimbados com as mãos dos 

alunos; h) Musicalidade sobre as Palavras Mágicas; i) História ilustrativa do Telefone 

sem fio; j) Jogo do Tangram e posteriormente assistir a história da confecção das peças 

do jogo; k) História Era uma vez o gato xadrez através do multimídia; l) Leitura da 

História Voa Pipa, Voa, e confecção de pipas; m) História com fantoche sobre 

preservação ambiental; n) História Três Porquinhos, com encenação teatral; o) História 

Tudo por um Pacote de Amendoim contada a partir do recurso de avental; p) Saída a 

campo com os alunos para conhecerem o processo da fabricação de rapadura e de 

amendoim. Além destas atividades, propusemos diversas brincadeiras, como: cantigas 

de roda, pracinha, jogos de encaixe, blocos lógicos, boliche, entre outras. Percebemos  o 



quanto é importante a sequência didática, pois a partir da história contada os alunos já 

esperavam atividades que envolvesse a temática trabalhada. 

Desta forma destacamos que as aprendizagens foram significativas na nossa 

formação, o estágio nos proporcionou colocar em prática todo o conhecimento teórico 

estudado ao longo das disciplinas, refletindo assim, sobre os desafios diários que é ser 

professor. Isso porque exige além do planejamento diário, uma flexibilidade nas 

atividades propostas, bem como, a análise dos registros reflexivos, tendo em vista que 

estes são de suma importância na docência, sendo um momento de analisar e questionar 

se os objetivos propostos foram alcançados, para assim (re)planejar com base no 

interesse e nas necessidades dos educandos. 
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REFLETINDO SOBRE O PAPEL DO/A PROFESSOR/A DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Juliana da Silva Silva 

E.M.E.F.Cidade do Rio Grande – CAIC/FURG 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo a reflexão do papel do professor de Educação 

Infantil, suas particularidades, relevância, seu trabalho e suas atribuições. 

Para falarmos sobre o papel do professor é necessário que se compreenda o espaço em 

que este trabalha e as concepções que se defende, se entendermos a educação infantil como 

um “depositório” de crianças cabe ao professor mantê-las limpas e em segurança, se 

entendermos a educação infantil como um “preparatório” para o ensino fundamental cabe ao 

professor à preparação e treinamento dessas crianças. Porém acreditamos em uma concepção 

de educação infantil que transpassa essas concepções, o espaço da educação infantil que 

possibilite o desenvolvimento pleno. 

Para que esse espaço se efetive é de fundamental importância que o professor desse 

espaço tenha clara as concepções que agregam sua proposta pedagógica, para que dessa forma 

delimite suas ações e contribua para as interações, aprendizagens e descobertas do grupo de 

crianças que trabalha, assim as autoras discorrem sobre um dos papeis do professor: 

 

“Ao professor cabe prioritariamente criar um ambiente propicio em que a 

curiosidade, as teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças tenham lugar, sejam 

realmente escutadas, legitimadas e operacionalizadas para que se construa a 

aprendizagem” (BARBOSA & HORN, 2008:86) 

 

 

“O professor cria um contexto favorável às oportunidades de jogo e aprendizagem, 

aprende a escutar as crianças e torna – se testemunha das experiências delas através 

do registro bem – elaborado dos acontecimentos.”(GANDINI, EDWARDS 7 COLS, 

2002: 124) 

 

Percebemos que a prática do professor é de fundamental relevância, pois é através dela 

que se evidencia a concepção de educação infantil que se trabalha. O professor deve 

possibilitar as crianças práticas que desenvolvam a autonomia, a criticidade, entre outros. O 

professor pode em sua prática quando autoritária, tratar as crianças de forma diferente, 

exigindo delas comportamentos que mantêm a tradição da escolarização. Ou como esperamos 

que aconteça, pode promover situações de aprendizado significativo, como abordado em um 

texto do livro Projetos Pedagógicos na educação infantil: “Seu papel junto ao grupo será o  de 



intermediar as ações das crianças e os objetos do conhecimento”. (BARBOSA & HORN, 

2008:87) 

O professor deve em sua prática pedagógica ser um elemento de co-criação, um sujeito 

que organiza, planeja, ouve, participa do processo coletivo de aprendizagem. Proporcionando 

as crianças momentos em que possam ser autônomas, independentes, responsáveis, sujeitos 

ativos de sua própria aprendizagem. Propondo ações que contribuam para o pleno 

desenvolvimento, partindo dos saberes prévios dos alunos e com eles pesquisando, buscando 

aprofundar os saberes, além disso, proporcionando um espaço em que as crianças sintam-se a 

vontade para construir conjuntamente a prática pedagógica. Encerro esta reflexão com a 

seguinte citação: 

 
“Ser professor, como tantas outras profissões, não é só estar na escola na hora 

da aula, é ter outro tipo de presença. É paixão, é encantamento com o mundo e as 

pessoas. É ligar o mundo e o conhecimento á vida dos alunos na 

escola.”(BARBOSA & HORN, 2008:87) 



REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS E RELAÇÕES DE GÊNERO: DIÁLOGOS 

COM PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

SILVA DA, Lilian M¹;  SALVA, Sueli² 
¹Acadêmica do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); 

Bolsista FIEX  do Centro de Educação da UFSM; 

²Professora Adjunta do Departamento de Metodologia do Ensino – Centro de Educação UFSM; 

Coordenadora do Projeto de Extensão FREICENTRAL/NDI 

 
A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/Lei 9394/96) sancionada em 20 de dezembro de 1996. A 

Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, torna obrigatória a matrícula e frequência de crianças de 

4 anos na Educação Infantil. Dessa forma, busca-se discutir sobre as práticas realizadas nas 

instituições de Educação Infantil, com destaque para as relações de gênero e etnia, que é uma 

das temáticas do Fórum de Educação Infantil da Região Central (FREICENTRAL). Este 

fórum é um movimento realizado por pesquisadores e atuantes dos movimentos sociais, com  

o objetivo de propiciar momentos de discussão, socialização e produção de conhecimentos 

sobre as Políticas Públicas para a infância. Desse modo, o FREICENTRAL, vinculado ao 

Centro de Educação e ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) realiza-se por meio de encontros mensais com temáticas já escolhidas 

pelos participantes, nos quais são oportunizados ambientes para debates, socialização de 

experiências, estudos de textos e documentos, orientados por professores gestores da UFSM e 

outras instituições de ensino. Entre os participantes, estão professores que atuam na Educação 

Infantil de 34 municípios da região central. Em um dos encontros realizados foram discutidas 

questões de gênero e etnia a partir de imagens publicitárias, as quais oportunizaram a reflexão 

sobre estereótipos culturalmente construídos. A publicidade exerce forte influência na 

construção de imagens, definições de um padrão de família aceita: tradicional, branca, de 

classe econômica favorável e patriarcal, assim como determina os espaços e funções sociais  

de homem e de mulher - na maioria das vezes sendo a última oprimida. Analisaram-se 

catálogos de lojas referentes ao mês de Maio, os quais faziam referência ao Dia das Mães, 

reforçando que o lugar de mulher é apenas em casa cumprindo suas tarefas domésticas. 

Também foram analisadas propagandas de brinquedos, e seus endereçamentos, definições de 

gênero por cor e papeis sociais naturalizados. A escola e as práticas educativas 

proporcionadas pelos professores podem sustentar esses padrões, produzindo distinções e 

desigualdades, ou, contribuir para a desconstrução de estereótipos, de modo que acolham as 

diferentes identidades das crianças e contribuam para a formação de sujeitos. Em vista   disso, 



a participação em espaços formativos como o FREICENTRAL, sustenta e valoriza a  

formação do professor, que poderá ter mais possibilidades de realizar práticas educativas não 

discriminatórias e, legitimar a escola de Educação Infantil como um lugar no qual a educação 

de crianças de 0 a 6 anos seja acolhedora e mediada pela interação e a brincadeira. 



RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

 
INVESTIGAÇÃO GRÁFICA SOBRE CICLOS DE SIMBOLIZAÇÃO 

 
Amanda Denise da Rosa Foza 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 

Este trabalho foi elaborado a partir de um projeto de pesquisa realizado em grupos durante a 

atividade acadêmica “Infância e Educação Infantil II”, ministrada pelo professor Me. Paulo 

Sérgio Fochi, durante o segundo semestre de 2015 no curso de Licenciatura em Pedagogia 

ofertado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Pretendo através deste, 

relatar a experiência de investigar a respeito do desenho infantil de acordo com a perspectiva 

dos Ciclos de Simbolização. Os Ciclos de Simbolização é um processo no qual segundo 

Forman et al (1999) o desenho é utilizado como um recurso de aprendizagem onde a criança 

faz representações gráficas de seu corpo e por meio deste pode refletir e questionar sua 

produção. Esse projeto de pesquisa buscou: a) apresentar os processos individuais da  criança, 

b) ressaltar as mudanças de olhares que foram provocadas ao longo da construção deste e que 

então permitiram significá-las através das práticas pedagógicas realizadas durante o período 

da pesquisa e c) destacar a necessidade do adulto/professor(a) intervir durante o processo para 

que a criança comece a criar, imaginar e representar a partir de determinada ideia. Como 

material foram utilizadas produções gráficas de três crianças entre 4 e 5 anos, para isso foram 

aproveitados diversos recursos como espelhos, fotografias, imagens e tecnologia na execução 

do trabalho. Ao final do trabalho foi possível perceber as mudanças que apareceram 

graficamente durante cada Ciclo de Simbolização, os desenhos foram se modificando 

conforme a observação das crianças segundo o seu próprio corpo, como também o corpo de 

seus colegas bem como é importante destacar a importância de possibilitar à criança a 

liberdade de se expressar durante o seu momento de brincar, seja no desenho, com  

brinquedos, fantasias ou qualquer outro instrumento que possibilite a interação dela com o 

mundo imaginário. O trabalho foi justificado e desenvolvido com base nos autores que 

pesquisam os Ciclos de Simbolização, produções gráficas de crianças e imagens infantis,  

entre eles: Forman et al (1999), Lavelberg; Menezes (2012), Leite (2002), Staccioli (2011). 



Eixo III: Práticas Cotidianas na Educação da Infância 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: INSERÇÃO NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

Patrícia Luiza Gonçalves Trindade 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

 
 

O objetivo deste texto é relatar uma experiência vivida durante o ano de 2015 no Centro de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC/FURG), mais precisamente em uma  

turma de Maternal II, com crianças de três anos de idade, composta por 15 crianças. Esta 

atividade de monitoria foi realizada pela disciplina de Iniciação à Docência IV do Curso de 

Pedagogia noturno (Furg), nos três dias de inserção ao espaço da Educação Infantil 

acompanhei a professora em suas atividades do cotidiano com as crianças. Percebi já no 

primeiro dia que mesmo sendo pequenos já sabem como o espaço escolar deve funcionar,  

qual a dinâmica, as atividades cotidianas e as rotinas a serem seguidas na sala de aula e na 

escola, ao chegar todos guardavam suas mochilas no lugar destinado e pegavam um jogo de 

sua escolha. Tudo tinha seu tempo e sua hora, à hora do almoço, do descanso, de ir à pracinha, 

de fazer a higiene, de desenhar. O que me chamou a atenção nestes três dias de vivencia na 

Educação Infantil foram os momentos das atividades dirigidas, que ofereciam as crianças 

estímulos a curiosidade e a imaginação, mesmo no meio de toda aquela rotina a professora 

realizava um trabalho maravilhoso com as crianças. Desta forma, percebo o processo de 

inserção durante a graduação como um possibilitador de momentos profícuos e de grandes 

possibilidades, onde aprendo e ensino com o inusitado, com a surpresa, e, sobretudo, com a 

vivência do dia a dia. Concluo que esta monitoria foi muito importante, para o meu processo 

de formação. Tenho consciência de que todas essas experiências práticas me ajudarão a  

decidir em qual área quero realmente seguir, pois através dela também conseguimos nos 

perceber enquanto pedagogos. Paralelo, a isso, estes momentos nos possibilitam a reflexão 

critica sobre a prática educativa sem a qual a teoria pode tornar-se apenas discurso e a prática 

uma produção alienada, sem questionamentos. 



UM OUTRO LUGAR PARA A FAMÍLIA: INTERSECÇÕES, AFETOS E 

APRENDIZAGENS COLABORATIVAS  NA OFICINA DO SABER 

Viviane Couto de Andrade, Escola de Educação Infantil Oficina do Saber 

 

 

 
Na rotina escolar estão imersas ideologias e as práticas culturais que vão se 

perpetuando nos espaços sociais, legitimando determinados pensares e fazeres, caracterizando 

as relações tanto dentro da escola como na sociedade em si. A rotina está imbricada de 

sentidos, nem sempre muito claros, e nem sempre condizentes com aqueles apregoados no 

projeto político pedagógico. Considerando a prática com critério da verdade, na explicitação 

das concepções político-pedagógicas das instituições educativas, o presente trabalho pretende 

apresentar a experiência da Escola de Educação Infantil Oficina do Saber no que se refere ao 

estreitamento dos laços entre família e escola. A Oficina do Saber é uma escola de educação 

infantil de cunho particular que atende atualmente 20 crianças no município de Rio Grande e 

tem buscado, desde 2013, a construção de um ambiente colaborativo entre esses nichos – 

família e escola – bem como o de promover um diálogo constante a respeito do 

desenvolvimento infantil e do educar, para o quê esteve aberta para a família, permitindo-lhe 

acesso as suas dependências –em muitas escolas de Educação Infantil é negado aos pais este 

direito – como procurando acolher os pais e responsáveis, através de uma escuta sensível nos 

seus anseios, angústias e críticas. Desta forma, pensou-se inicialmente em um ambiente físico 

agradável para receber as famílias: a recepção da escola tornou-se um lugar de permanência, 

de conversa e trocas. Com o passar do tempo, pode-se perceber cada vez menos pressa dos 

pais ao deixar a escola no horário de buscar os filhos; sua presença deixou de ficar restrita à 

recepção e se estendeu a outros ambientes, alguns passaram a ficar, um pouco, com os filhos 

antes de ir embora (ou ao chegar) juntamente com a professora e as outras crianças. É 

evidente a imensa alegria e prazer mútuo no compartilhar desses momentos, na doçura 

relacionada ao trato com “os outros filhos”, nos sorrisos e na conversa. Os grupos nas redes 

sociais também contribuiram para a formação de laços e a socialização, bem como o 

questionamento, de saberes. Alguns pais reconhecem a escola como um espaço norteador para 

si, o que é muito gratificante. O coletivo que se vive não está restrito às reuniões pedagógicas 

e às festas escolares, ele questiona, aponta outras possibilidades; é o coletivo que não pode 

existir sem a coragem do mostrar-se e sem humildade para pensar o novo. Ele é imensamente 

enriquecedor e vem legtimar a escola como um lugar de disseminação, produção e   discussão 



para muito além do conhecimento científico. A Oficina do Saber vem se constituindo como 

um espaço de formação colaborativa, permeada pela escuta, pela amorosidade e pelo respeito 

ao outro. 
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