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RESUMO 

 

A pesquisa nasceu da inquietação quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas por 

professores que atuam na Educação Infantil e aos direitos e possibilidades de autonomia das 

crianças nessa etapa da Educação Básica. Teve por objetivo analisar contextos interativos que 

envolvem crianças e professores e a possibilidade da autonomia das crianças no processo 

educacional, conforme três procedimentos distintos: 1) observações com registros no caderno 

de campo; 2) videogravações de episódios interativos entre professora/crianças, 

crianças/professora e crianças/crianças; 3) entrevistas semiestruturadas junto a professora e as 

crianças. Para a realização da pesquisa, recorreu-se aos pressupostos da abordagem 

qualitativa, como um estudo descritivo, partindo do princípio de que os participantes de uma 

determinada realidade educacional podem estar no centro da indagação, portanto, 

interlocutores privilegiados e sujeitos. A pesquisa foi realizada em uma instituição Municipal 

de Educação Infantil do município de Vitória da Conquista – Bahia, com uma professora e 

seis crianças de uma mesma turma, escolhidas aleatoriamente. Após as entrevistas com a 

professora, construiu-se um processo de interlocução com as crianças, mediado pelos vídeos, 

no propósito de discutir com cada uma a sua participação nas atividades. Para tratamento dos 

dados empregou-se o procedimento de análise de conteúdo, pois se pretendeu identificar os 

conteúdos manifestos que levassem a compreender o desenvolvimento da autonomia ou não 

das crianças no contexto escolar. Embora reconhecendo que, no dia a dia do processo 

educacional, é impossível aproveitar todas as contribuições das crianças, fica claro em todos 

os episódios gravados que a professora está mais atenta ao planejamento dos conteúdos e à 

forma estabelecida para trabalhar em sala de aula, do que em contar com a colaboração ou 

com as experiências dos educandos. Todas as seis crianças que participaram do estudo se 

confirmaram como sujeitos que falam, escutam e participam de escolhas. Mesmo com os 

diversos desafios presentes em instituições que historicamente se consolidaram como espaços 

educacionais, os conflitos se revelam, principalmente em relação às distâncias geracionais. 

Desse modo, conclui-se que a escola se afasta da realidade do contexto sociocultural das 

crianças, não as envolve no processo educacional, desconsidera suas iniciativas e 

questionamentos e, consequentemente, consolida um modelo de educação para a heteronomia. 

 

Palavras-chave: Autonomia. Crianças. Educação Infantil. Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

The research has been born of concerns about the pedagogical practices developed by teachers 

working in early childhood education and the children’s rights and   possibilities of autonomy 

in the Basic Education stage. It has aimed to analyze interactive contexts involving children 

and teachers and the possibility of children's autonomy in the educational process, according 

to three different procedures: 1) observations with records in the field book; 2) video 

recordings of interactive episodes between teacher / children, children / teacher and children / 

children; 3) semi-structured interviews with the teacher and children. For the research, we’ve 

resorted to the assumptions of qualitative approach, as a descriptive study, assuming that the 

participants of a given educational reality can be at the center of investigation, therefore, 

privileged interlocutors and subjects. The survey has conducted in a municipal institution of 

early childhood education in the city of Vitória da Conquista, state of Bahia, with a teacher 

and six children from the same class, chosen at random. After the interviews with the teacher, 

it has built up a dialogue process with the children, mediated by videos, in order to discuss 

with each of them participation in activities. We have used the content analysis procedure to 

process the data, because it aims to identify the manifest content that led to understand the 

children’s autonomy development or not in school context. Although it has been recognized 

that, in the daily educational process, it is impossible taking advantage of all contributions of 

children, it has been clear in all recorded episodes that the teacher is more attentive to the 

planning of content and form established to work in the classroom, than rely on the 

cooperation or experiences of students. All six children in the study were confirmed as 

subjects that speak, listen and participate in choices. Even with many challenges present in 

institutions that historically have been established as educational spaces, the conflicts have 

revealed, mainly in relation to generational distances. Thus, it is concluded that the school is 

detached from reality of socio cultural context of children, it doesn’t involve them in the 

educational process, it disregards their initiatives and questions, and therefore it consolidates 

an educational model for heteronomy.   

 

Keywords: Autonomy. Children. Early Childhood Education. Training of teachers. 
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Crianças pequenas são seres humanos portadores  
de todas as melhores potencialidades da espécie: 

*inteligentes, curiosas, animadas, brincalhonas em busca de 
 relacionamentos gratificantes, pois descobertas, entendimento, afeto,  

amor, brincadeira, bom humor e segurança trazem bem estar e felicidade; 
*tagarelas, desvendando todos os sentidos e significados das  

múltiplas linguagens de comunicação, por onde a vida se explica; 
* inquietas, pois tudo deve ser descoberto e compreendido,  

num mundo que é sempre novo a cada manhã; 
* encantadas, fascinadas, solidárias e cooperativas desde  

que o contexto a seu redor, e principalmente,  
nós adultos/educadores, saibamos responder,  

provocar e apoiar o encantamento, a fascinação,  
que levam ao conhecimento,  

à generosidade e à participação. 
 

(ASSIS, 1998, p. 5-6) 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 
Depus a máscara e vi-me ao espelho.  

Era a criança de há quantos anos.  
Não tinha mudado nada...  

É essa a vantagem de saber tirar a máscara. 

É-se sempre a criança,  
O passado que foi  

A criança.  

Depus a máscara, e tornei a pô-la. 
Assim é melhor, 

Assim sem a máscara.  

E volto à personalidade como a um  

términus de linha.  
 

(Álvaro de Campos, in "Poemas"  

Heterónimo de Fernando Pessoa)  

 

 

1.1 Começando uma História... 

 

Vivenciamos no dia a dia uma realidade que nos impulsiona a desenvolver atividades, 

a solucionar problemas e a atender necessidades, sem parar para refletir nas consequências ou 

implicações de cada ato. Dessa forma, em um processo dialético, influenciadas e 

influenciando, vamos recorrendo aos recursos e conhecimentos disponíveis para fazer 

escolhas, tomar decisões, analisar os diferentes contextos, mas nem sempre fazemos isso de 

forma organizada e coesa. No curso de nossa história, procuramos superar as dificuldades que  

se impõem com soluções nem sempre favoráveis a curto ou longo prazo. 

Diante das dificuldades, precisamos nos deter, entre outras tantas coisas, nas análises 

das relações entre as pessoas, focar, especialmente, naquelas que iniciam sua caminhada em 

uma realidade onde os embates apontam para uma trajetória que as desconsidera como 

sujeitos de direitos, principalmente nos espaços construídos para eles, como a escola. 

Estamos falando de crianças, que, segundo estudos de Sarmento (2007) e Corsaro 

(2011), foram, no curso do processo de hominização, anuladas de seus desejos, vontades e 

direito de opinar e de serem escutadas. Esse posicionamento passou a ser culturalmente aceito 

por acreditarmos que as crianças não teriam como ou com o que contribuir na vida diária. 

Caberia a elas a submissão aos dizeres dos adultos até tornarem-se adultas e, só, então, 
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colocar-se-iam no mundo como seres humanos aptos a questionar, analisar, discutir e 

possibilitar mudanças. 

É nessa perspectiva que se torna pertinente pesquisar “as” crianças e “com as” 

crianças, no propósito de compreender como descrevem os aspectos que se ressaltam num dos 

espaços que os adultos criaram para elas – o espaço escolar. Em especial, pretendemos 

analisar as interações que ocorrem nesse espaço, levando em consideração que o processo 

educacional é fértil de concepções, ideias e dizeres. 

É um desafio escrever para que os outros compreendam o que queremos dizer, sem 

parecer fútil ou apresentar um emaranhado de ideias. Ao pensar neste trabalho, busco a 

criança que fui, a infância que tive, para poder falar com as crianças e voltar a escutá-las para 

ouvir o que dizem sobre suas infâncias. Por outro lado, sei que também sou influenciada pela 

minha trajetória de adulto, de formação pessoal e profissional, por isso busco autores e 

conceitos que me conduzem a entender os meus questionamentos. 

Carregada dessas ideias e subjetividades, procuramos pesquisar a autonomia em 

contextos interativos que envolvem crianças e professores de Educação Infantil. Falar de 

autonomia nessa etapa da Educação Básica é entender que as crianças, frequentadoras, do 

espaço escolar podem, nas suas relações do dia a dia com os adultos e com seus pares, 

vivenciar experiências coadunadoras, ou não, do exercício da autonomia. 

A partir desse trilhar de pensamentos, a escolha do tema do projeto que culminou na 

pesquisa realizada, pautou-se na inquietação sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos professores que atuam na Educação Infantil e, sobre os direitos e as possibilidades de 

participação das crianças, com autonomia, desde a primeira etapa da educação formal. Estas 

inquietações surgiram durante algumas experiências ao trabalhar como coordenadora 

pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Brumado, entre os anos de 2005 a 2007, 

e atuar como professora da UNEB nos cursos de Licenciatura em Letras e Pedagogia, 

especialmente, os da Rede UNEB 2000
1
 e os da Plataforma Freire

2
, entre os anos de 2007 e 

                                                
1 O Programa REDE UNEB 2000 é como ficou conhecido o Programa Intensivo de Graduação desenvolvido 

pela UNEB desde 1998, em parceria com as prefeituras municipais de várias regiões do Estado da Bahia. O 

desenvolvimento deste Programa se dá através de convênios com as referidas prefeituras, onde é oferecido o 

Curso de Pedagogia para professores em exercício da rede municipal de ensino.  Disponível em: 

http://www.uneb.br/prograd/programas-especiais-de-graduacao/ 
2 O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica é resultado da ação conjunta do 

Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de 

Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – 

que estabeleceu no país um novo regime de colaboração da União com os estados e municípios, respeitando a 

autonomia dos entes federados. O professor fará sua inscrição nos cursos por meio de um sistema desenvolvido 

pelo MEC denominado Plataforma Paulo Freire, onde também terá seu currículo cadastrado e atualizado. A 

http://www.uneb.br/prograd/programas-especiais-de-graduacao/
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2011. As questões que afloraram dessas experiências, nas idas e vindas de práticas de estágio, 

no contato com as crianças e nas reflexões acaloradas com alunos e professores, favoreceram 

as bases para a pesquisa: “Professores da Educação Infantil no município de Brumado: perfis 

e trajetórias”, durante o Curso de Especialização em Educação Infantil da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  

Realizada a pesquisa, os resultados evidenciaram os seguintes aspectos: as docentes 

que atuam na Educação Infantil têm de 3 a 21 anos de exercício na profissão, são todos do 

sexo feminino e, mesmo com um tempo, relativamente longo, de profissão as oportunidades e 

as dificuldades vivenciadas por cada um não permitiram cursar o Ensino Superior ou receber 

formação em serviço.    

Nas conclusões, observamos que os processos que caracterizam o espaço da Educação 

Infantil no município são influenciados pelos mais diversos vieses e, um deles se refere à 

formação dos profissionais que atuam na Educação Infantil, na perspectiva da não 

necessidade de uma capacitação específica para realizar um trabalho com crianças na faixa 

etária de 0 a 6 anos, pois, para tanto, basta saber brincar e gostar de crianças. Simplesmente, 

saber brincar não qualifica a professora
3
 para atuar na Educação Infantil; é necessário que 

tenha um saber sobre a participação das crianças no processo educacional e sobre o brincar e 

o papel que esta atividade ocupa no seu desenvolvimento. A profissional precisa estar apta a 

propiciar condições para a criatividade e a participação de cada criança no processo 

educacional e, compreender o momento especial de cada brincadeira e os benefícios que pode 

causar.  

Historicamente construiu-se a ideia de que na Educação Infantil, pode atuar 

profissional sem qualificação, já que se acreditava que a sua função se restringia a cuidar ou a 

entreter e que, para isso, não seria necessário ter um referencial sobre a educação. Isso traçou 

um perfil de profissional como aquele que apenas cuida e brinca com a criança, sem precisar 

de formação específica. Esquecia-se de que qualquer período de desenvolvimento é de grande 

importância para a formação do ser humano (ARCE, 2010). 

                                                                                                                                                   
partir da pré-inscrição dos professores e da oferta de formação pelas IES públicas, as secretarias estaduais e 

municipais de educação terão na Plataforma Freire um instrumento de planejamento estratégico capaz de 

adequar a oferta das IES públicas à demanda dos professores e às necessidades reais das escolas de suas redes. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ 
3
 Vamos utilizar neste estudo o termo professora, sempre no feminino, considerando que são elas que estão 

presentes em quase todas as escolas de Educação Infantil. 

http://portal.mec.gov.br/
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Para essa autora, a professora precisa refletir sobre o seu fazer na Educação Infantil, 

perceber que cuidar também é parte do processo educacional, respeitar as crianças como 

sujeitos desse processo, como seres situados em um contexto social e histórico. 

A professora tem papel fundamental, pois é ela quem promove situações educativas de 

experiência com a realidade que a cerca, no propósito de favorecer a apropriação de 

conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento e para descoberta de mundo por cada 

criança. Para tanto, torna-se imprescindível que entenda como se concretiza a participação das 

crianças no processo educacional. De acordo com Dias (2005), o envolvimento das 

professoras no trabalho com as crianças parte das relações estabelecidas entre elas, pois é nas 

relações que deixamos perceber como a ação educativa é concebida.  

Estas ideias ou (pré) concepções contribuem para a análise que cada adulto faz sobre o 

ser criança e, que, em consequência, passam a influenciar na possibilidade (ou não) da 

autonomia das crianças dentro do espaço educativo. Destacamos a autonomia porque é a 

partir da mesma que as crianças ganham espaço para analisar, ponderar (valores, 

conhecimentos ou consequências), falar e questionar os diversos acontecimentos que as 

cercam todo o momento. Assim, a autonomia permite às crianças refletir, questionar e 

participar das decisões ou escolhas inerentes às experiências vivenciadas, seja com a fala, seja 

com a escrita, seja com desenhos, seja com gestos, isto é, com as diferentes linguagens que 

conseguem utilizar. É imprescindível que haja o exercício da autonomia por parte das 

crianças, pois precisam ser vistas como sujeitos ativos dos espaços que frequentam, e os 

adultos precisam aprender a ouvi-las, haja vista que têm contribuições relevantes a oferecer. 

O conceito de autonomia adotado na pesquisa foi influenciado pelos estudos de Dias 

(2005, 2014) e Piaget (1994,1999). Para os autores, a autonomia é construída nas relações 

entre os sujeitos, estabelecida por meio de suas ações no dia a dia e implica na análise das 

consequências de seus atos. Em uma educação voltada para a autonomia, os sujeitos são 

instigados a pensar sobre suas ações, rever suas ideias e construir outras possibilidades de 

ação, para além do que está posto na sociedade.  

Dias (2005, p. 370) propõe entender a “autonomia como um processo que se constitui 

relacionado aos modos de vida das crianças em interação social, mediante um trabalho de 

reflexão e ação a partir das experiências interativas que cada criança vai vivenciando no dia a 

dia”. Levando esse conceito para o contexto escolar, entendemos que a construção de uma 

educação para a autonomia deve propiciar a organização de um processo educacional onde a 

participação de cada criança se torne indispensável e a atuação da professora seja um elo 
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importante nas interações, emanando significados para seus alunos, partindo da realidade e da 

contribuição dos mesmos.  

Para Piaget (1999), a primeira moral da criança é a da obediência, que se constitui 

como um critério do bem, a vontade dos pais; é, assim, heterônoma. É necessário que os 

adultos propiciem condições para a criação do sistema de valores morais de cada criança, para 

que elas tenham uma consciência moral autônoma. Quando os sentimentos morais conseguem 

autonomia, a criança consegue falar ou agir a favor de seus interesses, valores e ideias. Esta 

autonomia reverbera no campo afetivo, na construção de uma lógica e em favor de novas 

coordenações sobre as situações vivenciadas.      

  Mas, será que a prática desenvolvida por cada professora propicia a construção da 

autonomia das crianças? De que forma as professoras analisam as interações produzidas na 

escola? Que experiências as professoras proporcionam no espaço escolar que podem 

favorecer a autonomia das crianças? 

Diante desses questionamentos e como continuidade do desejo desta pesquisadora em 

compreender as crianças e a influência que a escola pode exercer sobre as mesmas, nasceu a 

pesquisa. Mas, agora, o foco é como a escola contribui para a possibilidade de as crianças 

vivenciarem interações que preconizem a autonomia. Para tanto, interessou ao estudo contar 

com a participação das professoras sobre a autonomia das crianças no processo educacional e 

com a participação das crianças, com o objetivo de entender como elas analisam suas 

interações com a professora e com os demais colegas. 

Partimos do pressuposto de que a relação de cada criança com o mundo, ou melhor, 

com o contexto social de seu desenvolvimento, é permeada pelas interações sociais que são 

estabelecidas. São elas que podem (ou não) formar as bases para a construção de um processo 

de participação, com autonomia, de forma que a criança se perceba competente para analisar 

as possibilidades de ação e as consequências de suas escolhas. É no embate das interações 

intra e intergeracionais que vamos consolidando a participação efetiva de cada elemento do 

grupo, seja criança, seja adulto. Partindo desse princípio, abrimos a possibilidade de pesquisar 

o processo de construção da autonomia das crianças em episódios interativos.   

Tomamos o conceito de episódio como “[...] uma sequência interativa clara e 

conspícua, ou trechos do registro em que se pode circunscrever um grupo de crianças a partir 

do arranjo que formam e/ou da atividade que realizam em conjunto” (PEDROSA e 

CARVALHO, 2005, p. 432). O registro das observações e as respectivas análises dos 
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episódios evidenciarão, ou não, a possibilidade de construção da autonomia nas relações entre 

as crianças e a professora.  

O espaço alvo do estudo foi uma instituição de Educação Infantil pública municipal, 

localizada em Vitória da Conquista, na Bahia. O trabalho contemplou a análise da 

possibilidade de autonomia das crianças em episódios interativos entre as crianças e entre as 

crianças e a professora. Quisemos analisar se a professora atua como figura determinante ou 

central do processo educacional e se planeja suas ações no propósito de contar com as 

crianças como objeto da ação educativa; ou se as atividades planejadas e realizadas contam 

com a participação das crianças, permitem que elas desenvolvam sua autonomia como 

protagonistas no processo educativo e como essas participações podem favorecer o 

envolvimento de cada uma no processo educacional, que se inicia a partir da Educação 

Infantil. Teve por propósito produzir reflexões sobre concepções, atitudes e ações à luz do 

“pensar-sobre-o-pensar” (DEWEY, 1997, p. 25), sobre a participação das crianças no 

processo educativo e como as crianças e as professoras refletem sobre esse processo. 

Desde 1993,
4
 Freire (1997) já questionava o papel do professor como parte do 

processo de mediação entre a realidade vivenciada pelos educandos e o envolvimento deles no 

processo educacional. O educador deve estar atento para perceber que é nas relações com os 

educandos que está a possibilidade de atuar e modificar a realidade, mas, para que se 

estabeleça a confiança necessária ao sucesso da relação, é imprescindível o conhecimento por 

parte da professora da realidade vivenciada por seus educandos. É dever da prática educativa 

do professor conhecer a realidade, pois é um caminho para conhecer como pensam os seus 

alunos, o que conhecem do mundo e como chegaram a esse conhecimento (FREIRE, 1997). 

Conhecendo o seu educando e compartilhando a organização da prática educativa, o professor 

tem a oportunidade de contribuir para que o educando, nas suas relações, passe a perceber a 

realidade de forma crítica para nela intervir com autonomia.    

Diante dessa problemática, objetivamos investigar como se desenvolvem as interações 

na escola, partindo do pressuposto de que a forma como as crianças são vistas influencia na 

forma como elas serão tratadas no processo educativo. Desse modo, a pesquisa teve por 

objetivo geral analisar contextos interativos que envolvem crianças e uma professora de 

Educação Infantil e sua relação com a autonomia das crianças no processo educacional. 

Quanto aos objetivos específicos, pretendemos: descrever as concepções de criança na 

                                                
4 Ano de publicação da obra de Paulo Freire, Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 
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perspectiva da professora; analisar, junto à professora, o processo de participação das crianças 

(sujeito ou objeto) no processo educacional; discutir com as crianças a sua participação nas 

interações (crianças/crianças e professora/criança) e no planejamento do processo 

educacional. 

Com vistas à consecução desses objetivos, planejamos desenvolver um estudo em uma 

escola de Educação Infantil de um município (Vitória da Conquista) do estado da Bahia, visto 

que, é nesse município que resido e desenvolvo minha atividade profissional. Acrescente-se a 

isso, que, por se tratar da análise de um conceito (autonomia), que se configura de acordo com 

a forma como se processam as relações intra e intergeracionais, planejamos desenvolver a 

pesquisa em uma única instituição de ensino e em uma sala dessa instituição. Os dados 

produzidos pelo estudo poderiam não permitir generalizações, mas poderiam contribuir para 

apontar indícios de como a autonomia das crianças pode estar sendo favorecida (ou não) em 

um espaço educacional público do município selecionado, assim como poderiam contribuir 

para proposição, análises e críticas de estratégias metodológicas, de estudos de processos 

inter-relacionais que envolvem a contribuição das crianças com suas reflexões ou indicações. 

Assim, nos unimos a autores, como Castro (2012), Cruz (2008) e Redin (2009), que analisam 

a importância da contribuição das crianças nos estudos de aspectos que as envolvem 

diretamente. Apresentaremos em seguida o detalhamento da proposta metodológica. 

 

 

1.2 Abordagem metodológica: um olhar sobre a pesquisa 

 

Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 
(FREIRE, 1998, p. 32) 

 

Para a realização do trabalho, recorremos aos pressupostos da pesquisa qualitativa, 

com um estudo descritivo, partindo do princípio de que as crianças e a professora de uma 

determinada realidade educacional podem estar no centro da indagação, portanto são os 

interlocutores privilegiados e sujeitos da pesquisa. 

Conforme Ludke & André (2013), o método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo, na medida em que não emprega um instrumental estatístico como base do 
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processo de análise de um problema. A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados. A pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador um contato direto com o 

objeto da pesquisa, como o caso desta pesquisa. O pesquisador procura não influenciar o 

ambiente e ater-se apenas ao cotidiano estudado, para perceber o maior número possível de 

informações, inclusive as mais triviais e, aparentemente, sem importância, levando em 

consideração o contexto da pesquisa.  

O estudo descritivo caracteriza-se por ter foco “[...] no desejo de conhecer a 

comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, seus 

professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus valores [...] etc” (TRIVIÑOS, 

2010, p. 110). A pretensão deste tipo de estudo é descrever a realidade estudada envolvendo 

os fatos e seus fenômenos.  

Dessa forma, o pesquisador, ao trabalhar com esse enfoque, preocupa-se com a 

qualidade e o rigor do processo em que a pesquisa se desenvolve. O cuidado para não tirar 

conclusões ou hipóteses antes do processo é essencial, pois estas devem vir após a análise ou 

as reflexões sobre os dados produzidos. Os dados precisam ser analisados segundo o contexto 

onde estão inseridos, pois um simples detalhe pode mudar o sentido de uma informação 

(ALVES-MAZZOTI & GEWANDSNAJDER, 1998). 

Esses e outros cuidados necessitam ser tomados, especialmente quando se trata de 

pesquisa com crianças. Quinteiro (2000, p. 120) considera que, nessas pesquisas, são sempre 

discutidos problemas metodológicos relativos às relações, como: “sujeito-objeto, a infância-

criança-escola, criança-adulto, criança-aluno, aluno-professor”; e aos instrumentos e 

procedimentos (entrevista, enquetes, produção de desenhos). Sugere que as estratégias sejam 

consideradas a partir da escolha de recursos mediadores e desenvolvidas de forma apropriada 

para as crianças através do brincar (REDIN, 2009), do jogo, do desenho ou de vídeos, entre 

outros instrumentos, de modo que possibilitem novos enfoques para o processo de 

interlocução, e previamente planejados pelo pesquisador e que compreendam a especificidade 

da pesquisa. 

Realizar pesquisa com crianças é pensar em um caminhar diferente das pesquisas 

realizadas com os adultos. Como pretendemos recorrer a crianças de cinco anos, tivemos de 

ponderar as dificuldades quanto à adequação ao contexto e à condição de criança. Várias 

técnicas e instrumentos utilizados nas pesquisas com adultos são mais difíceis de ser 

desenvolvidas com crianças, pois sabemos da distância que afasta o pesquisador (adulto) do 
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sujeito (criança). As distâncias que interferem no relacionamento entre adultos e crianças, 

conforme Walsh, Tobin e Graue (2002), podem ser assim identificadas: físicas, sociais, 

cognitivas e políticas. O adulto sempre será o outro que adentra o espaço de convivência das 

crianças; assim, o pesquisador precisa estar atento aos comportamentos das crianças nos seus 

mais variados aspectos físicos e emocionais. 

Além de contar com a contribuição das crianças, interessa ao estudo contar também 

com a análise das professoras, pois, nos diferentes espaços educacionais, os adultos têm 

definido a forma e as condições das interações no processo educacional, sendo responsáveis 

por tal processo (LAPLANE, 2000). Em vista disso, também pretendemos contar com as 

contribuições da professora e analisar os processos interativos na perspectiva dos diferentes 

atores envolvidos.   

 

1.2.1 A instituição: lócus da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de Educação Infantil do município de 

Vitória da Conquista, estado na Bahia, fundada em junho de 2010, por iniciativa da Prefeitura 

Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal da Educação e é por esta administrada. A 

comunidade escolar é composta de 178 crianças, entre dois e cinco anos (Quadro 01), um 

diretor de 40 horas, um vice-diretor de 20 horas, um coordenador pedagógico de 40 horas, três 

professoras licenciadas, oito monitores pedagógicos, dois monitores de pátio, uma secretária 

escolar, quatro merendeiras, quatro auxiliares de serviços gerais e um porteiro. 

Diante desse quadro de funcionários, observamos um número reduzido de professores 

(no total de três), que decorre da substituição desses profissionais por monitores, 

considerando que estes representam menor custo para a Secretaria de Educação. É uma 

situação que não está de acordo com o atual contexto de promulgação de documentos oficiais 

(BRASIL, 2006, 2011), que visam ao atendimento com qualidade em instituições de 

Educação Infantil. Como a instituição analisada assiste a 178 crianças, a comunidade em que 

está localizada espera do poder público compromisso ético com as crianças que frequentam 

esse espaço. 

Quadro 01 

Número de crianças, turmas e turno de funcionamento da Creche Municipal 

Número de crianças Período (turmas)  Turno 

21 2 A  

 23 3 A 
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23 4 A Matutino 

22 5 A 

23 2 B  

 

Vespertino 

23 3 B 

21 4 B 

22 5 B 

Total: 178 Total: 8 Total: 2 

                  Fonte: Direção da Creche Municipal (2014) 

 

No segundo semestre de 2014, ocorreu uma alteração no quadro de funcionários da 

creche, em razão de uma reestruturação da rede, após nomeações de aprovados no concurso 

público municipal. Atualmente, a creche está com um diretor, sem vice-diretor, sem 

coordenador pedagógico, duas professoras licenciadas, uma concursada com 40 horas e uma 

contratada com 40 horas, oito monitores pedagógicos, dois monitores de pátio, uma secretária 

escolar, quatro merendeiras, três auxiliares de serviços gerais e um porteiro. Observamos uma 

redução no quadro de funcionários, justificada por terem dado prioridade a que os 

profissionais, aprovados no concurso, tomassem posse em outras escolas. Consequentemente, 

a escola diminuiu ainda mais o número de professoras (de três para duas), o que vem a 

confirmar a pouca relevância da Educação Infantil para o município. Primeiro, procuram 

atender as demandas de professores para o Ensino Fundamental e, depois, para a Educação 

Infantil.  Tal como afirma Angotti (2009), pensar nesta primeira etapa da Educação Básica 

com qualidade ainda parece ser um projeto de futuro. Ainda segundo a autora, a Educação 

Infantil, mesmo depois de se tornar uma área de conhecimento reconhecida, ainda tem muitas 

melhorias para se efetivarem para garantir a qualidade da oferta. Entendemos que a ação do 

profissional, que atua com crianças na Educação Infantil, tem suas especificidades na “ação 

exploratória” nas vivências das crianças, para o desenvolvimento das diversas linguagens e 

suas potencialidades (ANGOTTI, 2009, p. 137).  

Na estrutura física, encontramos: seis salas de aula com armários para livros; um 

armário para copos; um filtro; uma TV, um DVD; algumas salas com mesinhas coletivas em 

forma de flor e outras com mesinhas retangulares, com cadeiras para as crianças; uma mesa e 

uma cadeira para a professora; janelas e basculantes; uma secretaria; uma sala de direção; 

uma cozinha; uma área de serviço; um sanitário para funcionários; um banheiro infantil 

(meninas e meninas) com vasos e chuveiros; um parque externo de areia, com um balanço, 

escorregadores e uma casinha de cimento; um parque interno cimentado, com um pula-pula e 
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um escorregador. Existe na creche uma área com terra ao fundo, que é parcialmente utilizada 

para uma horta.  

A sala da professora e das crianças, participantes do estudo, localiza-se na parte 

interna da creche, a terceira sala à esquerda da porta de entrada do prédio. A sala tem janelas 

basculantes na parte superior direita, um quadro branco, uma mesa e uma cadeira para a 

professora, um armário, uma estante para copos para as crianças tomarem água, uma parte dos 

copos não ficam ao alcance delas, o que também acontece com o filtro. Há uma estante para 

livros no fundo da sala de acesso às crianças, uma prateleira para papel higiênico, fixada na 

parte superior direita do quadro branco, um porta-escovas de TNT atrás da porta, ao qual as 

crianças não têm acesso, solicitando à professora nos momentos em que precisam utilizá-las, 

dois varais com pregadores para fixar atividades na altura das crianças, podendo manipular 

com atividades realizadas em papel ofício (as crianças colocam as atividades já realizadas 

quando a professora solicita), uma lixeira, uma caixa de papelão forrada no fundo da sala para 

colocar os brinquedos, uma TV, que se localiza em cima de uma mesa em formato de flor no 

fundo da sala, quatro mesas em formato de flor com 6 cadeiras cada para as crianças. Nas 

paredes da sala, ao fundo, um abecedário com a família silábica, um porta-livro de tecido, que 

as crianças podem manipular, e um mural com figuras decorativas da Dora Aventureira. 

 Na parede lateral à direita, localiza-se um dos varais já citados, cartaz do tempo pouco 

utilizado, cartaz indicativo do dia, mês e ano (diariamente a professora solicita que uma 

criança pinte o dia com lápis de cor); na parede lateral à esquerda, encontram-se quatro 

cartazes de figuras geométricas (triângulo, círculo, retângulo e quadrado), um dos varais já 

citados, cartazes dos numerais de zero a nove, figuras decorativas da Dora Aventureira, uma 

toalha pendurada para as crianças enxugarem as mãos, ao virem do banheiro de acesso a 

todas, um cartaz para a colocação dos nomes das crianças (na minha experiência como 

pesquisadora, nunca observei sua utilização) e cartazes que variam, quinzenalmente, 

conforme as temáticas trabalhadas. O espaço físico e sua organização têm aspectos que 

contribuem para o desenvolvimento da autonomia, mas há outros que poderiam ser adaptados 

para melhor manipulação das crianças e condução da professora. 

Este era o horário de funcionamento da instituição: para a creche (dois e três anos), 

turno integral, das 7h30min às 16h30min; para o pré-escolar (quatro e cinco anos), nos turnos 

matutino e vespertino, respectivamente, das 8h às 11h30min e das 13h00min às 16h30min. A 

utilização do termo pré-escolar baseia-se na nomenclatura utilizada na Lei nº 12.796, de 4 de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument


26 

 

 

 

abril de 2013, art. 30, com a seguinte redação: “II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 

a 5 (cinco) anos de idade.” (NR) (BRASIL, 2013). 

1.2.2 As colaboradoras: professora e crianças 

 

 Participou da pesquisa a professora que aceitou o convite para contribuir com o 

estudo. Esta professora tem 38 anos, formação profissional em Magistério de Nível Médio e 

Licenciatura em Pedagogia. Estava atuando no magistério havia 13 anos e trabalhou cinco 

anos na Educação Infantil em escola particular. É professora contratada pela Secretaria 

Municipal de Educação de Vitória da Conquista e começou na creche em abril de 2014, 

cumprindo uma carga horária de 40h em sala de aula, com crianças de cinco anos, nos turnos 

matutino e vespertino. Para a pesquisa, foi escolhido de forma aleatória o turno matutino. 

 Como não podíamos trabalhar com todas as crianças da sala, identificamos, por 

amostra aleatória, o mínimo de seis crianças da professora que aceitou o convite: metade 

meninos e metade meninas. 

Com o foco nas seis crianças, esperávamos que os episódios interativos pudessem dar 

indícios sobre a realidade do dia a dia das interações que ocorrem no espaço educacional 

escolhido para o estudo. A pesquisa na educação envolve sujeitos
5
 sociais, históricos e, 

culturalmente, imbuídos de ideias, valores e trajetórias. Assim, suas práticas e 

comportamentos estão “prenhes de significado social e político e de grande relevância para as 

ciências humanas e para a educação” (CHIZZOTTI, 2001, p. 88) e, todos esses aspectos 

devem ser levados em consideração. 

Neste estudo em específico, por termos escolhido seis crianças e uma professora de 

uma instituição de Educação Infantil, tivemos um contexto com especificidades que são 

singulares. Tratava-se da realidade de uma escola de uma cidade do interior da Bahia de um 

bairro periférico. Dito isto, não podemos generalizar os dados e as análises da pesquisa para 

outros contextos, pois os processos interativos vivenciados, por cada uma das seis crianças e 

sua professora, trazem as marcas sociais e políticas da realidade em estudo. Porém, como nos 

sugere Chizzotti (2001), também oferecem indícios relevantes porque trazem as marcas da 

história e da cultura dessa realidade na forma de convivência das crianças com os adultos e 

com seus pares. 

 

                                                
5 Meninos, meninas, adultos, crianças... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art30ii
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1.2.3  Os instrumentos 

 

 Com relação aos instrumentos planejados para o estudo, entendemos que “as pesquisas 

qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade 

de procedimentos e instrumentos de coleta de dados” (ALVES-MAZZOTI & 

GEWANDSNAJDER, 1998, p. 163). Assim, tal como afirmam os autores citados, no 

processo de investigação utilizamos diferentes instrumentos para a produção de dados, em 

vista que realizamos um estudo com a contribuição da professora e das crianças.  

Inicialmente, elaboramos um roteiro para uma entrevista com a direção da instituição, 

a fim de recolher informações. Desse modo, foi possível descrever a instituição e suas 

peculiaridades, com vistas a conhecer aspectos inerentes à instituição e diferenciá-los dos que 

são inerentes às relações estabelecidas entre a professora e crianças. De acordo com a 

Secretaria Municipal de Educação, muitas escolas de Educação Infantil municipais têm por 

origem a iniciativa de uma associação de moradores ou de grupos religiosos, que deixam 

marcas na forma como são estruturadas ou no processo de interação entre as pessoas. Por esse 

motivo, é importante descrever como esta escola foi constituída, pois isto permite identificar 

as marcas de sua origem. Mas, diferentemente de como historicamente a maioria das creches 

surge nesse município, a creche (hoje chamada de instituição de Educação Infantil) escolhida 

para a pesquisa foi construída pela Prefeitura Municipal, baseando-se na necessidade do 

bairro pelo seu crescimento populacional.  

Utilizamos uma filmadora para fazer as gravações em vídeo dos episódios interativos 

entre professora/crianças e crianças/crianças, que seriam posteriormente analisados. Segundo 

Queiroz (2013, p. 121), a pesquisa com a utilização de vídeos mostrou-se de grande eficácia e 

“enquanto recurso mediador em interlocução com crianças superou as expectativas [...] 

passaram a interagir com as imagens, através das falas [...]. Além de se autoperceberem, as 

crianças se manifestavam sobre o desempenho das colegas”. Através dos vídeos foi possível 

perceber expressões faciais, atitudes e sentimentos, o que, muitas vezes, não é possível por 

meio de fotos e entrevistas. Com a coleta dos vídeos, nos interessou produzir uma edição com 

o fito de realizar o recorte de episódios interativos, em momentos que permitissem descrever e 

analisar a contribuição (ou não) das crianças no processo educacional, como sujeitos críticos e 

reflexivos, nas relações com a professora e com outras crianças, tal como analisam Dias 

(2005) e Piaget (2001). Para os autores, as crianças aprendem a ter autonomia quando 
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participam das escolhas e das decisões, ao contribuírem com elementos e proposições e ao 

sopesarem as consequências de cada opção.  

Em uma pesquisa desenvolvida por Pedrosa e Carvalho (2005), intitulada “Análise 

qualitativa de episódios de interação: uma reflexão sobre procedimentos e formas de uso”, 

com o objetivo de apresentar uma experiência sobre análise qualitativa de episódios 

interacionais videogravados de crianças em grupo, as autoras descrevem um episódio como 

sendo “[...] uma sequência interativa clara e conspícua, ou trechos do registro em que se pode 

circunscrever um grupo de crianças a partir do arranjo que formam e/ou da atividade que 

realizam em conjunto” (p. 432). Por esta perspectiva, foi necessário delimitar cada episódio 

com começo, meio e fim, identificando todo o processo de interação (PEDROSA e 

CARVALHO, 2005) junto às crianças. 

Para o estudo, registramos três tipos de episódios envolvendo as diferentes díades 

(professora/criança, criança/professora e criança/criança). Como interessava ao estudo 

analisar interações, gravamos três diferentes processos de interação: no primeiro, registramos 

uma interação professora/criança, que tinha por origem um processo de interação iniciado 

pela professora; no segundo, a interação criança/professora iniciada pela criança; e, no 

terceiro, um processo de interação entre duas crianças.  

Os três vídeos envolviam a professora e as crianças ou apenas as crianças, 

participantes do estudo, e se justificaram por produzirem a possibilidade de “microanálises 

estruturadas” de cenas, com as pessoas da pesquisa, sendo possível levar a descrições a partir 

do exposto (FLICK, 2009, p. 224). Logo, ao trabalhar com uma professora e seis crianças, 

gravamos um total de doze vídeos com a participação da professora, foram dois vídeos com 

cada criança, um de interação professora/criança, iniciada pela professora, e outro, iniciada 

pela criança. Além disso, gravamos episódios interativos com as crianças participantes do 

estudo. Como selecionamos três meninas e três meninos da sala, fizemos gravações 

criança/criança com cada uma delas. Assim, produzimos seis vídeos com as crianças.  

Com as gravações realizadas, escolhemos focos de análise que permitissem destacar 

episódios de interação que possibilitassem a análise da participação das crianças nas 

atividades do processo educacional. A utilização de vídeos para documentação de episódios 

do cotidiano de crianças em sala de aula permite uma variedade de possibilidades de 

organização e seleção do material de pesquisa (LAPLANE, 2000). Para tanto, os episódios 

gravados foram editados de modo a deixar evidente o processo de interação quando havia 

uma proposição, tomada de decisões ou análise de eventos. Ou seja, quando as díades estavam 
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indicando, decidindo, ou definindo ações subsequentes. Além disso, como os vídeos foram 

utilizados para o processo de interlocução com as crianças, levamos em consideração os 

estudos de Queiroz (2013), que ressaltam a importância do tempo de duração dos vídeos. A 

autora, que também recorreu a vídeos para realizar interlocuções com crianças, constatou que 

as crianças ficam atentas ao vídeo de dois a três minutos. Após esse período, começam a falar 

e a se movimentar, reproduzindo as cenas e discorrendo sobre os episódios. Logo, os vídeos 

foram editados com a duração de dois a três minutos, a fim de manter a atenção da criança ao 

episódio de interação em foco. 

Com os vídeos prontos, elaboramos o roteiro da entrevista semiestruturada a ser 

aplicada junto à professora, e outro, junto às crianças. As entrevistas tiveram como recurso 

mediador a apresentação dos vídeos e, as cenas foram analisadas individualmente por cada 

participante da pesquisa. As questões das entrevistas foram elaboradas com base no conteúdo 

exposto nos episódios interativos filmados, pois interessava ao estudo discutir com os 

diferentes participantes (professora e crianças) a iniciativa das interações registradas, tomando 

como referência a autonomia, conforme alguns autores, como Dias (2005), Freire (1998), 

Kohan & Olarieta (2012) e Piaget (2001). Interessava à pesquisa discutir o participante que 

toma iniciativa em cada episódio interativo (que inicia a proposição na interlocução) e a 

contribuição de cada participante, seja criança, seja adulto, na discussão e nas decisões. 

Para Laplane (2000), na organização da interação, devemos nos preocupar em analisar 

os microcomportamentos, tais como: olhar, hesitações, postura, movimentos, expressões, fala, 

entre outros. A análise não se resume às ações individuais; pensamos e refletimos, também, na 

complexidade de expressões presentes nas interações provocadas a partir das ações entre os 

indivíduos. 

Assim, recorremos a um roteiro de entrevista semiestruturada, por acreditar que a 

flexibilidade das questões pode favorecer maior proximidade entre o pesquisador e os 

colaboradores da pesquisa, possibilitando, assim, entrar em contato com a fala direta, gestos e 

impressões dos entrevistados. Segundo Lüdke & André (2013), a entrevista cria uma relação 

de interação, construindo uma influência recíproca entre o entrevistado e o entrevistador. 

No caso da entrevista semiestruturada, esta interação é possível por haver uma 

flexibilidade na estrutura e, ainda, por manter o foco no objeto de estudo. Nesse tipo de 

entrevistas, também “chamadas focalizadas”, o entrevistador faz perguntas direcionadas ao 

seu objetivo, respeitando as ideias e as colocações do entrevistado (ALVES-MAZZOTI & 

GEWANDSNAJDER, 1998, p. 168).  
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Os autores Lüdke & André (2013, p. 34) acrescentam: 

 
Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de 

pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas 

mais livres, menos estruturados. As informações que se quer obter, e os 
informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores, 

orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis através 

de um instrumento mais flexível.  

 

Esta adequação à realidade, com esquemas mais livres, não exime a pesquisa em 

educação de um planejamento com rigor, pois, para Lankshear e Knobel (2008, p. 174), “as 

entrevistas semiestruturadas incluem uma lista de questões previamente preparadas, mas o 

pesquisador utiliza-se apenas como um guia, acompanhando os comentários importantes 

feitos pelo entrevistado”. São, portanto, questões desencadeadoras de um processo de 

interlocução, com vistas a aprofundar o aspecto que está sendo analisado.  Logo, tal como na 

concepção de Nogueira (1975, p.111), entendemos que o momento da entrevista constitui-se 

uma situação social, em que ocorre a interação entre o entrevistador e o entrevistado, onde 

não somente as palavras dizem, mas, também, a fala, os gestos, o olhar e outras manifestações 

do corpo. Para tanto, utilizamos também a câmara para gravar as entrevistas e, 

posteriormente, elaboramos as transcrições com as expressões, os movimentos e os gestos das 

crianças e da professora. 

Outra fonte de produção de dados foram as anotações no caderno de campo, que nos 

auxiliaram a todo o momento com a escrita de observações sobre as interações e outros 

aspectos vivenciados no espaço da instituição de Educação Infantil. Conforme Lankshear e 

Knobel (2008) e Trivinõs (2010), as anotações de campo são coletas de dados pertinentes 

para, através da descrição de comportamentos, falas, atitudes, ações, entre outros, 

compreender os sujeitos, o ambiente sociocultural e o momento histórico. Lembrando que os 

comportamentos, ações e atitudes são captados da forma como se apresentam à observação do 

pesquisador.   

 

1.2.4 Os procedimentos 

 

O procedimento inicial consistiu de uma entrevista com a diretora da instituição com o 

intuito de contar com a sua aquiescência para a realização do estudo e obter informações que 

permitissem a descrição da escola.  



31 

 

 

 

Após a entrevista, levamos o projeto de pesquisa para conhecimento dos participantes 

e explicamos os trabalhos que seriam desenvolvidos. Cabe ressaltar que, obedecendo aos 

princípios éticos de desenvolvimento de pesquisa
6
, foi imprescindível o consentimento de 

cada participante, através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. No que 

diz respeito às crianças, contamos com a aquiescência das mesmas e dos pais
7
. 

A abordagem junto à professora foi realizada de forma pessoal, quando explicamos o 

estudo a ser desenvolvido, com o intuito de contar com sua participação efetiva
8
. Quanto às 

crianças, trabalhamos com uma amostra aleatória de três meninos e três meninas da sala de 

aula da professora envolvida no estudo. Definimos que, caso alguma das crianças 

selecionadas não aceitasse participar, sortearíamos outra, de modo que pudéssemos ter três 

meninos e três meninas da sala. Por fim, com a concordância das crianças, solicitamos a 

autorização dos pais, também por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Com a concordância da diretora, da professora e das crianças, passamos para as 

filmagens dos vídeos. Posteriormente, já com os vídeos editados, elaboramos os roteiros das 

entrevistas semiestruturadas a serem aplicadas junto à professora e às crianças. Os roteiros 

foram testados, em um estudo piloto, com uma professora e duas crianças de outra instituição, 

com o objetivo de analisar a pertinência e a adequação das perguntas, o vocabulário a ser 

utilizado e a sequência das questões elencadas. Assim, a realização do estudo piloto serviu 

para refinar os procedimentos metodológicos a serem utilizados na pesquisa, tanto para o 

planejamento quanto para a estruturação dos vídeos gravados e das entrevistas 

semiestruturadas com a professora e crianças. 

Com os vídeos editados e os roteiros de entrevistas semiestruturadas organizadas, 

partirmos para o agendamento das entrevistas com a professora e as crianças. Durante a 

entrevista, inicialmente o participante (criança ou professora) assistia ao vídeo no qual 

estavam presentes, em seguida, iniciávamos a entrevista semiestruturada, tendo como base o 

episódio gravado. Durante a entrevista, o vídeo podia ser revisto sempre que solicitado.  

 

1.2.5 Análise dos dados 

 

                                                
6 Processo ético emitido pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia. Número do parecer: 883.855. 
7
 Ver anexo 01 - modelo do TCLE. 

8 Ver anexo 02 - modelo do TCLE. 
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Para o estudo, analisamos os episódios interativos filmados e as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com a professora e as crianças. Para tanto, utilizamos o 

procedimento de análise de conteúdo, empregando as proposições de Bardin (2011), com o 

objetivo de analisar os conceitos pertinentes ao tema em estudo. A análise de conteúdo 

constitui-se como “um conjunto de instrumentos metodológicos [...] que se aplicam a 

‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p. 15). 

Assim, ao utilizar a análise de conteúdo, pretendíamos reconhecer conteúdos e estruturas que 

favorecessem a análise do tema em estudo, através de elementos significativos para sua 

descrição. Para tanto, organizamos a análise nas seguintes etapas: pré-análise, referente à 

exploração do material; tratamento dos resultados, abrangendo a inferência e interpretação à 

luz do referencial teórico. 

 Outro ponto importante foi a observação das ações proporcionadas pelas interações 

das videogravações. Este olhar atento permitiu levantar determinadas questões anteriormente 

ignoradas, e a análise possibilitou observar, nos episódios, aspectos voltados para as 

indagações da pesquisa. Com esses cuidados, os sujeitos pesquisados externaram suas 

intenções e explicaram as ações que envolviam aspectos pertinentes ao lugar (escola) e ao 

tempo histórico e cultural vivenciados por cada um.  

 

 

1.3 Estudo piloto: primeiras aproximações 

 

 [...] as questões organizam a realidade e 

também o fato de que algumas perguntas são 

anteriores à pesquisa, outras são formuladas 

no decorrer do trabalho de campo e, outras, 
ainda, emergem a posteriori. Através deste 

processo, os dados são construídos.  

 

(LAPLANE, 2000, p. 15) 

 

 O estudo piloto apresentou como finalidade favorecer o planejamento detalhado do 

trabalho a partir de uma experiência prática de aplicação das estratégias metodológicas 

escolhidas inicialmente para o desenvolvimento da pesquisa. Essa experiência prática 

possibilitou adequar e estruturar detalhes dos instrumentos e procedimentos escolhidos para o 

levantamento de dados. Os aspectos analisados podem ser assim sintetizados: adequar as 

perguntas ao vocabulário das crianças; definir a quantidade de participantes da pesquisa; 
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identificar as condições adequadas para o local onde seriam realizadas as entrevistas; 

estabelecer a quantidade de perguntas e o tempo de interação com as crianças; entre outros 

aspectos específicos de cada pesquisa. Breakwell (2010) compreende que o estudo piloto 

adequadamente executado traz benefícios para o olhar do pesquisador sobre seu objeto, 

considerando que questões importantes podem vir à tona e que outras não podem ser 

esquecidas durante a realização da pesquisa. 

 Planejamos realizar o estudo piloto em uma instituição de Educação Infantil com 

características compatíveis com a instituição a ser pesquisada, entre os meses de maio e julho 

de 2014.        

  Quando nos propusemos a pesquisar episódios interativos no contexto escolar, 

tínhamos clareza de que estávamos sujeitos às dinâmicas pertinentes às vidas que fazem parte 

desse contexto. Compartilhando das reflexões de Esteban (2003), percebemos que o dia a dia 

escolar não segue um caminho linear e predefinido de acontecimentos, mas está exposto às 

convergências e divergências que escapam aos planejamentos definidos. Como ainda ressalta 

Esteban (2003), é interessante perceber que os sujeitos da pesquisa parecem obstinar sua 

presença bem no dia que o pesquisador marcou para ir à escola. 

Cabe ao pesquisador levar em consideração, a todo o momento da pesquisa, os fatores 

inerentes à dinâmica cotidiana, pois expõem as questões em estudo por diversos pontos de 

análise e permitem a redefinição de etapas, instrumentos e procedimentos a serem adotados 

no decorrer da pesquisa. Com esse propósito, recorremos a um caderno de campo, onde 

anotávamos questões, fatos ou dúvidas que poderiam contribuir para a análise do contexto e 

para os desdobramentos das atividades de campo. Os cuidados tomados ao eleger o que 

pesquisamos, dentro de um contexto complexo e desafiador como a escola, exigiram 

dedicação e percepção para observar faltas, silêncios, atos e expressões que seriam ou não 

utilizadas como dados para interpretação. Esses movimentos passaram a ser alvo de reflexões 

a análises, com vistas a explicar o porquê das escolhas e das não escolhas de pesquisa no 

contexto estudado.  

 Para o estudo piloto, realizamos seis visitas ao espaço da sala de aula somente para os 

registros das videogravações de episódios interativos entre professora/criança e 

criança/criança. Entendíamos que os episódios eram fundamentais para análise das questões 

da pesquisa, em vista que deles emergiriam os elementos que possibilitariam a elaboração de 

perguntas sobre as interações em foco, a partir de recortes, sem distanciar-nos do contexto 

maior do processo educacional em curso (ESTEBAN, 2003). 
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 A seleção dos episódios pode ser feita, segundo Pedrosa & Carvalho (2005), através 

da configuração espacial dos objetos com que as crianças brincam, pelos eventos que ocorrem 

com as crianças ou são observados em um determinado contexto, fazendo as relações entre 

eles. Fazer a escolha dos episódios não foi uma decisão fácil. Elegemos momentos de 

interações que pareciam ser mais pertinentes para a realização do estudo, especialmente, 

quando os eventos eram gravados em um bom ângulo; um ângulo que permitisse a visão dos 

dois personagens da cena, a câmara fosse posicionada com uma distância aproximada de dois 

metros e não se posicionasse de forma ostensiva para o episódio. Interessava que o registro 

captasse uma interlocução de iniciativa de um dos personagens em algum momento em que 

eles não estavam com a atenção voltada, à gravação. 

 Após eleger os episódios e fazer os recortes para a edição dos vídeos, seguimos com as 

transcrições, um trabalho de paciência e vigilância para traduzir em palavras o que a imagem 

dos vídeos nos proporcionava. Além disso, esse processo de transcrição também contribuiu 

para a elaboração do roteiro de questões para as entrevistas semiestruturadas com a professora 

e com as duas crianças, sobre os episódios de interação em que elas se faziam presentes.  

A opção pela entrevista semiestruturada surge por considerá-la um instrumento de 

pesquisa que se adapta às mais diversas realidades e pode ser utilizada juntamente com outros 

procedimentos de coleta de dados. Como instrumento, a entrevista é singular, adentra 

qualquer teoria, posicionamento epistemológico ou filosófico e é um meio de ordenação de 

coleta de dados adaptável em sua forma e função. Com esta versatilidade, a entrevista é capaz 

de gerar dados suscetíveis de serem interpretados e, visualizados das mais diversas formas 

(BREAKWELL, 2010), mas observando as adequações específicas para a faixa etária 

pesquisada. Para Breakwell (2010, p. 242), deve ser levantada uma série de questões para a 

realização de uma entrevista, o que chama “plano de entrevista”,
9
 que organiza a sua 

estrutura.  

Na pesquisa, as entrevistas também foram videogravadas, o que permitiu a transcrição 

das gravações e o emprego dessas transcrições para análise. Segundo a autora, torna-se mais 

fácil realizar a análise do conteúdo a partir das transcrições, uma vez que observar os 

acontecimentos, com a possibilidade de rever os fatos, quando necessário nas transições, é 

mais fácil do que nas gravações. Sabemos que a transcrição é um trabalho lento e detalhado, 

                                                
9 Grifo da autora. 
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por isso é importante selecionar os elementos das entrevistas que o pesquisador optar serem 

necessários no seu trabalho para as discussões teóricas (BREAKWELL, 2010). 

 O estudo piloto permitiu observar que as crianças concentram-se em uma atividade ou 

brincadeira de forma bem rápida. Condizente com esta observação, Breakwell (2010, p. 251) 

relata que  

 
As crianças distraem-se de modo relativamente fácil. Prestam atenção a 

aspectos imprevisíveis da situação da entrevista ou das questões. Elas podem 
ficar fascinadas pela caneta do entrevistador, pelo caminhão de carga 

passando pela janela ou por uma coceira em seu nariz.  

 

 

Para atender a essa dinâmica das crianças, a entrevista procurou prever ritmos 

diferenciados, estímulos verbais e visuais quando necessários para prender a atenção, no 

propósito de produzir sentido à criança sobre o que se fala e o que pode vir a falar. Um ponto 

fundamental foi a escolha do local de realização da entrevista, que deveria ser tranquilo, livre 

de estímulos que levassem a chamar a atenção da criança, já que, no estudo piloto, as 

entrevistas com as crianças e a professora foram realizadas em uma sala que antecedia a 

secretaria, onde a passagem de pessoas tornou-se um estímulo para a desatenção na entrevista. 

Outro aspecto que se mostrou relevante foi o tempo de duração da entrevista – 15 minutos, era 

o limite máximo para obter respostas que evidenciassem a atenção das crianças para os 

episódios específicos (BREAKWELL, 2010). 

A partir do momento em que direcionamos a pesquisa para as crianças, passamos a 

pensar em escutá-las, respeitando como se expressam, seja pela brincadeira, pela fala, pelos 

gestos, pelo olhar, desvinculando-nos dos nossos preconceitos e concepções adultocêntricas. 

 

1.3.1 O planejamento das interlocuções com a professora 

 

 A primeira entrevista semiestruturada foi com a professora. Ao considerar sua 

realização em uma sala que servia de corredor de acesso a outros espaços da creche, ficamos 

expostas às intercorrências externas. Assim, para a interlocução, colocamos a câmera sobre 

uma mesa e, em outra mesa, posicionamos o notebook e a caixa de som, ambos utilizados 

para assistir aos vídeos escolhidos. Em seguida, explicamos à professora o que faríamos.  

Na análise das entrevistas realizadas no estudo piloto, levamos em consideração os 

seguintes aspectos: o local para realizar a entrevista que precisa ser livre de interrupções e de 
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barulhos excessivos; a necessidade de uma mesa com duas cadeiras, uma para a 

entrevistadora e outra para o entrevistado; o ângulo da câmara de vídeo, que permitisse captar 

expressões, gestos e falas dos entrevistados; a duração dos vídeos dos episódios interativos, 

que, por terem sido elaborados com duração aproximada de três minutos,
10

 conseguiram 

manter a atenção da professora e das crianças do início ao fim; a elaboração do roteiro de 

entrevista, a partir da análise de cada episódio interativo. 

Este último aspecto foi fundamental para as interlocuções entre a pesquisadora e a 

professora e entre a pesquisadora e cada criança. Constatamos que, quando solicitamos 

explicações para cada detalhe dos episódios interativos, as concepções subjacentes ao 

processo de interação ficavam mais evidentes do que quando fazíamos perguntas objetivas ou 

amplas sobre as crianças ou sobre o processo educacional. Mostramos um episódio entre a 

professora e as crianças, em que a professora estava explicando em uma rodinha, um jogo de 

associação entre a representação da peça que continha o número e a outra peça a quantidade 

de elementos referentes para ser realizado em grupos nas mesinhas. Como exemplo, 

apresentamos algumas perguntas sobre a participação das crianças nas atividades e como a 

professora respondeu as crianças: 

 

Entrevistadora: Como as crianças participam? Como você considera a participação das 

crianças nas atividades? 

Professora: Bom, como a gente viu no vídeo, tem crianças que ficam dispersas, tem crianças 

que demonstram muito interesse e tá sempre perguntando, questionando e respondendo 

também os questionamentos. Mas, elas participam bem! 

Entrevistadora: Participam bem? 

Professora: (balança a cabeça para cima e para baixo, indicando sim). 

 

 Como podemos constatar nessas transcrições, as perguntas amplas sobre a participação 

das crianças, desligadas dos episódios (Como as crianças participam? Como você considera 

a participação das crianças nas atividades?) não favorecem a análise do processo de 

interação entre a professora e as crianças naquela circunstância. A professora responde sobre 

sua participação tal como entende que deve ser o seu papel no processo e que cabe às crianças 

acompanhar ou ficar atentas às atividades propostas. Quando inquirida sobre a participação 

das crianças, a professora afirma: tem crianças que ficam dispersas, tem crianças que 

demonstram muito interesse e tá sempre perguntando, questionando e respondendo também 

os questionamentos. Mas, elas participam bem! Ou seja, a professora está cumprindo sua 

                                                
10 Tal como indicado pelo estudo de Queiroz (2013). 
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tarefa e desenvolvendo uma atividade, porém, mesmo sem contar com a participação de todas 

as crianças, não conjetura sobre os motivos que determinam o desinteresse ou a não 

participação de algumas crianças. É como se esta participação dependesse das características 

de cada criança, e não da forma como o processo educacional está sendo conduzido. Ponte 

(2014) afirma que o professor adota uma metodologia no processo educacional que, em 

grande parte, não é direcionada às necessidades individuais de cada aluno; simplesmente 

preocupa-se em desenvolver o conteúdo estabelecido para ser trabalhado, acreditando que 

somente o conteúdo conduzirá o processo educativo das crianças. 

 Esta análise da professora sobre as crianças e a forma como conduz a interação estão 

relacionadas à concepção da professora sobre o que é ser criança e, como vê a criança no 

processo educacional. Procurando analisar esta questão, perguntamos: 

 

Entrevistadora: Você discute a questão da criança como objeto ou sujeito no processo 

educacional? Você enxerga ela de que forma quando trabalha na sala? Ela é o objeto ou ela 

é o sujeito deste processo educativo? 

Professora: Eu acho que ela é um sujeito. Um sujeito que pensa e que pode chegar as 

respostas, né? E pode construir este conhecimento a depender da convivência com o outro, 

com os colegas, com os objetos que a gente dispõe, então é ela que vai tá construindo o 

conhecimento dela. 

 

Como podemos ver, a professora apresenta o seu entendimento da criança como 

sujeito do processo educacional: Eu acho que ela é um sujeito. Um sujeito que pensa e que 

pode chegar as respostas, né? Esta questão se faz importante na pesquisa para mostrar como 

a professora compreende este outro que estabelece interação cotidianamente e como esta 

compreensão conduz sua prática. Confirma que aproveita as indicações das crianças. O uso 

desse verbo “aproveitar” deixa implícito que as crianças não participam do processo 

decidindo; apenas indicam ou contribuem para o tema que a professora organiza e desenvolve 

em sala. 

Os modos de praticar a atividade de ensino pelo professor são discutidos por Stroisch 

(2007) na perspectiva de investigar como acontece a participação das crianças, partindo da 

ideia de entender como a professora ouve a criança, que importância dá ao ato de ouvir, se 

interpreta os interesses e as necessidades das crianças em sala. A participação não pode ser 

entendida somente como a elaboração de atividades que foram solicitadas pela professora, 

mas, sim, como experiências próprias das crianças, que partiram das experiências dos outros, 

fazendo com que reflitam, façam suas escolhas, compreendam os desafios que venham a 

surgir.   
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 Na sequência da entrevista, procuramos também planejar a forma como iríamos 

enfocar o conceito de autonomia, fazendo uma relação entre a concepção de criança e esse 

conceito: 

 

Entrevistadora: A partir da ideia de entender que a criança é um sujeito, como você entende a 

autonomia? 

Professora: Eu acho que a autonomia é uma construção também. Eu percebo assim, essa é 

minha primeira experiência com crianças de quatro anos, fiquei surpresa, assim, com a 

autonomia que eles já têm, eu tinha uma outra visão, imaginei que eles fossem [...] ficassem 

muito dependentes do adulto em sala de aula. Mas, eles me surpreenderam em todas as 

questões assim. É claro que nem todas as crianças; tem criança que é bem dependente da 

gente ainda, pra tudo, pra ir ao banheiro, pra fazer uma atividade de desenho e precisa desta 

orientação. Eu vejo também que é muito complicado o meio onde ela convive, se ela é uma 

criança muito protegida, ela tá sempre que o adulto [...],com medo do adulto. Se é essa 

criança, que tem essa liberdade de tá buscando, de tá errando, tá acertando, então ela busca, 

né?! Ela tem esta confiança de arriscar. Então, por isso essa diferença tão grande entre eles, 

então tem criança que arrisca, que não pede ajuda e cria essa coragem. Então, elas 

aprendem mais rápido, elas são mais confiantes e são mais participativas. Eu observo isto. 

Mas, a maioria já é bem independente, sim.  

 

 O primeiro aspecto a ser destacado é que a professora entende a autonomia como uma 

construção: Eu acho que a autonomia é uma construção também. Mas, em outro ponto de sua 

fala, encontramos o indicativo de que a autonomia depende também de cada criança: Então, 

por isso essa diferença tão grande entre eles, então tem criança que arrisca, que não pede 

ajuda e cria essa coragem. Então, elas aprendem mais rápido, elas são mais confiantes e são 

mais participativas. Eu observo isto. Nas palavras da professora, a forma como cada criança é 

cuidada em casa influencia ou determina a sua possibilidade de autonomia. Portanto, não 

depende apenas do processo educacional desenvolvido pela escola. Além disso, deixa 

explícito que ter autonomia é saber fazer sem ajuda. Assim, a concepção de autonomia está 

vinculada à possibilidade de independência do apoio do adulto. Mogilka (1999), em seu artigo 

“Autonomia e formação humana em situações pedagógicas: um difícil percurso”, afirma que é 

comum considerarem as palavras liberdade e autonomia como sinônimas, o que causa 

dificuldades no entendimento sobre práticas democráticas. Para o autor, liberdade é algo 

irrestrito, um espaço onde o sujeito realiza aquilo que se torna necessário ou é de sua vontade, 

como autonomia “significa a capacidade de definir as suas próprias regras e limites, sem que 

estes precisem ser impostos por outro: significa que aquele agente é capaz de autorregular” (p. 

59). 
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 Assim, as instituições educativas têm a sua frente o grande desafio que impera na 

sociedade: através de sua prática pedagógica, conseguir estruturar a autonomia das crianças 

para o exercício de suas ações com responsabilidade, capazes de tomar suas próprias decisões 

e terem conhecimento das consequências de suas escolhas.   

         Vimos que a professora não aludiu ao conceito de autonomia de acordo com um teórico, 

como Piaget ou Freire, que podem ou precisam ter sido estudados no seu processo de 

formação, especialmente por ser formada em Pedagogia. Por conseguinte, diante das análises 

das respostas dessas três perguntas iniciais, decidimos evitar perguntas amplas, voltadas para 

a definição de conceitos; procuramos analisar esse conceito a partir de um episódio de 

interação com uma menina (Justine)
11

 de cinco anos. A menina no vídeo estava à mesa com 

outros colegas, chamou a professora verbalmente de “tia” e pediu ajuda para encontrar o 

número que estava faltando no quebra-cabeça de emborrachado: 

 

Entrevistadora: No vídeo, perceba que ela lhe chama para ajudar na atividade. Então, como 

você entende essa [...], compreende sua interação com ela? Você acha que isso é importante 

ou não é? 

Professora: Eu acho importante assim,[...] que quando pede ajuda, você percebe que nenhum 

momento eu disse é esse, é esse, mas pra que ela busque essa conquista da autonomia, para 

que ela tenha confiança. Eu ajudei ela, “conte aqui”, mas não contei pra ela, busquei algum 

desses (peças), e ainda falei, “você tem que encaixar a peça”, mas em nenhum momento eu 

apontei é esta, “e esta peça você vai encaixar?”. Porque eu sei que ela tem potencial para 

conseguir. Entendeu? 

Entrevistadora: Qual o seu objetivo, o que você quer que ela alcance naquele momento? 

Professora: Que ela perceba [...], olhando visualmente, contando, que ela veja as 

possibilidades que ela tem de conseguir montar aquele jogo. Que ela descubra como montar, 

porque eu ensinando, ela vai ter dificuldade numa próxima vez, ela fazendo isso por si só, ela 

não vai ter dificuldade para encontrar, inclusive os outros (outros alunos). Aquele primeiro 

momento que apresentei o jogo, eu apresentei na rodinha e depois fui brincar com eles, 

deixei que ela descobrisse, não só ela, mas com todos os outros fui mostrando, tem essa e 

essa possibilidade, veja aí qual é! 

Entrevistadora: Você considera que, no caso de Justine, ela tem autonomia nas ações dela? 

Como é que você percebe? 

Professora: Ela tem, ela tem. Eu percebo na sala que ela tem autonomia. 

Entrevistadora: No momento que ela não tem, como é que você faz? 

Professora: Eu encorajo. “Vamos! Tenta buscar! Veja aqui as possibilidades, tenta assim, 

tenta desta forma, descubra”. Mas nunca dou a resposta certa, se ela não conseguir naquele 

momento, vai ter um segundo momento, um outro momento, pra que ela descubra isso. 

Porque eu acho que só conquista a autonomia fazendo, ela compreendendo e tem momentos 

ali que eu percebi que ela tava pensando, que ela estava comparando ali os elementos e 

observando o que se encaixava melhor, até que ela descobriu.     

  

                                                
11 Os nomes utilizados são fictícios. 
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Nessa interação entre a professora e Justine, verificamos que a criança solicita ajuda 

da professora no processo educativo e, a partir desse momento, começa a ficar claro como se 

desenvolve o comportamento da criança e da professora diante de determinada situação. 

Nesse processo de interação, a professora tem o papel de propiciar condições para a criança 

construir sua autonomia. Assim, a professora diz que, em sua ação, tenta conduzir a criança 

em busca da autonomia: Eu acho importante assim, [...] que quando pede ajuda, você 

percebe que nenhum momento eu disse é esse, é esse, mas pra que ela busque essa conquista 

da autonomia, para que ela tenha confiança.  

 A professora descreve a forma como procura contribuir para o processo de construção 

da autonomia: Eu ajudei ela, “conte aqui”, mas não contei pra ela, busquei algum desses 

(peças), e ainda falei, “você tem que encaixar a peça”, mas em nenhum momento eu apontei 

é esta, “e esta peça você vai encaixar?” Entendeu? Em sua fala, a professora mostra 

compreender que, na interação, ao fazer questionamento, conduz a criança a analisar a 

situação. E ainda complementa que a criança tem condição de fazer a atividade porque a 

conhece: Porque eu sei que ela tem potencial para conseguir. No caso em específico, a 

criança conseguiu relacionar o número com a quantidade indicada no quebra-cabeça, mas a 

professora relaciona este desempenho da criança como algo inerente à própria criança, seu 

potencial, e não como algo que pode ser trabalhado, tal como nesse episódio em que trabalhou 

com a criança.   

 Quando a professora foi questionada sobre o seu objetivo ao apresentar essa atividade 

para a criança, respondeu: Que ela perceba [...], olhando visualmente, contando, que ela veja 

as possibilidades que ela tem de conseguir montar aquele jogo. A professora indica na prática 

qual ação a criança deveria fazer para refletir sobre a atividade que está posta.  

 Observamos uma contradição em seu objetivo referente ao que seja o processo de 

ensino: Que ela descubra como montar, porque eu ensinando, ela vai ter dificuldade numa 

próxima vez, ela fazendo isso por si só, ela não vai ter dificuldade para encontrar, inclusive 

os outros (outros alunos). Nesta fala, ensinar seria dar a resposta para a criança ([...] eu 

ensinando, ela vai ter dificuldade numa próxima vez [...]), esquecendo que ensinar pressupõe 

a sua concretização, quando o aluno será capaz de realizar algo sozinho. Como sugere Freire 

(1998, p. 52), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”. Oferecer a resposta pronta para o aluno não significa 

que ele saberá chegar à resposta correta em outro momento.  
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 Como podemos ver, quando as perguntas são direcionadas para a descrição de um 

determinado episódio, é possível analisar como se realiza a prática pedagógica, o processo de 

interação professora/crianças e aprofundar a análise das possibilidades de uma educação 

voltada (ou não) para a autonomia das crianças. Quando inicialmente perguntamos o que a 

professora entende por autonomia, mencionou a independência de cada criança em relação 

aos adultos e, esclareceu que o favorecimento da autonomia depende da forma como a criança 

é cuidada em casa. Porém, quando a professora descreveu suas ações em um processo 

interativo, reconheceu que também pode participar desse processo.  

Para aprofundar a análise do entendimento da professora sobre o exercício da 

autonomia no processo educacional, apresentamos a seguinte questão: 

 

Entrevistadora: E como você entende a autonomia do professor? 

Professora: Em sala de aula e também na escolha dele? 

Entrevistadora: Isso! 

Professora: Acho fundamental, mas para isso tem que ter experiência, o professor tem que ter 

experiência, tem que ter conhecimento, tem que saber o que ela quer, qual o objetivo que ela 

quer alcançar naquele grupo, porque ela tendo, ela busca, né? Ela busca caminhos, que nem 

sempre o que a gente escolhe, recebe a resposta desejada. Então, você tem que ter este 

conhecimento para estar buscando outras alternativas, né? Para alcançar o seu objetivo 

maior. 

 

 Observamos a compreensão da professora sobre a importância da experiência e do 

conhecimento para o exercício da autonomia, enfatizando que a experiência já vivenciada lhe 

permite favorecer esse processo nas interações com as crianças. Mas, não se faz presente na 

sua fala a reflexão sobre a prática com as contribuições teóricas para, ao tomar decisões em 

sala de aula, saber relacionar suas ações com as teorias estudadas. Sobre isto, Freire (1998, 

2000) sugere a necessidade de o professor exercer a reflexão crítica sobre a prática, e esta 

criticidade pode ser trabalhada de tal maneira que no concreto se confunda com a prática. Esta 

interação entre prática e teoria, entre a ação e reflexão vem nos mostrar a verdadeira 

construção da práxis do professor.   

Segundo Pimentel (2014, p.172), a construção da práxis educativa do professor é 

essencial, especialmente a partir do momento em que os docentes relacionam o fazer 

pedagógico com a teoria no seu dia a dia, quando se concretiza o seu fazer docente e quando  

reconhece a indissociabilidade entre teoria e prática. A práxis não é algo que se conquista uma 

vez e torna-se esquecida; é um processo ininterrupto de reflexão do professor diante dos 

desafios que surgem em seu trabalho. 
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 Outro aspecto a ser considerado sobre a prática do professor é percebido por Pimentel 

(2014, p.172), ao afirmar que “Não se pode perder a dimensão de que a prática de ensino se 

mostra no processo pedagógico diário, cercado por conflitos, tensões, contradições, mas que 

traz em si o germe da transformação”. Para o desencadeamento desse processo, espera-se que 

o professor busque constantemente, aprofundar sua formação e analisar sua atuação 

diariamente. O professor da Educação Infantil tem de propiciar a relação das crianças com o 

contexto e a forma como isto será realizado, será definidor do olhar e das ações que as 

crianças terão para com o professor.  

      Levando em consideração as atividades desenvolvidas pela professora nos episódios 

gravados, fizemos os seguintes questionamentos em relação ao planejamento das atividades:  

 

Entrevistadora: Quem normalmente faz seu planejamento? É você? Você com outra pessoa? 

Como você pensa o planejamento das atividades? 

Professora: A gente faz. Eu, em conjunto com a professora de cinco anos. A gente segue o 

projeto, a gente pensa um projeto e segue, e as atividades têm relação com esse projeto. 

Nesse momento, pelo que eu vi no vídeo, a gente estava começando com a Páscoa, a 

trabalhar a Páscoa. E dentro deste tema a gente trabalha várias coisas, a gente trabalhou 

animais por conta do coelho e que a criança tem essa noção de que Páscoa é ovo, que o 

coelho bota ovo. A gente trabalhou animais que botam ovos, a gente também trabalhou a 

Páscoa na perspectiva religiosa e [...] bom; agora não me recordo muito, mas nesta parte 

aqui de estimulação da linguagem e da leitura [...], foram textos informativos a respeito do 

tema e também a gente tá trabalhando as vogais a partir do nome deles com aqueles nomes 

que começam com as vogais. E as palavras [...] a gente também trabalha com as palavras 

geradoras, que a gente tira do projeto, as palavras que são significativas, por exemplo, na 

Páscoa a gente trabalhou a palavra ovo. O que que é? Quem bota ovo? E essa palavra a 

gente começa a trabalhar outras letras e tentar reconhecer estas letras em outras palavras 

que a gente está trabalhando na sala. 

 

 Na resposta da professora, é inegável a utilização do planejamento na Educação 

Infantil. Para a mesma, os projetos podem ser organizados por datas comemorativas, mas, 

mesmo com a estrutura apresentada, a escolha das atividades e dos temas é realizada na 

perspectiva adultocêntrica, como observamos neste trecho: A gente segue o projeto, a gente 

pensa um projeto e segue, e as atividades têm relação com esse projeto. É clara a ideia de que 

quem pensa e elabora os projetos são as professoras e que não cogitam contar com a 

participação das crianças nas decisões sobre as tarefas que, diariamente, realizam, ou seja, as 

crianças não têm oportunidade de propor temas ou sugerir atividades. Para discutir e 

aprofundar esta questão com a professora, optamos por perguntas diretas sobre o processo de 

elaboração do planejamento, pois era uma questão que não poderia ser analisada com base nos 

episódios interativos.  
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 Mostramos para a professora um vídeo com uma interação entre a mesma e um 

menino (cinco anos) na sala de aula, cujo objetivo era visualizar na prática como é possível no 

gesto e na fala a professora levar a criança a refletir sobre suas ações.  

 

Entrevistadora: Naquele momento mostrado no vídeo de interação com Luigui, como você 

entende a sua relação com ele? Qual a relação, com o conhecimento que ele está fazendo 

naquele momento? 

Professora: Eu aproveito este conhecimento que ele tem para que ele possa estar explicando 

para os colegas, porque entendo que é mais fácil para os colegas aprenderem com as 

linguagens deles. Então, eu já percebi que Luigui, tem um potencial muito grande, ele é o 

terceiro filho, é o mais novo, então ele brinca muito com os irmãos, e eu acabo usando esse 

conhecimento dele pra atingir os colegas. Como ele é muito participativo, ele tá sempre 

respondendo aos questionamentos, aos desafios, e, como ele responde acertadamente, eu 

peço a ele para tá sempre explicando como é que ele chegou àquela conclusão. 

Entrevistadora: E nesse processo de interação, você enxerga que ele tem autonomia naquele 

momento, quer dizer, ele fala por si, ele entende as coisas por si, sem sua ajuda a todo 

momento?    

Professora: Ele compreende, são poucas as vezes que eu tenha que explicar mais 

detalhadamente alguma coisa para ele, e ele pega muito fácil, às vezes, ele tá num texto ou 

alguma coisa mais complicada, mais complexa, ele sempre tem uma opinião a dar, sempre! 

Entrevistadora: Na sua relação com Luigui na sala de aula, você sempre tenta deixar que ele 

responda antes?  

Professora: Eu sempre deixo que eles respondam, eu prefiro deixar a dúvida, a responder.  

 

 As perguntas foram direcionadas de maneira a nos possibilitar entender o que pensa a 

professora sobre a relação entre o conhecimento do aluno e o assunto exposto durante as 

aulas, isto é, se a professora proporciona condições para a ampliação do conhecimento de 

mundo do aluno. Ou melhor: se concebe, ou não, o processo educacional como fruto da 

abordagem de conteúdos separados, nem sempre relacionados entre si. Na resposta, a 

professora demonstra conhecer a realidade da criança, seu contexto familiar e, por isso, 

solicita que repasse seus conhecimentos para os colegas. Notamos que a professora não 

parece perceber esse processo como uma troca entre as crianças, mas como um procedimento 

em que um ensina e o outro aprende. 

 Pelos exemplos citados, fica evidente que as perguntas necessitariam ser dirigidas para 

a análise dos episódios interativos, salvo algumas questões que abordam problemas estruturais 

do processo educacional, como é o caso do planejamento: como é feito, por quem é feito etc. 

O estudo piloto também mostrou a importância da entrevista com a professora, pois, na 

instituição educativa que as crianças frequentam diariamente, é a mesma que centraliza o 

processo educacional e determina o que vai ser feito, como vai ser feito e por quem. Nesse 

momento, enxergamos o papel do planejamento no direcionamento das ações com as crianças, 
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na condução das atividades e na definição dos conteúdos. Para Stroisch (2007), as práticas dos 

professores em sala são um reflexo do modo como planejam as atividades e, frequentemente, 

limitam-se aos conteúdos estabelecidos para aquela turma. O planejamento baseado nos 

conteúdos desconsidera as necessidades específicas de cada criança, o que dificulta o 

andamento do processo educativo. Descontextualizado da realidade do aluno, o planejamento 

torna-se um entrave na vida educativa, proporcionando situações desestimuladoras, tanto para 

o aluno que não consegue aprender, como para o professor que não consegue visualizar o 

andamento do seu trabalho. 

 

1.3.2 O planejamento das interlocuções com as crianças 

 

 Realizamos também duas entrevistas com as crianças e, depois, elencamos uma série 

de cuidados e elementos que deveriam ser considerados na realização deste estudo. Ao 

analisar a participação das crianças no estudo piloto, constatamos que escutar as crianças é 

compreender como as ações são vivenciadas por elas no espaço escolar, tanto aquelas 

pensadas pelos adultos para as crianças, como as burladas/criadas por elas para interferir na 

realidade. Na interlocução a seguir, fizemos perguntas a Luigi (menino) sobre uma 

videogravação em que realizava uma atividade em grupo com peças do jogo de associação 

entre número e suas quantidades. Luigi pegava as peças, enquanto outras crianças da mesa 

pegavam outras peças, e elas, entre si, trocavam, discutiam sobre o número e conversavam. 

Ficou claro na interlocução a compreensão de Luigi sobre o desenvolvimento de sua 

aprendizagem e de sua autonomia: 

 

Entrevistadora: O que você estava fazendo no vídeo? 

Criança (menino): Eu tava pegando e [...] lá tinha 8, daí tinha uma peça, e ficou 7. 

Entrevistadora: Como você chegou nesta ideia? 

Criança (menino): Eu tinha 4 anos, daí comecei a aprender as letras. 

Entrevistadora: Foi! Que interessante! Me diz aí, daquela atividade que você estava fazendo, 

o que você já sabe fazer sozinho? 

Criança (menino): Um menino! 

Entrevistadora: Como você sabe fazer o menino? 

Criança (menino): Uma cabeça, um olho, outro olho, um nariz, um cabelinho, um pescoço, e 

uma blusa, o braço dele e um short e o pé. 

Entrevistadora: Muito bem! Me diz aí, você gosta mais de fazer atividade sozinho ou com 

alguém lhe ajudando? 

Criança (menino): Sozinho! 

Entrevistadora: Por quê? 
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Criança (menino): Porque eu gosto. 

Entrevistadora: É? Por que você acha melhor fazer sozinho? 

Criança (menino): Porque eu gosto. 

Entrevistadora: Só por que gosta? Você gosta por que você acha mais interessante? O outro 

coleguinha não lhe ajuda? 

Criança (menino): Porque acho interessante. 

Entrevistadora: E dessas atividades que foram feitas no dia, qual delas você mais gostou? 

Criança (menino): Humm [...] Do macaquinho. 

Entrevistadora: Do macaquinho? Como foi esta atividade do macaquinho? 

Criança (menino): Eu fiz um avião, aí fiz o macaquinho e a floresta. 

Entrevistadora: Você fez como? Desenhando? 

Criança (menino): Sim. 

Entrevistadora: Ah, você desenhou! Ah, muito bem! 

 

 Percebemos que Luigi, na entrevista, descreve o que já sabe fazer, evidenciando que as 

crianças sabem dizer o que a escola se propõe a ensinar e o que aprendem. Contudo, a criança 

não conseguiu explicar por que prefere realizar as atividades sozinho. Recorreu à mesma 

palavra “gosto” ou a substituiu por interessante. As análises dicotômicas, gosto/não gosto, 

bonito/feio, certo/errado, presentes nos processos formativos, originam-se de práticas 

conservadoras que não problematizam, não enriquecem as análises e não favorecem diferentes 

possibilidades de inferências ou deduções. Estas práticas não contribuem para as inúmeras e 

criativas possibilidades que a experiência escolar pode favorecer; ao contrário, contribuem 

para as distâncias geracionais ao entenderem que a professora ensina o que é certo!  

Segundo Canem & Xavier (2011), para evitar isso, as práticas docentes devem sempre 

ser relacionadas com as teorias que embasam suas ações. Franco (2008) lembra que as 

práticas pedagógicas das professoras não estão fundamentadas apenas em teorias; são 

ocasionadas também por experiências, concepções que influenciaram no curso de vida de 

cada uma. E propõe que haja um diálogo, constante, entre a lógica da prática e a lógica da 

formação, o que favoreceria uma dinâmica educacional fecundo em argumentos, análises e 

questionamentos.  

 Assim, a resposta de Luigi evidencia que o processo educacional não favorece 

questionamentos, análises e argumentações. Portanto, está distante de um processo voltado 

para a construção da autonomia. Desse modo, no processo de interlocução com as crianças, 

fomos identificando indícios que permitiriam analisar o processo formativo oferecido às 

crianças. 

Na interlocução com as crianças, também percebemos que as perguntas podem se 

direcionar aos detalhes do vídeo e que as crianças expandem a pergunta para outros 
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momentos já vivenciados: (Entrevistadora: E dessas atividades que foram feitas no dia, qual 

delas você mais gostou? Criança (menino): Humm [...] Do macaquinho. Entrevistadora: Do 

macaquinho? Como foi esta atividade do macaquinho? Criança (menino): Eu fiz um avião aí 

fiz o macaquinho e a floresta.) Neste trecho, Luigi relembrou uma atividade que tinha 

ocorrido no dia anterior em sala de aula; assim, é necessário que a pesquisadora conduza a 

entrevista para o seu foco, mas tentando compreender o que a criança está querendo lhe dizer. 

  Com a mesma criança, Luigi, realizamos uma interlocução sobre uma cena em que 

pede ajuda a outro menino para achar uma peça e descreve como a peça deveria ser: 

 

Entrevistadora: O que você fez neste vídeo? 

Criança (menino): Eu montei um joguinho. 

Entrevistadora: Você pediu ajuda para alguém? 

Criança (menino): (balançou a cabeça positivamente) 

Entrevistadora: Pediu para quem? 

Criança (menino): Para Leo. 

Entrevistadora: Quem é Leo? Conta pra mim. 

Criança (menino): Ele é amigo de Marcos Davi. 

Entrevistadora: E ele é seu amigo também? 

Criança (menino): É. 

Entrevistadora: Você pediu ajuda para ele em quê? 

Criança (menino): Para ele me ajudar montar. 

Entrevistadora: Você lembra o que você estava montando na hora? O que era? 

Criança (menino): Um joguinho de montar. 

Entrevistadora: Esse jogo falava de quê? 

Criança (menino): Das letras, não! Dos números. 

Entrevistadora: Você gosta de estudar os números? 

Criança (menino): (balançou a cabeça positivamente) 

Entrevistadora: Até que número você sabe? 

Criança (menino): Até o 16. 

Entrevistadora: Muito bem! 

Você gosta de participar das atividades na mesinha? O que você acha de 

melhor nas atividades da mesinha?  

Criança (menino): De brincar. 

Entrevistadora: De que você mais gosta de brincar? 

Criança (menino): Brincar com avião. 

Entrevistadora: Quando você falou no vídeo: ‘lembrei’! Do que você tinha lembrado? 

Criança (menino): Que eu não estava achando a peça; daí achei. 

Entrevistadora: Você achou ele por quê? 

Criança (menino): Que Manuel estava com a peça, daí ele deu pra mim. 

 

Nesta interlocução, percebemos que as perguntas devem ser bem direcionadas, pois a 

pesquisadora começa a fazer perguntas sobre a cena e o jogo realizado, mas ao fazer esta 

pergunta – Você gosta de participar das atividades na mesinha? O que você acha de melhor 
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nas atividades da mesinha? –, a criança relatou uma brincadeira que tinha realizado em outro 

momento com o colega, mostrando que gosta do brincar livre com seus colegas. Em seguida, 

retomamos o foco do vídeo e percebemos que a questão produziu margem a ser ampliada para 

além da cena mostrada (Entrevistadora: Essa atividade que foi feita ali na sala, você entende? 

Criança (menino): Sim. Entrevistadora: Quando você falou no vídeo: ‘lembrei’!, do que você 

tinha lembrado? Criança (menino): Que eu não estava achando a peça, daí achei). Ao 

retomar o vídeo através das questões, a criança responde conforme os acontecimentos 

relacionados àquele momento. 

 Na interlocução com a menina Justine, ficou evidente que, para algumas perguntas da 

entrevista com as crianças, é necessário repetir, mas com palavras diferentes, para 

entendimento das crianças sobre o que se pergunta, e, então, compreender o que pensam sobre 

determinado assunto. A interlocução a seguir se refere a um episódio em que Justine está na 

mesinha com os colegas montando um jogo de associação entre o número e suas quantidades, 

que foi distribuído pela professora para montagem. 

 

Entrevistadora: Me diz o que você estava fazendo lá no vídeo? 

Criança (menina): Eu estava brincando de um negócio. 

Entrevistadora: De um negócio? De que negócio? 

Criança (menina): O monta-monta. 

Entrevistadora: E você gosta de brincar de monta-monta? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim).  

Entrevistadora: E você tem dificuldade de brincar de monta-monta? 

Criança (menina): Tem. 

Entrevistadora: Por quê?  

Criança (menina): Não sei, porque nasci assim. 

Entrevistadora: E você gosta de fazer aquilo? (aponta para atividade no vídeo). 

    Quem foi que pensou naquela atividade? 

Criança (menina): Pró
12

 Daniela
13

. 

Entrevistadora: E você acha legal? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Gosta? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Você gosta mais das atividades que vocês fazem ou que pró Daniela faz? 

Criança (menina): A que a gente faz. 

Entrevistadora: Como foi que você participou daquela atividade? 

Criança (menina): É (pausa) foi que, não sei não! 

Entrevistadora: O que você fez aí, naquela hora? 

Criança (menina): Eu tava brincando. 

Entrevistadora: E qual era a brincadeira? 

                                                
12

 No Estado da Bahia é utilizada a abreviação “Pró”, para fazer referência à professora. 
13 Nome fictício. 
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Criança (menina): Monta-monta. 

Entrevistadora: Por que você chama esta brincadeira de monta-monta? 

Criança (menina): É porque eu não sei o nome. 

Entrevistadora: E você deu esse nome para a brincadeira, por quê? 

Criança (menina): Não sei, pró Daniela ainda não me falou. 

Entrevistadora: Mas não foi você que deu o nome para o brinquedo não? 

Criança (menina): Parece um monta-monta mesmo. 

Entrevistadora: O que quer dizer monta-monta? 

Criança (menina): É um brinquedo que a gente monta. 

Entrevistadora: Ah, muito bem! 

   E você entende essa atividade? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: E conseguiu fazer numa boa ou precisa de ajuda? 

Criança (menina): Preciso de ajuda. 

Entrevistadora: De quem? Dos colegas? Da pró Daneila? 

Criança (menina): Da pró Daniela. 

Entrevistadora: E os colegas ajudam? 

Criança (menina): Ajuda. 

Entrevistadora: Você prefere ajuda de quem? 

Criança (menina): De Evelin. 

Entrevistadora: Quem é Evelin, explica pra mim? 

Criança (menina): Ela fica lá na sala onde que eu estudo. 

Entrevistadora: Ela lhe ajuda nas atividades? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: E você consegue fazer esta atividade sozinha? 

Criança (menina): Não. 

Entrevistadora: Mesmo depois de já ter feito? Mesmo assim, precisa de ajuda? 

Criança (menina): Se os colegas me ensinar, ué. 

 

 Nos trechos desta interlocução – Entrevistadora: Como foi que você participou 

daquela atividade? Criança: É (pausa), foi que, não sei não! Entrevistadora: O que você fez 

aí, naquela hora? Criança (menina): Eu tava brincando. –, procuramos reformular a questão 

para que a menina pudesse responder sobre sua participação na atividade mostrada no vídeo.   

 Em outro trecho da entrevista, quando perguntamos: Por que você chama esta 

brincadeira de monta-monta?, a criança respondeu: É porque eu não sei o nome. 

Entrevistadora: E você deu esse nome para a brincadeira, por quê? Criança: Não sei, pró 

Daniela ainda não me falou, procuramos também repetir a questão para buscar o que a 

criança diz sobre o nome inventado para a brincadeira. Estas observações foram necessárias 

para melhorar a condução da entrevista com as crianças, para redimensionar as questões 

mesmo no decorrer da entrevista.  

 Na continuação da entrevista com Justine, ao mostrarmos um vídeo que retratava uma 

interação dela com as outras crianças, percebemos como as ações da professora são 
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consideradas pelas crianças e como direciona as ações das crianças até no seu brincar, como a 

escolha de um brinquedo, que deveria ser de iniciativa das crianças. 

 

Entrevistadora: O que você estava fazendo com seus colegas? 

Criança (menina): Tava brincando de jogo, de negócio. 

Entrevistadora: Que negócio era? 

Criança (menina): Negócio de pau. 

Entrevistadora: Mas você estava fazendo o que com aquele negócio? Lembra desse dia? 

Criança (menina): Você tava lá. 

Entrevistadora: Foi. Você lembra do que estava fazendo? 

Criança (menina): A gente tava jogando daquilo de madeira. 

Entrevistadora: E quem foi que pensou esta atividade? 

Criança (menina): Foi pró Daniela, foi ela que pegou o brinquedo. 

Entrevistadora: Depois que vocês pegaram o brinquedo, quem foi que pensou naquela 

atividade? 

Criança (menina): A gente tava brincando de casinha e botamos os negócios, botamos a 

igreja. 

Entrevistadora: E você estava brincando de que com o colega? 

Criança (menina): De casa, e ele de carrinho. 

Entrevistadora: Quem foi que pensou na atividade primeiro, foi tu ou foi ele? Quem foi? 

Criança (menina): Foi eu. 

Entrevistadora: Foi você? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Aí, você pediu para brincar de quê? 

Criança (menina): Brinquei (pausa). Pedi para brincar de negócio, aí eles combinou. 

Entrevistadora: Como foi o combinado? Conta pra mim. 

Criança (menina): A gente foi lá pegou, pró Daniela deixou. 

 

 A ação da professora de pegar o brinquedo e colocá-lo na mesa daquele grupo de 

crianças direcionou o brincar. Para a criança, a professora pensou nesse brincar no primeiro 

momento, pois foi a mesma quem levou o brinquedo. As ações da professora em tomar as 

decisões pelas crianças são entendidas como algo corriqueiro, que fazem parte do dia a dia do 

espaço escolar, compreendido, assim, como algo frequente e não questionável.  

Observemos esta interlocução: 

  

Entrevistadora: Você gosta de brincar mais assim, quando você pensa na atividade ou quando 

pró Daniela pensa na atividade?  

 Criança (menina): Pró Daniela pede, né? É, né? Ela pede. 

Entrevistadora: Mas você gosta mais de qual? Quando vocês inventam uma, ou quando pró 

Daniela traz? 

Criança (menina): Quando pró Daniela traz e quando a gente pede, e ela deixa pegar. 

Entrevistadora: E você sabe brincar com aquilo sozinha? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: E você gosta de brincar com os colegas? 

Criança (menina): Gosto. 
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Entrevistadora: De eles lhe ensinar naquele momento ali? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: O que você pensa dessa atividade que você faz na sala? 

Criança (menina): É bom, né? 

Entrevistadora: Você gosta de participar de todas as atividades? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Você já deu sugestão de atividade alguma vez? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Já? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Você sugeriu que brincasse de quê? 

Criança (menina): De qualquer coisa. 

Entrevistadora: Qual é a qualquer coisa que você gosta mais? 

Criança (menina): De brincar de cobrinhas. Cobrinhas, aquele brinquedinho que a gente 

monta assim (mostra com as duas mãos batendo uma na outra). 

Entrevistadora: Como é que monta ele? Explica pra mim que eu não conheço. 

Criança (menina): Eles têm um negocinho assim oh, uma bolinha, um bocado de bolinhas 

furadinha.  

Entrevistadora: Daí você monta com quem? 

Criança (menina): Com minhas colegas. E faz um bocadão assim, grande, até bater na 

parede. 

Entrevistadora: E é todo dia que vocês brincam disso? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Todo dia tem um horário para brincar disso? 

Criança (menina): (balança a cabeça indicando sim). 

Entrevistadora: Aí vocês podem montar o que quiser? 

Criança (menina): Pró Daniela manda a gente brincar disso que ela adorou o negócio 

grande. 

Entrevistadora: Olha que bom! 

   Obrigada! 

   

 No decorrer da descrição da interlocução, percebemos a atenção apresentada pela 

criança às ações da professora, seja na indicação do brinquedo, quando pede no horário 

indicado para brincar, seja na aceitação do que as crianças fazem. Como a influência da 

professora, por suas ações sobre as ações das crianças é visível, é necessário que esteja atenta 

de forma crítica à sua prática pedagógica para dar possibilidade de, na ação do dia a dia com 

as crianças, favorecer o processo de construção da autonomia.  

A análise dessa interlocução permite identificar questões que devem ser evitadas, tais 

como perguntar se gosta ou não de alguma coisa. Este tipo de pergunta não favorece a análise 

dos episódios em foco, apenas permite que a criança confirme ou não o que está sendo 

questionado e, como as crianças não parecem exercitar análises e deduções, fica evidente, que 

a resposta está proporcionada.  
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 O estudo piloto para os pesquisadores que pretendem escutar as crianças mostra-se 

necessário para oferecer segurança ao entrevistador sobre como se posicionar, como perguntar 

e como utilizar da melhor forma e nos melhores ângulos os instrumentos e equipamentos 

escolhidos para a pesquisa.   

Como podemos constatar, neste primeiro capítulo, procuramos descrever como surgiu 

o interesse pelo tema, quais os conceitos focalizados pelo estudo, quais os objetivos propostos 

e apresentamos a descrição detalhada e fundamentada das estratégias de aproximação 

metodológica para o tema em estudo.  

A segunda parte, composta de dois capítulos, está voltada para o embasamento teórico 

do estudo, no propósito de discorrer teoricamente sobre dois temas. No segundo capítulo, 

abordamos a Educação Infantil, objetivos e proposições dessa primeira etapa da Educação 

Básica. Prosseguindo com a fundamentação do estudo, no terceiro capítulo, nos propomos a 

discutir o conceito de infância e de autonomia, como princípio ético no processo educacional, 

e a participação da criança no processo educativo.   

Na terceira parte, apresentamos, no quarto capítulo, os resultados produzidos com as 

contribuições da professora e das crianças, ao tempo em que os discutimos com a literatura da 

área. E, por fim, elaboramos algumas considerações finais com o objetivo de descrever, de 

forma sintética, as questões que o estudo teve condições de apreender sobre a temática 

estudada. 
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CAPÍTULO 2 

 

A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NOS CONTEXTOS SOCIAIS: UM PROCESSO 

EM CONSTRUÇÃO 

 

Eu daria tudo que eu tive 
Pra voltar aos dias de criança 

Eu não sei pra que que a gente cresce  

Se não sai da gente essa lembrança. 
 

(ATAULFO ALVES apud VALE, 2005, p. 10)  

 

 

2.1  Os imponderáveis desafios de ser criança 

 

Pensar o mundo atual é rever posicionamentos que o ser humano, a partir de suas 

escolhas e com autonomia, vem vivenciando e escrevendo a história que se anuncia no atual 

contexto social. Torna-se fundamental refletir sobre os posicionamentos que os sujeitos 

apresentam no decorrer do tempo, para entendermos as concepções subjacentes às ações que 

estão presentes no dia a dia do ser humano. 

O sujeito moderno passou a significar ser avançado, progressista e atualizado. As 

grandes descobertas e a Renascença abriram novos horizontes. Ideias e proposições foram 

surgindo, como os desejos de liberdade, igualdade e fraternidade, desenvolvidos pelos 

enciclopedistas e que serviram de ponto de referência para a Revolução Francesa, a 

Independência Americana, a Inconfidência Mineira e a Revolução Farroupilha. Na análise de 

Souza (1999), a concepção de modernidade foi constituída como movimento histórico-

cultural, anunciando o aparecimento de nova cultura como divisor histórico de grandes fases 

da humanidade. 
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O sujeito que emerge na civilização industrial-urbana-moderna é o cidadão que quer 

participar do mundo do trabalho com competência profissional e da sociedade com seu voto. 

Pode ser o habitante do campo ou da cidade que exige espaço, direitos e progresso. A 

racionalidade técnico-científica trouxe grande progresso material, mas ajudou a formar 

governos fortes com a promoção de guerras locais e mundiais com o uso do arsenal nuclear. 

Depois da 2ª. Guerra Mundial, aumentaram os sinais de novos tempos, havendo de 25 a 30 

anos de grande crescimento econômico e de transformação das estruturas sociais, que 

promoveram mudanças significativas da sociedade humana, vista como a “Era de Ouro”, 

findando com o enunciar da década de 1970, que veio trazendo novos ares para o mundo 

(HOBSBAWM, 2012, p. 15). 

 De acordo com Santos (2003), a era da pós-modernidade contesta a modernidade pela 

sua racionalidade sem sentimentos, pelo progresso somente para alguns e contra o meio 

ambiente, pelo uso das ciências e das tecnologias, pelas utopias e pelos grandes projetos 

sociais que não trouxeram felicidade às pessoas. Propõe-se valorizar a vida, a pessoa de uma 

forma integral, as culturas dos diversos grupos, a relação afetiva, o mundo simbólico, as 

causas concretas, a emergência da mulher como sujeito social e sexual, a promoção do pobre, 

de grupos reprimidos, do misticismo e do esoterismo. O pós-moderno substitui a linguagem 

conceitual lógica, abstrata e sequencial pela comunicação por meio da imagem, da luz, das 

cores, do som, da música e do movimento. Que tempos são estes que surgem? Será que 

realmente anunciam revoluções no pensar, no fazer e nas relações humanas? 

Para Santos (2003), o paradigma cultural é a grande discussão da modernidade; 

reavalia promessas já cumpridas, retoma outras que não se efetivaram, aproxima-se da 

desilusão sobre acontecimentos muito desejados.  

O fenômeno da globalização parece determinar cada vez mais nossas vidas. As 

decisões sobre o que nos acontece diariamente parecem resistir, por serem tomadas muito 

distantes do nosso contexto, comprometendo nosso papel de sujeitos na história. As 

consequências são imediatas: o desemprego, o aprofundamento das diferenças entre os poucos 

que têm muito e os muitos que têm pouco, a perda de poder e de autonomia de muitos Estados 

e Nações.  

A modernidade constrói seu tempo e, também, uma velocidade, sua companheira 

inseparável, que impõe regras e momentos onde e quando tudo vai acontecer. “Um tempo 

acelerado é consequência, nessa nova cultura, do interjogo dinâmico de todos esses novos 

fatores causais e sintomas gerais” (SOUZA, 1999, p.163). Os samoanos, habitantes da tribo 
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Tuiavii de Tiavéa, nos mares do Sul, na ilhota de Upolu, do arquipélago de Samoa, dizem que 

o papalagui
14

 vive condicionado ao tempo e conta das mais diversas formas, tornando a vida 

mais mecânica – “Devemos curar o Papalagui da sua loucura e desvario, para que ele volte a 

ter a noção do verdadeiro tempo que tem perdido”. Tempo este, não só porque é marcado no 

relógio, mas pela forma como é utilizado (SCHEURMANN, 1998, p. 28). Estamos sempre 

marcados pelo tempo, seja cronológico, seja geracional, influenciando culturas e vidas, 

marcadas, historicamente, por concepções e ideias que determinamos. 

Nesses novos desafios, há uma fragmentação dos tempos, das paisagens culturais, de 

classe que abalam nossas identidades pessoais que, muitas vezes, nos levam a uma perda de 

“sentido de si” (HALL, 2006, p. 09) estável, provocando deslocamento ou descentração do 

sujeito. Hall (2006, p.10) propõe três concepções de identidade: o sujeito do Iluminismo, o 

sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Este sujeito pós-moderno se desloca, pois, sem 

uma identidade fixa, torna-se uma “celebração móvel”, representado ou interpelado nos 

sistemas culturais que nos rodeiam e são definidos historicamente. 

Um grande impacto sobre a identidade é o processo de globalização, que nos deixa 

deslocados de nossas raízes, criando modos de vida descontínuos. Não devemos esquecer que 

o sujeito advindo da modernidade nasce na sua história como “sujeito humano” (HALL, 

2006, p. 23) – com certas capacidades humanas fixas e um sentimento estável de sua própria 

identidade e lugar na ordem das coisas, que começa na infância. Na sua trajetória histórica, 

nasce o indivíduo soberano entre o Humanismo e o Iluminismo, em seguida o sujeito 

cartesiano com Descartes, depois a sociologia vem localizar o indivíduo em processos grupais 

e nas normas coletivas com a ação no mundo social, até a construção de um modelo 

sociológico interativo da modernidade tardia. 

Santos (2003) lembra que a preocupação com a identidade não é nova e que a 

modernidade nasce desse contexto e apresenta um nome para a identidade: subjetividade. No 

pensamento de Hall (2006, p. 39), dentro desta conjuntura vivenciada pelo sujeito, “a 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta
15

 de inteireza que é ‘preenchida’ a partir do nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”.   

                                                
14

 Forma como os samoanos chamam o homem branco. 
15 Grifo do autor 
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Assim, quem são os sujeitos que surgem nesses tempos? O que lhes constitui e o que 

buscam? Que subjetividades os constroem perante a diversidade de fusões de influências que 

surgem dos lugares e espaços mais inesperados? 

Bauman (2013) afirma que, mesmo com as fronteiras policiadas pelas nações-estado, 

torna-se quase impossível manter a homogeneidade cultural dos povos. A eclosão de diversas 

discussões que abarcam as identidades culturais e as culturas nacionais com elaborações, 

construtoras de símbolos e representações, constituem “comunidades imaginadas”, que se 

veem dentro de um processo que atravessa fronteiras nacionais, com novas combinações de 

tempo-espaço interconectado nunca antes imaginado (HALL, 2006, p. 58). O espaço e o lugar 

se confundem, trazendo consequências de intensos fluxos culturais que pretendem 

homogeneizar a cultura através da tensão entre o global e o local. Mesmo com toda esta 

tensão, porém, as culturas conversam através da dialética das identidades, constituindo 

culturas híbridas entre os povos.  

Arditi (2000), assim como Hall (2006), trata da desconstrução da identidade 

personalizada do ser humano e do surgimento da identidade cultural do tempo da pós-

modernidade como algo interessante, mas com a qual se deve ter cautela. Esta cautela é 

necessária para entendermos como as identidades culturais se constituem. Segundo Santos 

(2003, p. 135), “[...] as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, imutáveis. 

São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de identificação. [...] Identidades 

são, pois, identificações em curso”. As mudanças nos esperam e não adianta querer que não 

venham, pois a dinâmica social nos conduz às mudanças, restando-nos analisar as 

consequências de nossas ações.  

Continuando a discussão, Arditi (2000) lembra a alteridade
16

 como necessário na 

sociedade para torná-la mais tolerante e propõe a proliferação de diferenças como uma 

abertura para a emancipação. A possibilidade de emancipação do sujeito está em viver a 

liberdade na oscilação contínua entre os diversos grupos culturais; esta oscilação encontra-se 

entre a pertença e o estranhamento do sujeito nestes grupos. 

Outro ponto importante é a afirmação de políticas de reconhecimento das diversas 

identidades culturais, o que aumentaria a tolerância e a legitimidade da diferença para 

diversos grupos sociais. A comunicação generalizada transmite ao mundo imagens que 

                                                
16“[...] fue la defensa de grupos marginados o subordinados en virtud de su diferencia por el racismo, el 

sexismo, la homofobia y el clasismo dominantes y, a la vez, la conquista de um trato igualitário de esas 

diferenncias dentro de la sociedad” (ARDITI, 2000, p. 99). 
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melhor lhe convém e desenvolve a crença em uma realidade única, o que é perigoso. Mas, em 

contrapartida, pensar na exposição das diferenças, consiste na ascensão da visibilidade de 

identidades periféricas, que, por muito tempo, foram desconsideradas, como a das crianças, 

étnicas, sexuais, religiosas ou culturais, que devem falar por si mesmas.  

De forma rica, Arditi (2000) assegura que viver neste mundo múltiplo significa 

experimentar as diversas possibilidades, como a oscilação contínua entre o pertencimento e o 

estranhamento, como o processo incessante de identificação e de desorientação, com diversos 

pontos de constituição do sujeito. Nesse contexto, as crianças estão em um processo de 

constituição que perpassa por momentos de crise, angustiantes, sedentos por reconhecimento 

e visibilidade.  

Os diversos tempos vivenciados pelos sujeitos levantam questões que precisam ser 

compreendidas diante de reflexões com as crianças e no tempo das crianças, pois a realidade 

deve ser vista também na perspectiva delas. As conjecturas sobre de quais crianças estamos 

falando e querendo escutar são muitas e como pesquisadores, necessitamos buscar o que toca 

as crianças e como elas pensam nos atuais contextos. Então, esta breve discussão sobre o 

contexto social julgamos necessária para compreensão dos aspectos inerentes ao tempo e ao 

espaço em que as crianças estão inseridas e que fundamentaram descrições possíveis no 

decorrer da pesquisa. 

 

 

2.2 A criança e seu encontro com o contexto social contemporâneo 

 

Não existe revelação mais nítida da alma de 
uma sociedade do que a forma como esta trata 

as suas crianças. 

 

(NELSON MANDELA) 

 

A história nos constrói no curso dos caminhos percorridos até nos constituirmos como 

pessoas com as nossas idiossincrasias. Por consequência, para pensarmos a vivência do ser 

criança é necessário entender como é vista no momento presente, entender e conhecer as 

transformações que ocorreram na sociedade ao longo do tempo e como influenciaram no 

entendimento sobre o ser criança na sociedade. 
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É neste sentido que buscamos refletir sobre o conceito de criança que permeia as 

relações entre as diferentes gerações, considerando a importância para entendê-la como 

cidadã, que tem seus direitos e que deve ser ouvida e respeitada na sua cultura. 

Tomando como referência a ideia do historiador Ariès (2012) de que o conceito de 

infância nasce junto com a modernidade, vivenciamos um tempo de construções e 

desconstruções. Tempo de rompimentos com velhos paradigmas e em processo de construção 

de ações sociais que oportunizem ao sujeito a possibilidade de se reconhecer e de constituir 

sua identidade. Este é um ponto fundamental para a construção do processo identitário das 

crianças no contexto da contemporaneidade. 

 As crianças apresentam uma imagem social construída como predeterminante do seu 

enredo de vida, tal como conjetura Giddens (1991, p. 12). Para esse autor, trata-se de um 

“enredo dominante”, em vista que há um passado que preconiza um futuro previsível, muito 

específico na vida de cada criança, por não ser concebida como sujeito de ideias 

influenciadoras no presente de sua vida, na condição de criança. Assim, a criança que nasce 

em uma realidade social que não a favorece teria como prognóstico um futuro difícil e de 

poucas oportunidades para romper com o contexto original.  

No pensamento de Lyotard (2011), a natureza do vínculo social nos últimos cinquenta 

anos do século XIX, dividiu-se entre dois modelos: a) a sociedade forma um todo funcional, 

representado por Talcott Parsons e sua escola
17

; b) e a sociedade divide-se em duas partes, 

pela corrente marxista como princípio da luta de classes, e a dialética, como dualidade, 

trabalhando a unidade social. A natureza do vínculo social, na perspectiva do autor, constitui-

se na decomposição dos “grandes Relatos”
18

, com deslocamentos. Como exemplo, temos a 

criança, que, mesmo antes do seu nascimento, o seu nome é escolhido, e posta como referente 

                                                
17  Parsons discorre sobre o uso de sistemas, colocando que os sistemas relevantes tratados na ciência social a 

partir de papéis que os sujeitos desempenham no sistema social, significando que eles estariam envoltos em um 

ambiente com outros sistemas, sendo o maior sistema o sistema da ação, consistindo em comportamentos inter-

relacionados. Para ele analisar esse sistema e seus subsistemas desenvolveu o paradigma AGIL. Assim, como 

imperativos funcionais do sistema consistia em sobreviver ou manter um equilíbrio respeitoso com o seu 

ambiente, um sistema deve se adaptar ao ambiente, atingir seus objetivos, integrar seus componentes e manter 

seu modelo latente. No caso de se analisar um sistema de ação social, o paradigma AGIL, de acordo com 

Parsons, contém quatro subsistemas inter-relacionados e interpenetrantes: O comportamento de seus membros 
(A), a personalidade de seus membros (G), a sociedade como um sistema de organização social (I) e a cultura 

dessa sociedade (L). Para analisar a sociedade como um sistema social (o subsistema de ação I), as pessoas 

devem ordenar papéis associados a suas posições. Essas posições e papéis se tornam diferenciados em alguma 

extensão e em uma sociedade moderna são associados a coisas como papéis ocupacionais, políticos, judiciários e 

educacionais entre outros que venham a surgir (PARSONS, 1964). 
18 Expressão de Lyotard (2011). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradigma_AGIL&action=edit&redlink=1
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da história contada por aqueles que a cercam e em relação à qual terá mais tarde de se 

deslocar. 

Logo, tanto o enredo dominante de Giddens (1991), como os grandes relatos de 

Lyotard (2011), enfatizam uma realidade que é determinante para a criança. Uma realidade 

que a aprisiona em um contexto social e histórico. 

É vital estar atento às experiências sociais e culturais, pois carregam a possibilidade de 

novas lógicas de ações para as transformações correntes e futuras na vida de cada criança. 

Estas experiências estão na base da formação de vínculos sociais, fundamentais para 

compreender as mudanças em curso. Assim, como bem refletem Silva, Raitz e Ferreira 

(2009), os jovens e as crianças preconizam socializados pela família, escola ou trabalho, 

mediante as mais variadas experiências, alimentados por expectativas futuras, postas por 

processos de socialização, que não mais correspondem à realidade que os espera. Observamos 

esta mudança até nas oportunidades de emprego, no lazer, na constituição das famílias, 

anunciando um emergir de formas de interação que passam a orientar as formas de agir no 

mundo. 

Assim, pensar as crianças é tentar entender o que representam em seus contextos 

sociais, como são tratadas, que papel desempenham e qual o lugar que cabe a cada uma na 

sociedade, pois é nas relações sociais que as crianças se reconhecem como sujeitos em sua 

realidade. 

 O ser criança, portanto, é uma construção que enfrenta dilemas sociais intensos de 

reconhecimento como cidadã. Por um lado, o Estado reconhece e explicita, nos documentos 

oficiais (BRASIL, 1996, 1998, 2011), o seu protagonismo e os seus direitos. Por outro lado, 

os espaços que as crianças frequentam, nem sempre as reconhecem ou garantem seus direitos 

para vivenciar experiências de infância, que envolve o brincar, o cuidar e o educar. 

Escutar as crianças é um esforço necessário para compreendê-las em suas 

necessidades e, principalmente, para reconhecê-las em uma sociedade que já lhes impõe, 

desde o nascimento, os brinquedos de que devem gostar, as músicas que devem cantar, as 

roupas que devem vestir e os lugares que devem frequentar. São possibilidades e espaços 

construídos pelos adultos em função de suas necessidades para lidar com as crianças. 

Levinas (1988) afirma sobre a sensibilidade para perceber o que nos diz o rosto de 

uma criança, através do olhar, pois o olhar é conhecimento, entendimento: “A relação com o 

rosto pode, sem dúvida, ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o 

que não se reduz a ele” (LEVINAS, 1988, p.77). Para o autor, a todo tempo o rosto fala, 
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porque o mesmo é que torna possível e começa todo o discurso, carregado de sentido e 

significações, construtor de relações éticas com os demais. E a sociedade adultocêntrica está 

em falta com a criança, por não significar suas falas e suas construções de conhecimento. Este 

rosto está sedento por mostrar-se em uma lógica para além da ditada pela sociedade. 

Segundo Castro (2013), a infância propõe ser entendida como um período em que as 

crianças vivem suas vidas, mas não de forma generalizada e instituída socialmente. A infância 

é uma construção social, por isto precisamos estar atentos às especificidades das vivências, 

como também à heterogeneidade da infância. Esse autor também ressalta a diversidade de 

aspectos que compõem os espaços-temporais, haja vista que cada um produz as bases para a 

vivência das diferentes infâncias. Sabemos que a ideia de criança sempre existiu desde os 

primeiros registros históricos, mas o sentimento de infância envolta de cuidados, tanto da 

sociedade, como dos adultos que convivem com as crianças nas famílias e em outros grupos 

sociais, é um pressuposto recente, advindo com a modernidade, tal como afirma Ariès (2012). 

Sarmento (2004), estudioso da sociologia da infância, assegura que a identidade da 

criança, além de histórica, é também cultural, pois é capaz de constituir culturas para além 

daquelas já estabelecidas pelos adultos. Dessa forma, para o autor, a infância como categoria 

social é uma concepção atual; e a identidade das crianças reside no estatuto social sobre seus 

direitos sociais e em fatores sociais de existência, observando que as crianças também 

produzem sua própria cultura. 

As crianças podem ser, cada vez mais, participantes ativas da sociedade e, para tanto, 

devem ser dados espaços. Para Corsaro (2011), é necessário enriquecer as apropriações das 

crianças sobre o mundo adulto, para, assim, instigar a construção de suas próprias culturas e, 

melhor compreender as contribuições que podem dar ao mundo adulto. 

Deste modo, as crianças podem ser compreendidas como sujeitos sociais de direitos, 

pertencentes a um espaço e tempo que se constituem com significados específicos a cada uma, 

tornando possível a produção de uma cultura que possa romper com as realidades que lhes são 

impostas. 

Para Castro, dar visibilidade à criança (2013, p. 09), é conduzi-la a uma participação 

coletiva na sociedade, como sujeito ativo, e não meramente passivo. Para isto é imperativo 

romper com o adultocentrismo e reconhecer a criança como um ser social e histórico capaz de 

participar da produção da cultura que a cerca. Pensar a participação das crianças é dialogar, 

incessantemente, com os aspectos sociais, culturais, econômicos, que estão enraizados nos 

diferentes contextos e, com as instituições que se propõem a permanecer com a criança em 
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diversos momentos de sua vida, como a família, a escola, entre outras. Este diálogo é regido 

para pensar em um ser único, a criança, que, como cidadã, tem direitos e deveres e que deseja 

ter a sua autonomia reconhecida na construção de ideias e cultura, desconstruindo paradigmas 

estabelecidos por uma sociedade adultocêntrica.  

Enfim, este estudo pretende incitar reflexões sobre a criança em nossa sociedade, 

levantando questões sobre que lugares a criança ocupa ou a autonomia que tem, o que 

verdadeiramente é produzido pela e para a criança, em busca da construção de seu espaço 

pessoal.  

 

 

2.3 Políticas Públicas voltadas para as crianças e possibilidades para a autonomia  

 

Art. 12 – A criança tem o direito de expressar 
sua opinião toda vez que são tomadas decisões 

que lhe dizem respeito, e sua opinião deve ser 

levada em conta na justa medida.  

Art. 13 – A criança tem o direito de dizer 
livremente o que pensa, com os meios que ela 

prefere. 

 
(Convenção sobre os Direitos da Criança apud 

TONUCCI, 2005, p. 230) 

 

 

Nesta breve introdução, procuramos mostrar que a complexidade dos diferentes 

momentos históricos interfere na forma como os diferentes contextos se estruturam e nas 

relações que se processam, e como, vulneráveis e diante de diferenciadas realidades, as 

crianças vão se constituindo nos contextos onde vivenciam suas infâncias. Contudo, 

precisamos participar, propor, questionar, enfim, precisamos contribuir para o planejamento 

dos diferentes processos de desenvolvimento humano, com desvelamentos, questionamentos e 

críticas e participar, com estes elementos, nos delineamentos e definições das políticas 

públicas da educação. Ao falar em políticas públicas para a educação de nossas crianças, 

refletimos sobre direitos e deveres do Estado e da sociedade para com as crianças e pensamos 

na análise dos diversos aspectos que influenciam no funcionamento das instituições de 

Educação Infantil para desenvolvimento das crianças. A pretensão de discorrer sobre a 

posição dos documentos oficiais que atendam estas necessidades é ponto crucial para 

entendermos como as crianças são pensadas em seus variados contextos.  
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As políticas pensadas exprimem parte das necessidades surgidas em contextos 

históricos vivenciados em determinada situação, por meio de discussões sociais que se 

entendem com a participação de diferentes setores de uma sociedade. Mas, ao falar de 

políticas públicas, devemos estar atentos ao ser do ideal, ao ser das políticas, passando a 

discuti-las conforme se apresentam nos seus contextos sociais e históricos (BONETI, 2007).  

No livro Políticas públicas por dentro, Boneti (2007, p. 9) afirma que toda política 

pública nasce de um contexto de fatores constituidores de uma ideia indicadora de como 

pensamos o desenvolvimento da política pública, abarcando a “conjugação de interesses, as 

inserções ideológicas, as concepções científicas, as correlações de forças sociais etc.”. Neste 

contexto, é necessário compreender como acontecem, de fato, e como deveriam ser, da 

elaboração à operacionalização, as definições propostas pelas políticas públicas. Os 

denominados “agentes do poder”, – internacionais, nacionais, das classes dominantes e dos 

inúmeros segmentos da sociedade civil – passam a disputar interesses particulares de cada 

grupo, concretizando em suas ações o princípio do individualismo do sistema capitalista.  

Partindo desta configuração, Boneti (2007, p. 74) define políticas públicas como, 

 

[...] o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito 
das relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e 

políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil. Tais 

relações determinam um conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, 

que provocam o direcionamento (e/ou o redirecionamento) dos rumos de 
ações de intervenção administrativa do Estado na realidade social e/ou de 

investimentos [...] 

 

Esse embate de forças culmina com decisões que influenciam a vida de muitas 

pessoas, as quais ficam vulneráveis à ingerência de grupos, que nem sempre vão usufruir 

dessas definições. A política pública, na perspectiva de Palmeira (1996), é distinta da política 

governamental, pois esta é conduzida por grupos de poder, representados por interesses 

próprios e de classes sociais. Também é distinta da política social e da política de assistência. 

A política social tem como pressuposto diminuir as desigualdades estabelecidas pela política 

econômica, atendendo a uma demanda social, que surge de uma necessidade imediata e pode 

ser implementada por governantes de regimes autoritários ou democráticos, em prol de sua 

legitimação. Como política de assistência passa a existir através da política social, ao 

apresentar o foco de amparar os despossuídos. Nesta conjuntura, traremos para discussão o 

que dizem as políticas públicas sobre a Educação Infantil, tentando discorrer sobre seu papel 

no atual contexto social. 
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Começamos esta altercação a partir da necessidade da presença e participação da 

mulher no mercado de trabalho, das reivindicações dos movimentos sociais pelos direitos das 

crianças e das mulheres, dos estudos acadêmicos e de diversos fatores sociais e econômicos, 

além da luta pela democratização do país. Todos esses movimentos possibilitaram o 

surgimento e o reconhecimento da importância da Educação Infantil como direito de toda 

criança, previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, conforme Artigo 208: “O dever 

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV – atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade [...]” (BRASIL, 1988). A Emenda 

Constitucional nº 14 trouxe um grande ganho para a Educação Infantil com a modificação do 

artigo 211, cuja redação “§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e pré-escolar” passou a ser “§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil”. Com esta alteração, destacou-se a denominação 

Educação Infantil na Constituição e a envolver no processo educacional as creches, antes 

vistas como ações assistencialistas e, principalmente, garantindo acesso legal às crianças de 0 

a 6 anos.  

Para Kramer (2003), o atendimento à criança no Brasil, historicamente, sempre foi 

traçado por caminhos sinuosos, envolvendo três ministérios: Saúde, Previdência e Assistência 

Social e Educação e, quando se referia a menores infratores, abarcava também o Ministério da 

Justiça. Os órgãos criados têm função de controle, mas o grande problema constituía-se na 

configuração estratificada e isolada de como a criança era vista e pensada nesses contextos 

institucionais, não identificando o campo (bem-estar, família, educação etc.) de atendimento 

enfrentar os pontos nefrálgicos das questões que envolvem a criança.     

Com a nova Constituição, para a universalização da Educação Infantil no processo de 

democratização do país, é possível instigar a reflexão sobre uma educação para todos, sem 

discriminação, com atendimento a todas as camadas da população. As crianças excluídas 

socialmente de seus direitos, passam a ser reconhecidas como cidadãs, começando a sair da 

crueldade do abandono, da desigualdade e do desfavorecimento de suas famílias. A 

Constituição de 1988 passou a ser a primeira oportunidade de exercício da cidadania para a 

infância e suas necessidades.  

 Novas conquistas foram abarcadas nos anos 90, como a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) 8.069/90
19

, criado para substituir o Código de Menores em 

                                                
19 Brasil (1990). 
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vigência desde 1979, já fruto de uma reformulação do Código de 1927, carregado de ideias 

autoritárias, provenientes do contexto sociopolítico. Os resquícios desses tempos persistem 

com políticas da menoridade influenciadas pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor. 

Mas, deste contexto surgem discussões sobre os direitos humanos, a violência à criança e ao 

adolescente, trazendo como desfecho a reivindicação por mudanças que pensassem o lugar 

digno e um novo olhar para esses cidadãos com direitos, se concretizando com o ECA 

(NUNES, 2005).  

O ECA promulga no Capítulo IV Art. 53 – “A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho [...]” e inciso II – “direito de ser respeitado por seus 

educadores” (BRASIL, 1990). O respeito às crianças é fator de urgência, pois, ao serem 

respeitadas em sua individualidade, pensamos na importância dos seus direitos, no seu 

reconhecimento como ser humano com sentimentos, vontades e capacidade de se posicionar 

no mundo. Há um maior entendimento dos gestores públicos dos direitos da criança, mas 

ainda voltados para as necessidades do sistema ou para uma reestruturação social, condizente 

com os contextos adultocêntricos. 

 Outra referência para pensar o delineamento das políticas públicas na educação é a 

aprovação da LDB, 9.394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio como partes da Educação Básica. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação 9.394/96 proporcionou à Educação Infantil a sua regulamentação nos sistemas 

de ensino, tanto estaduais, quanto municipais. A LDB também prevê a flexibilidade sobre o 

funcionamento da creche e da pré-escola e permite a adoção de diferentes formas de 

organização e práticas pedagógicas. Define níveis de responsabilidade sobre a regulamentação 

da Educação Infantil (autorização, credenciamento, supervisão e avaliação institucional) nos 

sistemas de ensino estaduais e municipais, estando os sistemas próprios ou integrados 

(OLIVEIRA, 2010). 

Atualmente a LDB (9.394/96) configura-se com diversas mudanças e alterações, 

transformando-se praticamente em outra, com a finalidade de adequar-se às necessidades dos 

diferentes momentos históricos, mas com prerrogativas corriqueiras que a sustentaram desde a 

sua promulgação, dezoito anos atrás. Em uma das últimas alterações da LDB, assinadas por 

Dilma Roussef e Aloízio Mercadante, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, reza sobre a 

Educação Infantil:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
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Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (NR)  
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 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.” (NR)  

Art. 30.  ........................................................................ 

..............................................................................................  
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

(NR)  

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns:  

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental;  

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 
turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida 

a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. (NR)  (BRASIL, 2013). 

 

As alterações na lei evidenciam normatizações já implementadas no Ensino 

Fundamental, que agora passam a ser ampliadas para a Educação Infantil em crianças a partir 

de quatro anos, que, anteriormente, eram obrigatórias a partir dos seis anos. Aspectos como a 

frequência, que não eram uma exigência, passam a ser, e as crianças precisam frequentar 60% 

do total de horas. O calendário escolar especifica como carga horária mínima 800 horas e, no 

mínimo, 200 dias letivos obrigatórios, com períodos de funcionamento que podem variar de 4 

horas no mínimo e de sete horas para tempo integral, que não era exigido para a Educação 

Infantil com crianças de quatro a cinco anos. Salienta também que o tempo em uma 

instituição educativa deve ser visto com cautela, para que as crianças possam ter um currículo 

diversificado, respeitando os seus diferentes momentos, sem sobrecarrega-las com atividades 

que perpassem somente para a aprendizagem da leitura, escrita e matemática. Para tanto, 

ressalta a necessidade de entender a infância como um período em que cada criança está 

imersa em um contexto que a desafia para inúmeras especificidades, no seu propósito de 

compreender o mundo e se relacionar com os outros. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art6.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art6.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art30ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art31
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A avaliação é ponto crucial na educação de modo geral, porém na Educação Infantil 

não se reconhece a necessidade de avaliar quantitativamente as crianças, pois é fato que existe 

nas escolas uma grande dificuldade em avaliar o sujeito partindo do próprio sujeito; ocorre 

sempre comparação com outros ou mediante conceitos quantitativos estabelecidos. A lei 

12.796/13 estabelece a avaliação das crianças a partir dos quatro anos sem retenção e sem o 

objetivo de promoção, mesmo que seja para o Ensino Fundamental, destacando, 

objetivamente, o acompanhamento e o registro de seu desenvolvimento.  

A LDB, ao mencionar diretrizes para o currículo da Educação Infantil, provoca a 

valorização do planejamento e da organização da prática pedagógica nessa etapa da educação. 

Entretanto, não podemos incorrer no erro de querer enquadrar as crianças em um modelo de 

ensino voltado para conteúdos fixos, que não consideram a individualidade e a diversidade 

sociocultural nem sua participação no processo educacional. Esta observação se faz necessária 

diante da redação da lei em uma parte do currículo de base comum em território nacional e 

devendo estar em conformidade também com a economia na parte diversificada. A exigência 

de documentação, como relatórios individuais dos alunos e outros instituídos pela escola, 

como indica a Lei 12.796/13 no art. 3, “V - expedição de documentação que permita atestar os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança” (NR)  (BRASIL, 2013), poderá 

tornar-se de essencial importância se utilizada para acompanhar o desenvolvimento das 

crianças de forma reflexiva, mostrando possibilidades de continuidade ou intervir na ação 

educativa do professor que acompanha as crianças. 

Um fator positivo é a atenção voltada para a observação e o cuidado com o processo 

de desenvolvimento das crianças, não adequando a Educação Infantil aos moldes do Ensino 

Fundamental ou enquadrá-la em aspectos rigorosos de ensinagem
20

. Desta forma, a Educação 

Infantil perderia a sua leveza e boniteza
21

 de olhar as crianças com o cuidado, o educar e o 

brincar tão próprios delas. 

Isso fica evidente com a Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que aprova as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
22

 (BRASIL, 2010), de caráter 

mandatório. Foi um documento importante para refletir sobre concepções políticas, 

filosóficas, psicológicas e pedagógicas, envolvendo fundamentos que passam a ajudar na 

organização das instituições que trabalham com a Educação Infantil e entendem que, no 

                                                
20 Termo utilizado por Freire (1998). 
21

 Idem 
22 DCNEI 
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trabalho com as crianças é necessário estudo e comprometimento. Estas diretrizes (BRASIL, 

2010, p. 29) designam que as instituições de Educação Infantil precisam estabelecer 

procedimentos para avaliação do desenvolvimento das crianças, não objetivando a seleção, 

promoção ou classificação, mas garantindo:  

 

 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano; 
 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

  A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação 

de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 
criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 

interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino Fundamental); 
 Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho 

da instituição junto às crianças e aos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
 A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

 

 

A proposta nas DCNEI, portanto, envolve o brincar, a atenção às interações e aos 

processos de transições, além do cuidado com os registros das crianças no processo avaliativo 

da Educação Infantil e o papel desenvolvido pelos adultos (termo utilizado nas Diretrizes) de 

observar e registrar esses aspectos. Vale acrescentar que as Diretrizes assinalam, também, 

uma preocupação com as famílias, assegurando o direito de conhecer o trabalho desenvolvido 

pela instituição de Educação Infantil, porém não detalham outras formas de participação da 

família, somente a indicação de conhecer como acontece a avaliação. 

Neste século, ainda tivemos a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, com 

a inclusão dos alunos de seis anos no Ensino Fundamental, estabelecida com a implantação 

das Leis nº 11.114/2005 (BRASIL, 2005) e 11.273/2006 (BRASIL, 2006). Ainda é muito 

recente a sua adoção na realidade educacional brasileira. É interessante verificar que o censo 

escolar realizado pelo INEP, referente ao ano de 2013, sobre o número de matrículas na 

Educação Infantil por localização e dependência administrativa, indica que o Brasil tem 

7.590.600 matrículas na Educação Infantil, sendo 2.624 federais, 55.020 estaduais, 5.316.464 

municipais e 2.216.492 particulares (INEP, 2013). Diante desses números, os municípios têm 

uma grande responsabilidade no atendimento do maior número de crianças matriculadas na 

Educação Infantil, assim como as escolas particulares, com uma demanda crescente diante da 

oferta insuficiente de vagas pelo setor público. 
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 Assim, visando a um atendimento emergencial à demanda crescente de crianças pelos 

municípios e com a escassez de financiamentos destinados à Educação Infantil, a política de 

ampliação do Ensino Fundamental, para nove anos, vem para atender a pré-escolar que passa 

a ser 1º ano do Ensino Fundamental. Esta mudança abarca consigo as dúvidas que o professor 

enfrenta ao se deparar com novas situações administrativas que envolvem sua prática 

pedagógica. As reflexões e os questionamentos são inevitáveis: o currículo do Ensino 

Fundamental vai se desenvolver a partir das crianças de seis anos que passaram a ser parte do 

Ensino Fundamental? Devo realizar avaliações quantitativas? E os diários de classe? E o 

material didático? E a metodologia? Que tempos seguir? Em um momento como este, as 

escolas esperam a resposta de suas Secretarias de Educação, que, em grande parte, não estão 

preparadas para nortear as orientações necessárias.  

Segundo Silva e Drumond (2012), pesquisas realizadas sobre o Ensino Fundamental 

de nove anos evidenciam que o currículo e as práticas pedagógicas escolhidas para serem 

desenvolvidas com as crianças de seis anos são movidos por ideias oriundas de reflexões sem 

muita elaboração e reformulação metodológica, que desconsideram as especificidades do 

processo educativo dessa faixa etária. 

Para minimizar o impacto dessas mudanças, o Ministério da Educação (MEC) 

organizou diversos documentos orientadores para a implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos no que se refere ao funcionamento e à organização curricular, como: Orientações 

para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade (BRASIL, 2009a) e Ensino Fundamental de 

Nove Anos - 1º Relatório (BRASIL, 2004a). Este último apresenta as ações realizadas pela 

SEB/DPE/COEF em parceira com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação até 

julho de 2004. O documento Ensino Fundamental de Nove Anos - 2º Relatório (BRASIL, 

2004b) expõe as principais ações realizadas pela SEB/DPE/COEF em parceira com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação no período de agosto de 2004 até julho de 

2005. Prosseguem elaborando documentos, tais como: Ensino Fundamental de Nove 

Anos: Orientações Gerais (BRASIL, 2004c); Passo a Passo para a Implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2009b); A Criança de 6 anos, a Linguagem Escrita e o 

Ensino Fundamental de Nove Anos (MACIEL et al, 2009). Este último destinado às turmas 

de crianças de seis, sete e oito anos (ciclo da infância), pretendendo subsidiar o trabalho 

docente sobre o desenvolvimento de habilidades e capacidades na leitura e na escrita.  

Todos esses documentos, redigidos por estudiosos da Educação Infantil do país, 

surgem para ampliar a compreensão de secretários de educação, diretores e professores em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=700&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=700&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/9anosrelat.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/9anosrelat.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/efrelatoria2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf
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geral, sobre como pode ser estruturado o Ensino Fundamental de nove anos e, propor 

justificativas para esta mudança, incumbindo os seus leitores a ter um posicionamento crítico 

sobre esta mudança, identificando a necessidade diante do atual contexto educacional.     

Um grande definidor da política educacional é o Plano Nacional da Educação (PNE), 

elaborado para a década 2014 a 2024 (BRASIL, 2014), entendido como resultado de um 

processo de planejamento educacional, que propaga uma relação entre as forças sociais gerais, 

que atuam no campo educacional “no processo de definição de políticas de educação, em uma 

determinada formação social concreta e em um determinado momento” (NEVES, 2000, p. 

148). Este Plano, como documento aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara de Deputados do Congresso Nacional, traz diversas metas pensadas 

para serem realizadas até o ano de 2024, pelo sistema educativo, com vistas a atender aos 

interesses e as necessidades locais e regionais de uma população plural, prenhe de 

diversidades e desigualdades sociais. A Educação Infantil aparece, já na primeira meta do 

PNE, prometendo: “universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 

final da vigência deste PNE”. Uma meta que preconiza atender em 2016 todas as crianças da 

pré-escola e ampliar em 50% o atendimento de crianças de 0 a 3 anos até o ano de 2020. Este 

longo prazo estabelecido demonstra a falta de prioridade para com os direitos das crianças de 

pais trabalhadores, que estão subjugados a um sistema capitalista de carga horária frenética e 

intensa, considerando que o tempo casa/trabalho ocupa a maior parte do dia de cada 

trabalhador, especialmente nos grandes centros urbanos de cada estado.  

Um estudo realizado por Campos e Campos (2012) sobre os desafios do PNE, as 

similitudes e divergências entre as experiências brasileiras e, de outros países latino-

americanos, indica que o PNE não propõe avanços para a educação de crianças de zero a três 

anos; mas evidencia a “lógica da educação compensatória e/ou estratégia de alívio de 

pobreza” (p. 26). As crianças na idade de zero a três anos, historicamente, são marginalizadas 

pelo atendimento do sistema educacional, subjugadas a políticas pontuais e de cunho 

compensatório, haja vista que se pretende apenas resolver problemas imediatos enfrentados 

pela comunidade. As autoras ainda entendem que o PNE deveria ser responsável por definir 

nas suas metas os índices e o tempo para atingi-las e apresentar as estratégias a serem tomadas 

para alcançar tais metas.  
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Frigotto (1999, p. 91) alerta para um dos desafios do plano educacional, que são os 

cuidados considerados para o conjunto de categorias e conceitos que são metamorfoseados e 

apropriados de forma reducionista e em diversos planos de aplicação na educação, como em 

documentos que são elaborados para conduzir ideais e posições na educação. Para o autor: “A 

perspectiva produtivista explicita-se, fundamentalmente hoje, pelo ideário da reestruturação 

produtiva do processo de globalização excludente, [...], e da superestrutura ideológica do 

neoliberalismo que a legitima”. Continuando, o autor elenca alguns conceitos como: o da 

formação humana, profissionalização, qualidade, autonomia, formação geral, abstrata, 

unitária, cidadania, liberdade, igualdade, particularidade, universalidade, sujeito, 

subjetividade entre outros. Estes conceitos precisam efetivar-se em uma “perspectiva 

histórica, ontológica, sociocultural, ético-política e epistemológica (p. 91)”, pois as 

representações da realidade estão a mercê das relações de poder e de classe, mascaradas por 

ações pontualmente democráticas. Como podemos ver, a autonomia é presente entre os 

conceitos citados pelo autor pelo seu papel no desenvolvimento das crianças no processo 

educacional. 

Assim, ao nos remetermos à leitura de documentos oficiais ou outros documentos, 

independente de quem os elaborou, devemos estar atentos aos seus significados e ao poder 

imposto de forma mascarada nas palavras que serão concretizadas diariamente em ações 

corriqueiras nas instituições educacionais. Neste contexto está em jogo a noção de igualdade e 

desigualdade dos direitos legais para garantir a condição e direito social dos cidadãos que 

frequentam o sistema educacional (BONETI, 2007).    

Esta questão não se torna diferente ao nos remetermos à leitura do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil
23

 (BRASIL, 1998a; 1998b; 1998c). O RCNEI 

foi organizado em três volumes: o primeiro volume constitui-se na introdução; o volume dois 

trata da formação pessoal e social e; o terceiro volume, denominado conhecimento de mundo.  

A introdução traz conceitos sobre a criança, brincar, cuidar, educar, aprender e 

algumas de suas concepções; o perfil do professor da Educação Infantil; a organização do 

referencial, dos objetivos gerais e a estruturação da instituição da Educação Infantil. Para 

Aquino e Vasconcellos (2005), a presença dos conceitos de criança, educar, cuidar e brincar é 

fator positivo do Referencial por trazer reflexões no corpo do texto que envolvem aspectos 

históricos e sociais, levantando sua importância no campo educacional.  

                                                
23 RCNEI 
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O volume dois – Formação Pessoal e Social – discorre sobre o desenvolvimento 

pessoal da criança na constituição da identidade e da autonomia, orientações sobre objetivos e 

conteúdos das diferentes faixas etárias, de zero a três anos e de quatro a seis anos e as 

orientações gerais para o professor, que envolvem jogos, brincadeiras, cuidados essenciais, 

organização do tempo até formas avaliativas. Tanto este volume, quanto o primeiro sugerem 

uma visão geral sobre os objetivos e a organização da Educação Infantil, importante para os 

professores compreenderem o funcionamento das instituições que atendem as crianças, mas 

são discussões breves que devem ser ampliadas. 

O terceiro volume – Conhecimento de Mundo – trata das diversas linguagens, 

envolvendo seis eixos – movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e 

sociedade e matemática. Este volume direciona um currículo para a Educação Infantil, 

definindo divisões das áreas de conhecimento, também com orientações direcionadas para os 

professores, com pouca discussão teórica, apesar do vasto referencial apresentado pelo 

próprio documento. 

O RCNEI elenca conceitos importantes, mas que não recebem o aprofundamento que 

permita entender a complexidade da Educação Infantil e os sujeitos que são atendidos.  

Conforme Arce (2001, 2010), um ponto gritante no documento é a forma reducionista como o 

documento expõe a visão construtivista do conhecimento, baseada nas ideias de Piaget, 

tratando-a superficialmente como concepção de aprendizagem e desenvolvimento, assim 

como trata a questão da alfabetização como método. Esta redução não se justifica pela extensa 

bibliografia apresentada no RCNEI, que não é empregada no texto.  

Mas em relação à pesquisa em desenvolvimento, a autonomia, como ideia de 

participação efetiva das crianças no processo educacional, nos tem instigado maiores 

questionamentos. Defende-se a necessidade de colocar em discussão como este conceito foi 

concebido no âmbito educativo, que trabalha com as diferentes infâncias, para discutir como 

estabelece sua compreensão entre adultos e crianças e entre as crianças. 

Com esta perspectiva, encontramos no volume dois – Formação Pessoal e Social – do 

RCNEI, no tópico conteúdos para crianças de quatro a seis anos, caracterizado como 

orientações didáticas, a discussão intitulada: independência e autonomia. Identificar 

definições de autonomia como a capacidade de tomar decisões pelas crianças, proporcionando 

o seu desenvolvimento, como nos trechos citados a seguir: “A capacidade de realizar escolhas 

amplia-se conforme o desenvolvimento dos recursos individuais e mediante a prática de 

tomada de decisões” e “A progressiva independência na realização das mais diversas ações, 
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embora não garanta a autonomia, é condição necessária para o seu desenvolvimento” 

(BRASIL, 1998, p. 39). 

Ao mesmo tempo em que o RCNEI define a autonomia como a capacidade de fazer 

escolhas, acrescenta que somente esta capacidade não garante a autonomia do sujeito. Ao 

refletir sobre esta definição, percebemos que a escola pode conduzir a fazer escolhas, mas 

será que oferece condições para a criança exercer a autonomia? Ou são escolhas direcionadas, 

como um cardápio? É o que temos. Escolha entre este.  

Em outros trechos, encontramos a ampliação da concepção de autonomia, ao 

mencionar que o professor precisa compreender o sujeito criança e seus sentimentos: “Para 

favorecer o desenvolvimento da autonomia é necessário que o professor compreenda os 

modos próprios de as crianças se relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e construírem 

conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 40). Neste ponto, esse documento traz algo que nos leva a 

questionar sobre a relação entre os pares, a cultura das crianças que se forma a partir de outro 

olhar sobre o mundo, que é o mundo do adulto, esquecendo o adulto de ter empatia sobre as 

crianças para compreender o que elas pensam.   

No pensamento de Vieira (2009), a prática das crianças se efetiva na ação sobre os 

objetos, os sujeitos e o meio, essencial para a criação de espaços adequados ao 

desenvolvimento da criatividade. O desenvolvimento da autonomia é produzido através do 

seu exercer, na ação que é produtora de conhecimento. Com tal visão, os sujeitos, seja pais, 

seja professores, seja auxiliares promovem oportunidades às crianças ao deixá-las interagir 

com outras crianças e pensar sobre suas ações. 

Tal como nos estudos de Vieira, as concepções trazidas pelo RCNEI são importantes 

para entendermos como a autonomia foi pensada para ser trabalhada no contexto educacional. 

Mas, é possível depreender que a autonomia, pode ser exercida pelas crianças, no momento 

em que as oportunidades são disponibilizadas em ambientes favoráveis à participação nas 

decisões e escolhas, de forma consequente, e nas possibilidades de ir e vir, nos diferentes 

espaços que as circundam. 

Outro documento, denominado Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito 

das crianças de zero a seis anos à Educação (BRASIL, 2006), constituem um referencial 

esclarecedor das políticas públicas para a infância que veem sendo desenvolvidas no país. Tal 

documento traz em seu cerne uma discussão inicial sobre a discriminação social das crianças 

através da negação de seus direitos, incitando o desenvolvimento de uma educação no campo 

dos direitos, com uma redação recriminadora de todas as formas de exclusão. Segue fazendo 
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uma retrospectiva histórica do atendimento à criança de zero a seis anos, necessária para 

entender o atual contexto da Educação Infantil e, deixa clara a responsabilidade sobre a oferta 

da educação dos entes federados (União, Estado, Distrito Federal e Município) neste campo. 

Enfim, após a contextualização e a exposição de conceitos marcantes para a Educação 

Infantil, esse documento define as diretrizes, objetivos, metas, estratégias e algumas 

recomendações como marcas para o reconhecimento dos direitos das crianças, que não podem 

mais ser subjugadas a visões adultocêntricas, que descaracterizam a infância. A importância 

da construção deste documento está estabelecida em sua própria denominação: Política 

Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação, 

(BRASIL, 2006). Na leitura do texto, nos deparamos com um chamamento público para a 

responsabilização de diversos setores da sociedade para o direito das crianças de zero a seis 

anos, esclarecendo o que já foi construído legalmente para a participação ativa das crianças, 

trazendo dados para confirmar as necessidades e mudanças que devem ser realizadas na 

Educação Infantil em todo o território nacional.    

Esta breve revisão histórica de documentos elaborados para a Educação Infantil deixa 

evidente os percalços que ocorreram no decorrer destas últimas décadas, porém mostra 

também a preocupação com os avanços e retrocessos que marcam essa trajetória. Muitas 

mudanças ainda podem ser realizadas no campo da infância para atender ao direito básico de 

toda criança de ter acesso a uma educação de qualidade.  Esperamos que as Políticas Públicas 

de Educação Infantil avancem no sentido de realizar conquistas em prol de condições dignas 

de acolher à infância brasileira, promovendo o seu desenvolvimento. E, neste propósito, 

esperamos que a educação se afaste de uma perspectiva de educação para a heteronomia
24

 e se 

consolide como um processo que favoreça a autonomia de todos os seus participantes.  

 

 

2.4 Educação Infantil: um espaço que favorece (ou não) a autonomia das crianças 

 
 

 

Escola 
Escola é o lugar aonde a gente vai quando não 

está de férias. 

                                                
24 Para DeVries e Zan (1998), a “atitude de obediência cega é chamada heteronomia” (p. 40). “A palavra 

heterônoma vem de raízes que significam ‘seguir regras feitas por outros’. Portanto, o indivíduo 

heteronomicamente moral segue regras morais dadas por outros para a obediência a uma autoridade com poder 

coercitivo” (p. 54).  
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A chefe da escola é a diretora. 

A diretora manda na professora. 

A professora manda na gente. 
A gente não manda em ninguém. 

Só quando manda alguém plantar batata. 

Além de fazer lição na escola, a gente tem de 

fazer lição de casa. 
A professora leva nossa lição de casa para a 

casa dela e corrige. 

Se a gente não errasse, a professora não 
precisava levar lição para casa. 

Por isso é que a gente erra. 

Embora não seja piano nem banco, a 

professora também dá notas. 
Quem não tem notas boas, não passa de ano. 

(Será que fica sempre com a mesma idade?). 

 
(José Paulo Paes) 

 

 

 Para pesquisar as e com as crianças, um dos espaços que mais adentramos são as 

instituições de educação, seja de Educação Infantil, ou de Ensino Fundamental, conforme 

estabelece a legislação vigente. 

 A necessidade de discorrer sobre o espaço escolar parte do interesse em tentar 

perceber quais as possibilidades estudadas, planejadas e efetivadas nesse espaço para 

promover ou consolidar a autonomia das crianças.  

 Assim, falar do espaço escolar é inevitável por sabermos que esse local tem sua visão 

de sujeito e pressupõe-se preparado para formar cidadãos, ou seja, crianças oriundas das mais 

diversas realidades que se encontram nesse ambiente com uma frequência quase diária. E é 

desse local, com suas paredes, sujeitos, histórias, relações e concepções que olharemos e 

escutaremos crianças e professora. Mas, não desconsideramos que existem outros lugares de 

influência para as crianças na sociedade. 

No atual contexto social é na escola que as crianças podem se encontrar e estabelecer 

uma cultura, mesmo que seja por organização dos adultos. Trata-se de um espaço fértil para a 

pesquisa, onde podemos encontrar opressões e, ao mesmo tempo, iniciativas que colaboram 

para a criticidade do educando. 

 Para Abramowicz e Oliveira (2010), é notória a realização de grande parte dos estudos 

sobre as culturas infantis em contextos escolares frequentados por crianças. A cultura infantil 

autônoma pode a ser encontrada nos espaços e tempos em que as crianças têm, de certa forma, 
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poder e controle, como os pátios das escolas, o recreio, os parques que, mesmo sendo tempos 

e lugares criados pelos adultos, estão mais descobertos da vigilância dos adultos.   

 A escola, ao pensar no processo de socialização das crianças, impõe poder e saber na 

formação do sujeito – aspectos considerados quando adentramos o espaço escolar. Para a 

mudança sobre este olhar de imposição, existindo um repensar sobre o papel da escola, 

entendendo que a criança tem uma participação ativa neste espaço, com sua fala, escuta, 

resistência, imitação, gestos, invenções, entre outros. A percepção das diferentes formas de 

olhar as crianças carrega de significados a passagem que tanto a escola insiste em fazer entre 

o “ofício da infância e o ofício de aluno” (ABRAMOWICZ e OLIVEIRA, 2010, p. 44). Com 

isto, não consideramos o que as crianças pensam sobre este olhar que a escola tem destas 

crianças. A grande dificuldade está frequentemente na disposição do adulto em querer e estar 

aberto para conhecer formas de escutar e entender as crianças. As crianças são vistas como 

seres que se diferenciam nos contextos adultocêntricos (criados, organizados e definidos pelos 

adultos) e acabam subjugadas à opressão do adulto e, por acreditar que enfrentar e entender o 

diferente é trabalhoso, nos apoiamos na ideia do ser humano convencional que é o modelo 

descrito na sociedade, que já é difícil se encontrar nestes padrões para um adulto. No caso das 

crianças, a relação com o mundo adulto ainda é mais difícil, pois, além de não serem adultos, 

são vistas como seres que ainda serão alguém e que, para serem alguém, precisam se tornar 

adultos. As crianças são preparadas durante toda sua infância para serem adultos. Assim, são 

desconsideradas como crianças com as especificidades que lhes são inerentes.  

 Com esta preocupação, Kohan (2008, 2010, 2012) propõe desconfiar do tempo que 

divide a vida em etapas, em que se está sempre na espera do que virá a acontecer. Devemos 

pensar na criança como um devir-criança, uma forma de estar no mundo desprovida da ideia 

dos anos que se tem, mas levando em consideração a experiência de vida que acontece no 

momento, na situação, no contexto. Desta forma, temos a possibilidade de criar um contexto 

educacional diferenciado, sem simplesmente reproduzir o já posto. As crianças, com sua 

criatividade, se encontram no seu tempo, no movimento e, dentro desse movimento, 

constroem outras formas de ver, agir, e pensar o mundo. O adulto, quando impõe sua 

autoridade sem questionar, pode estar impedindo as crianças de exporem o que sentem e veem 

do mundo, ou como se sentem e se veem no mundo.   

Esta condição das crianças, como não vistas na sociedade, é referendada por 

Vasconcellos (2007), quando discute a invisibilidade da infância no cerne da ideia de que 

sempre olhamos para as crianças a partir no ponto de vista adultocêntrico. Assim, a 
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compreensão sobre entender as crianças, partindo do seu mundo e dos seus próprios pontos de 

vista, demanda do atual contexto social rever estruturas ideológicas postas. O desapego para 

perceber as crianças como elas são está em repensar paradigmas, como a incompletude, a 

imaturidade e o preconceito em pensar que as crianças são desprovidas de ideias propositivas 

para os diferentes contextos em que vivenciam suas infâncias. 

Tendenciosamente, nos espaços escolares, as crianças são rotuladas conforme as 

professoras julgam os seus comportamentos. Almeida e Dessandre (2014) afirmam que esses 

julgamentos podem se estabelecer entre os conceitos de criança ideal, fácil e difícil, levando-

nos a compreender que concepções de criança se fazem na escola, interferindo nas relações 

entre adultos e crianças. Segundo as autoras, para as professoras, as crianças ideais se 

assemelham às crianças fáceis, porque se relacionam bem com a professora e com as outras 

crianças e são caracterizadas com adjetivos, como alegre, curiosa, saudável, dócil, calma, 

tranquila, para descrevê-las. Ao contrário da criança fácil, a criança difícil tem problemas no 

relacionamento com a professora e os colegas, comportamento agressivo e agitado; também a 

criança quieta, que não participa, não questiona, é considerada difícil, então caracterizada com 

aquilo que lhes falta para ser fácil. Assim, as crianças ideais se assemelham às fáceis pela 

docilidade, porque obedecem ao mundo planejado e definido pelo adulto.    

Ainda conforme Almeida e Dessandre (2014), para as professoras uma prática 

pedagógica que trabalhe a autonomia é mais bem desenvolvida com as crianças consideradas 

fáceis, pois participam, expressam sua opinião, estão abertas a negociações. As crianças 

difíceis podem também propor mudanças, mas com outros modos, enfrentando a professora, 

discordando ou atrapalhando as atividades. As professoras consideram o trabalho que 

privilegia a autonomia como mais complicado quando realizado com as crianças consideradas 

difíceis; as crianças consideradas fáceis e ideais contribuem com o seu comportamento para o 

trabalho que visa este objetivo. As autoras concluem que, para as professoras, existem 

características positivas em crianças difíceis e que crianças fáceis podem apresentar 

características de subserviência, que poderia facilitar o trabalho da professora. Desta forma, é 

necessário que as professoras construam uma prática pedagógica e um espaço escolar que 

proporcionem a autonomia das crianças, além da transformação da visão das professoras 

sobre as crianças. Portanto, crianças que participam, questionam, criticam ou propõem ainda 

precisam ser reconhecidas a partir de “uma ação pedagógica comprometida com a promoção 

da autonomia infantil, a partir da análise e compreensão dos sentidos, crenças e valores que 

tais profissionais têm sobre o mundo da infância” (ALMEIDA e DESSANDRE, 2014, p. 66).   
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Para tal entendimento das crianças e de suas infâncias, devemos valorizar as ações das 

crianças em seus diferentes contextos, com sua cultura, valores, que caracterizam o seu 

desenvolvimento em respeito às condições de existência. As crianças como protagonistas são 

influenciadas pelo mundo e agem sobre o mesmo, produzindo marcas em seus contextos 

socioculturais. Este movimento realizado pelas crianças tem a intensidade da dinâmica que os 

contextos históricos produzem em nossa sociedade, mudando tempos, conceitos, modos de 

vida e formas de se relacionar com os outros, mesmo na diversidade.   

Conforme Kramer (2008, p. 171), olhar o mundo do ponto de vista das crianças pode 

nos revelar contrassensos e novas oportunidades sobre a realidade. Trazer a “criança-autora” 

nos proporciona agir com a condição 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”. As crianças nos surpreendem, 

pois não falam somente de seu lugar, e conseguem ser sensíveis aos acontecimentos que as 

rodeiam, sabendo dar sua opinião, indignar-se e colocar-se no lugar do outro diante da 

expressão de sentimentos diversos.   

 Assim, as crianças contam histórias, são “informantes competentes” 

(VASCONCELLOS, 2007, p. 10) da sua cultura e da complexidade das relações estabelecidas 

em sua realidade. São produtoras de mudanças em sua cultura. Para afirmar a visibilidade das 

infâncias é importante serem respeitados os direitos cívicos das crianças nos diversos espaços 

sociais que frequentam, e um é o espaço escolar. 

 Para Sodré (2007, p. 134), a escola é o primeiro ambiente em que as crianças realizam 

uma experiência coletiva após adentrar o meio familiar. Desta forma, consideramos, tal como 

a autora, que “A escola não é apenas um local ou um espaço geométrico tridimensional, mas 

uma construção social que proporciona conhecimento, participação e interação de seus 

usuários, num processo permanente de relação sujeito-meio”. Pensar as crianças como 

usuárias que podem contribuir para o espaço em que irão frequentar é entendê-las como 

sujeitos capazes de participar e refletir sobre as necessidades recorrentes a este lugar, para 

atendê-las.     

 Historicamente, o espaço escolar era inacessível a uma grande parcela da população, 

constituindo-se como aparelho ideológico do Estado, controlando as ideias e concepções que 

poderiam se propagar para a “manutenção de uma cidadania de papel” (HETKOWSKI e 

NASCIMENTO, 2009, p.136). Essa cidadania de papel é proferida pelas instituições de 

educação como o seu objetivo social de formar cidadãos críticos e responsáveis, mas, 
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infelizmente, esta cidadania é conduzida e vigiada por ideais do poder dominante que 

influenciam nos currículos e na organização escolar.  

 Conforme Hetkowski e Nascimento (2009), o sistema escolar funcionava de acordo 

com os pressupostos dos setores dominantes da sociedade, restringindo a importância com a 

realidade do povo. Assim, a educação servia para preparar os sujeitos, atender as necessidades 

do sistema e, com essas perspectivas, a educação caminhava para a heteronomia. Para os 

autores, a educação para a autonomia precisaria ser constituída como “[...] um processo 

intencional, consciente, fundamentado na valorização da vida e que busca a orientação das 

pessoas para o conhecimento de si mesmas, como base para o autodomínio e para 

reconhecimento dos outros como diversos” (HETKOWSKI e NASCIMENTO, 2009, p.136). 

 A educação se encontra no interjogo das relações humanas entre o individual e o 

coletivo, entre se ver e ver o outro com suas especificidades, entre as múltiplas possibilidades 

e a diversidade de formas de opressão que se impõem cotidianamente, isto tudo dentro de uma 

ordem social que tomamos para si como rígidas ou que, precariamente questionamos e que 

passa a determinar a forma e os contornos dos processos interativos. Ao compreendermos o 

processo educacional pela condição da realidade vivenciada pelos sujeitos, podemos também 

passar a ver possibilidades de experiências em prol da autonomia dos diferentes sujeitos das 

interações. Esta mudança nas relações proporcionará, nos espaços educativos, entendermos o 

outro e a si para a construção do respeito mútuo, nas relações de trocas e negociações em 

busca de convívio do entendimento dos sentidos, tanto do individual quanto do coletivo, 

independentemente das diferentes idades dos participantes.  

 Este entendimento das relações são pressupostos da educação dialógica proposta por 

Freire (2000), com senso crítico em busca da autonomia dos sujeitos, dentro da dinâmica 

social em que reverberam olhares diferenciados do mundo. 

Segundo Charlot (2013), a escola continua inadaptada à sociedade, seja do ponto de 

vista econômico, seja sociopolítico, seja cultural. A escola se mostra ainda conservadora, 

focando na transmissão de uma cultura que não responde às necessidades dos sujeitos que 

convivem com a atual sociedade e, desconhecem as novas formas culturais que se 

desenvolvem na realidade, com suas mazelas, as novas descobertas científicas e os novos 

meios de comunicação e, ao mesmo tempo, adaptadas aos ditames da classe dominante. Estas 

duas afirmações, para Charlot (2013, p.218), se articulam, indicando que:  

 

A inadaptação da escola à sociedade permite educar a criança dissimulando 
as injustiças sociais; essa inadaptação protege a criança contra a injustiça 
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social e os modelos sociais dominantes; a adaptação da escola à sociedade 

favorece a transmissão da ideologia dominante; e essa adaptação permite à 

criança perceber e acusar a injustiça e a desigualdade sociais. 
 

Encontramos um grande dilema para a escola: adaptar-se à realidade ou tornar-se uma 

inadaptada. Acreditamos que a escola é uma instituição que está para além deste dilema, e tem 

o poder de repensar, constantemente, a sua relação com a sociedade, em busca da sua 

esperada autonomia. Sabemos que a escola integrada a um sistema desempenha seu papel 

ideológico, mas, para além disso, deve exercer seu papel pedagógico, respeitando as diversas 

culturas, que são ideológicas e adentram diariamente os seus portões. 

Para Forquin (1993), a escola enfatiza sua função de conservar e transmitir a cultura, 

mas acaba selecionando aspectos dentro de uma determinada cultura para serem trabalhados. 

A cultura é dinâmica e específica partindo do pressuposto de que, dentro de uma mesma 

sociedade, podem existir grupos com culturas distintas e que estão submetidos às forças 

simbólicas que atravessam a sociedade. Para o autor, a escola não transmite cultura, mas parte 

da mesma, elementos que, em certo momento, a escola pode rejeitar, substituindo por novos 

elementos, novos conteúdos, novos modelos de certeza, como uma seleção cultural.  

Desta forma, pensamos sobre a constituição dos currículos escolares, como são 

definidos para serem trabalhados com os alunos. Forquin (1993) propõe algo necessário: que 

a escola não deve ignorar os contextos das culturas (quem é este meu aluno, onde ele vive...), 

identificando o que tem de mais geral e que se faz mais presente no contexto, de tal modo que 

represente o “menos “cultural”, no sentido sociológico do termo, nas manifestações da cultura 

humana” (p. 143).       

Além da seleção, a escola realiza adaptações nos elementos culturais para serem 

trabalhados com os alunos; é o que podemos chamar de “transposição didática”. Isto seria a 

criação de dispositivos mediadores com finalidade de levar ao aluno o conteúdo de forma 

mais compreensível (FORQUIN, 1993). Observamos, na cultura escolar, a presença de 

instrumentos pedagógicos para auxiliar na aprendizagem dos alunos, como os livros didáticos, 

as atividades, os materiais pedagógicos, enfim, são formas de transmissão da cultura 

adaptadas pela escola.  

No contexto contemporâneo, o espaço escolar vem encontrando dificuldades com 

outro grande dilema, o tempo, ou melhor, a velocidade com que os conhecimentos, as 

informações chegam a todo o momento, transformando ideias, interpretações e a própria 

cultura. Continuando com Forquin (1993), a escola não tem como justificativa a educação da 
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tradição e transmissão cultural, assim, como fica a autoridade proporcionada por tal objetivo? 

Portanto,  

[...] se a autonomia da pessoa é um fim em si, incondicionalmente desejável, 

uma pedagogia que pretendesse apoiar ou favorecer esta autonomia com 
base numa negação do imperativo da cultura, isto é, pretendendo liberar a 

criança de toda submissão a uma ordem humana de saberes, de símbolos e 

de valores anterior e exterior a ela, só poderia conduzir a consequências 
derrisórias ou devastadoras (p. 20).  

 

  A escola necessita ponderar seu papel diante da autonomia dos sujeitos nesta nova 

realidade, sem negar a cultura e a memória, mas abdicando desse seu papel de impor regras a 

um coletivo, sem negociações. 

Devemos compreender que a pretensão de estabelecer um currículo escolar comum, 

ocasiona continuamente à escola, defrontar-se com diferentes culturas e linguagens 

pertencentes aos diferentes sujeitos, como os alunos, os professores e os gestores que se 

contrapõem nos seus fazeres e ideias, pois acreditam que suas experiências e práticas podem 

ser as escolhidas e valorizadas. Todos os elementos que caracterizam o espaço escolar, como 

seleção, distribuição, aprendizagem, avaliação e o próprio conhecimento escolar, estão 

relacionados ao controle e dominação, demarcando a existência de ligação entre poder, escola, 

conhecimento, ideologia e subjetividades (MOREIRA, 1998). Esses elementos são, mas não 

os únicos, influenciadores de significados para a cultura apreendida pelos alunos, 

concretizando-se em suas ações e relações entre os sujeitos na sociedade.  

A escola hoje se apresenta sem grandes modificações estruturais significativas, de que 

tanto precisa. A escola tradicional, herança da pedagogia dos jesuítas, tem que se adaptar às 

novas exigências dos sujeitos que estão presentes nela hoje. Charlot (2013, p. 226) adverte 

que a escola tradicional não prepara a criança para uma vida na sociedade ideal, “mas para a 

vida em uma sociedade na qual os interesses de alguns exigem o sacrifício dos desejos da 

maioria. [...] A escola tradicional não esquece a vida: ela a rejeita”. Assim, ela nega a vida, as 

necessidades do outro, a experiência trazida pelas crianças, impõe regras e atividades que 

desconsideram seu dia a dia na comunidade.  

 Recorremos a Foucault (2011), para quem o espaço escolar, para além de uma 

máquina de ensinar, foi organizado para vigiar, hierarquizar e recompensar, na tentativa de 

criar um espaço heterogêneo até na forma de os alunos pensarem. Os controles, a que as 

crianças se fazem subjugadas, estão entre o horário, as filas, a disciplina, os movimentos 



80 

 

 

 

controlados, os exames e as sanções normalizadoras que, através de representações 

ideológicas da sociedade, buscam controlar os alunos.     

Ainda vemos a educação escolar seriada, disciplinar, com turmas grandes, em que a 

sala é o único ambiente de aula e de interação entre professores e alunos, com o objetivo de 

ensinar e aprender, coisas que fazem parte da cultura escolar (KENSKI, 1994). 

Para Rosa (2001), a escola, no que se refere, tanto ao tempo quanto ao espaço, é uma 

realidade, dentro da realidade maior, que é a sociedade. Este tempo vivido na escola é uma 

parcela do tempo da vida, pois passamos horas, dias, meses e anos neste lugar. As marcas 

desse tempo são vivenciadas pela campainha com seu som, o calendário letivo com seus 200 

dias e os currículos que se dividem em diversas horas/aula, características do tempo próprio 

do espaço escolar. O ambiente escolar é bem característico, com suas salas, corredores e 

demais espaços referendados por suas funções específicas, preparado para organizar a 

sistematização do ensinar e aprender conhecimentos, acumulados historicamente. Assim, a 

escola se institui, através do já instituído, ou seja, do que já é conhecido, o que é 

culturalmente vivenciado, levando a reflexões turvas da realidade.  Mas, a escola não pode ser 

vista somente como a instituição que reproduz conhecimentos dos livros didáticos e de seus 

programas curriculares, “A escola é, portanto, um lugar aberto, um espaço potencialmente 

transcendente. Ou, em outras palavras, um espaço de criação” (ROSA, 2001, p. 51).  Para se 

tornar este espaço de plena criação, a escola tem que considerar outros olhares sobre as 

crianças que a frequentam, concebê-las como sujeitos criativos e pensantes, provedores de 

culturas outras.  

A cultura do espaço escolar, criada historicamente, está arraigada nos corredores da 

escola; mudar isto é necessário, porém complexo e desafiador. Sabemos das mais diversas 

possibilidades criativas do espaço escolar, e apostando nisto é que vemos esse lugar como 

disseminador de culturas que levem à sociedade o respeito ao outro, a cidadania e a 

autonomia do sujeito, favorecendo a análise das consequências ou responsabilidades de suas 

ações. 

Em meio a tantas características da sociedade, é importante que a escola tenha 

consciência de que o seu papel na sociedade mudou. É necessário que sejamos cidadãos, 

minimamente, alfabetizados cientificamente e, fomentemos que os conhecimentos da ciência 

contemporânea cheguem até nós com os aportes, os significados e as simbolizações que 

possuem hoje e que acarrete significados para a vida. O acesso a tais conhecimentos é 
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necessário, juntamente com as explicações sobre a carga de ressonância ética que carregam, 

para possibilitar o exercício da cidadania em maior plenitude e consciência. 

Na atual escola há um modelo de ensino e uma teoria do conhecimento que 

representam uma perspectiva de ser humano e de sociedade. A ideia seria propor um 

paradigma de uma formação de continuidade e de processo. Não buscar um produto 

completamente pronto, mas um movimento que se concretize através da reflexão na ação e da 

reflexão sobre a ação (ALMEIDA, 2000). 

A escola precisa construir o seu futuro sem esquecer-se do dever de ser cidadã, através 

dos sujeitos que fazem parte da mesma, e de proporcionar as mais diversas possibilidades de 

conhecimento aos seus educandos. Segundo Gadotti (2002, p. 252), 

 

A escola está desafiada a mudar a lógica da construção do conhecimento, pois 
a aprendizagem, agora, ocupa toda a nossa vida. Como passamos todo o 

tempo de nossa vida na escola - não só nós, os professores -, devemos ser 

felizes nela. A felicidade, na escola, não é uma questão de opção 

metodológica ou ideológica. É uma obrigação essencial dela. 

 

O papel que cabe à educação não é de competir com a sociedade, mas de proporcionar 

tanto a educação formal, quanto a informal, os aportes necessários para que os cidadãos 

tenham condições de compreender as informações veiculadas de forma crítica e que sejam 

felizes. As instituições educativas precisam assumir os desafios postos na atualidade e 

possibilitar a todos os indivíduos da sociedade uma sólida formação e uma ampla informação, 

fornecendo-lhes fundamentos éticos, critérios e princípios, ajudando-os, dessa forma, a 

exercer sua plena cidadania. 

No caminhar da escola, a educação pode ser vista, conforme Nova & Alves (2003, p. 

42), na perspectiva de que “[...] não existem certezas nesse percurso. É a prática coletiva dos 

sujeitos históricos que perfilará os caminhos a serem tomados nessa viagem, cujas paradas 

não estão definidas de antemão e cujo fim certamente significará um novo começo”. Assim, 

os professores têm um papel significativo na indicação de alternativas para o acesso 

democrático ao conhecimento e o respeito à cidadania. 

Os conhecimentos impostos pela escola fazem parte do conjunto das mediações 

culturais, e as crianças ao participarem diretamente das mediações, estão expostas as 

produções impregnadas de ambivalência, que lhes conferem potencial persuasivo. As crianças 

podem se tornar vítimas acríticas das persuasões criadas pelo sistema, que acabam por 
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determinar o que querem, podem e o que devem assistir, ler ou usar – e é neste momento que 

a escola entra com a sua possibilidade de transformação do status quo da sociedade. 

A partir dessa realidade, é preciso conscientizar a sociedade e, mais particularmente, o 

mundo educacional sobre a necessidade de incluir, na sala de aula, atividades que propiciem 

uma leitura crítico-criativa dos conhecimentos postos. Para tanto, é preciso o entendimento de 

que a conscientização é produto e produtora de reflexão, conforme Edgar Morin (1998), em 

sua obra O método III: O Conhecimento do conhecimento. A conscientização pressupõe a 

reflexão sobre os conteúdos veiculados nas mensagens intencionalmente preparadas, para que 

professores e alunos possam compará-los com o que pensam, fazem e sentem. 

Não podemos esquecer que os alunos precisam ser preparados para utilizar o 

conhecimento proposto pela escola, que os leve a incitar a “aprender a aprender”; ter 

autonomia para selecionar as informações pertinentes; refletir sobre uma situação-problema; 

reformular suas ações e buscar compreender os conceitos envolvidos ou, levantar e testar 

hipóteses (ALMEIDA, 2000). 

Sabemos da exigência da atualidade, que impõe novos ritmos e dimensões à tarefa de 

ensinar e aprender. É preciso que estejamos em permanente estado de aprendizagem e de 

adaptação ao novo, quando necessário, preocupando-nos essencialmente com a formação de 

cidadãos críticos e construtores da realidade. 

 Mas, para isso, a escola precisa conhecer os seus alunos, ou melhor, as crianças que 

adentram o seu espaço, na condição democrática, respeitando as diversidades, não se 

constituindo um lugar de repressão e medo. Tonucci (2005) relata, numa situação interessante, 

como são vistos os acontecimentos dentro da escola pelas crianças: 

 
Um bom professor leva para a sala de aula uns peixinhos que ele comprou 

no mercado e distribui um para cada criança [...] em um pratinho plástico, a 

fim de propor uma observação científica. Uma criança começa a chorar 

desesperadamente. O professor aproxima-se e pergunta qual é a razão do 
desespero, e a criança, entre soluços, diz: ‘Eu não quero comer’. O professor, 

maravilhado, responde: ‘Mas tu acha que se podem comer peixes crus?’, e a 

criança conclui dizendo: ‘Não, mas aqui estamos na escola [...] (p. 176).  
 

 

Este exemplo nos leva a pensar que, para as crianças, ocorrem coisas estranhas na 

escola, pois, somente lá, ficamos horas sentados, independente da proposta ou do objetivo da 

atividade. O medo demonstrado pela criança reafirma que, da escola, pode-se esperar 

qualquer coisa, como se as coisas que acontecem nesse espaço não tivessem lógica para as 

crianças. A escola necessita repensar suas atividades, as quais, em sua maioria, são 
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consideradas pelas crianças como chatas e cansativas, e as denominadas ‘aulas’ partem do 

pressuposto da superioridade do adulto, que sabe, pensa e está pronto para ensinar e as 

crianças não sabem, não escutam e não falam. 

A escola não precisa ser um ambiente que se propõe ao contrário dos interesses das 

crianças, que não precisam sofrer para aprender, como ainda é visto por muitos professores.  

O interessante é que a escola sabe disso e tem a consciência de que as crianças podem viver 

experiências inesquecíveis para as suas vidas entre seus pares e adultos. Então, por que isto 

não acontece? Cabe, a todos os que pensam e vivenciam esse espaço, investigar, pesquisar e 

conhecer as nuances que o caracterizam para assim saber lidar.  

As imagens da escola, construídas pela via da história, nos fazem entender como suas 

ideias e ações entram em conflito com as necessidades dos sujeitos que estão presentes. 

Diante das novas necessidades, a escola pode se transformar em um espaço transgressor, 

instituinte, inovador que possa vir a ser para todos. Assim, esses novos tempos indicam novos 

sujeitos e possibilidades, com uma escola possível de perspectivas não lineares de pensar, se 

organizar e estabelecer relações entre crianças e adultos com suas singularidades.  
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CAPÍTULO 3 

 

AUTONOMIA OU HERERONOMIA: A BUSCA ENTRE INTERAÇÕES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 

Recorda-te de teu futuro e caminha até a tua 
infância. 

 

(JORGE LAROSA) 

 

3.1  Encontro das crianças com a Educação Infantil: compreendendo a importância 

da autonomia neste contexto 

 

A Educação Infantil cresce de forma acelerada no Brasil
25

 e muitos são os argumentos 

a favor desse crescimento: as ciências que investigam o desenvolvimento humano indicam a 

primeira infância como período crítico desse processo; o atendimento às necessidades das 

famílias em uma instituição que se encarregue do cuidado e da educação dos filhos pequenos, 

enquanto os adultos trabalham pelo sustento de todos; a compreensão de que o ser humano 

tem direito ao cuidado e à educação desde o nascimento e; a educação é o elemento 

constitutivo da pessoa
26

 entre outros.  

No curso da história, a educação de crianças foi se estruturando segundo uma 

dicotomia nos tipos de serviços prestados às crianças de diferentes níveis sociais. As creches 

eram direcionadas às crianças pobres, com o objetivo de cuidar e apresentavam um caráter, 

                                                
25

 BRASIL (2006). 
26 ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), BRASIL (2006). 
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meramente, assistencialista; e os jardins de infância, que já surgiram com o caráter 

educacional-pedagógico, pois, dirigiram-se ao atendimento dos filhos das famílias de classe 

média e alta. Desse modo, desde a criação dos jardins de infância e das primeiras creches, 

reforçou-se a ideia de que os jardins eram para educar as crianças das classes médias e altas e, 

as creches, para dar assistência às crianças pobres (DIAS, 1997).  

A autora afirma que, nessa realidade, os profissionais escolhidos para atuar nas 

creches bastavam ser do gênero feminino e exercer a função de mãe. A preocupação com a 

formação desses profissionais não existia, se resumia às atividades de cuidador, sem pensar 

nas relações possíveis para a construção de ações com autonomia. 

Nesta mesma perspectiva de análise, Rosemberg (1997) afirma que os projetos e as 

ações federais responsáveis pelo crescimento da oferta desse tipo de serviço adotaram um 

modelo de baixo custo e empobrecido para a Educação Infantil. Contudo, Brandão (2003) 

acredita que os gestores das políticas públicas para a infância precisam, essencialmente, 

pensar o direito das crianças com a compreensão de que é necessária uma educação para a 

infância, segundo o ponto de vista das crianças, e não dos adultos, como usualmente tem sido 

instituído. 

Pesquisadores, como Oliveira-Formosinho (2008) e Sodré (2002), enfatizam a 

importância da participação das crianças no delineamento de políticas públicas para a 

infância, compreendendo que podem revelar peculiaridades e problemas sobre os contextos 

educativos em que estão envolvidas e indicar necessidades e interesses.  

Conforme Sodré (2002), o planejamento para a Educação Infantil em muitas escolas 

tem excluído a participação das crianças, quando precisam ser reconhecidas como 

protagonistas desse processo. Por serem pequenas, são deixadas à margem das decisões que as 

envolvem e, por isso, ficam vulneráveis, frequentemente, ao poder abusivo do adulto.  

Para pensar a educação das crianças, é necessário que o professor se proponha a 

questionar e repensar seu papel, ser crítico de sua prática e ser atuante. O professor que 

refletir sobre sua formação, sua prática pedagógica e o seu lugar de atuação, busca 

compreender quem são estas crianças com as quais está trabalhando e não se submeter às 

manobras políticas de descaso e desvalorização da Educação Infantil. 

Cuidar ou educar? Qual é o fazer do professor? Estas questões instigam reflexões 

polêmicas no campo da Educação Infantil a pesquisadores, pedagogos e professores entre 

outros que atuam nesta área e, que influenciam diretamente nas ações que são desenvolvidas 

pelo professor da Educação Infantil em interação com as crianças.  
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A educação voltada para a creche tem estimulado discussões sobre as concepções de 

cuidado, cujas atividades têm-se mostrado como simples tarefas que visam atender demandas, 

como vestir, trocar fraldas, alimentar entre outras. Para Costa (2006), o cuidar é dar atenção 

ao ser humano, atender às suas necessidades, com atitudes de atenção, interesse, desvelo, 

preocupação, acolhimento, superando a ideia tecnicista de cuidado presente na Educação 

Infantil. Costa (2006) afirma, ainda, que o cuidado está associado à sobrevivência, ao 

desenvolvimento da identidade da criança e às interações entre os participantes dentro de um 

tempo histórico e que tudo isso também é parte integrante do processo educacional.  

Prosseguindo, Costa (2006) avalia que a educação infantil está passando por um 

momento de reflexão e que se torna necessária a remoção das inadequações do modelo 

anterior de cuidado assistencial, em que a educação pré-escolar era focada nas crianças mais 

velhas, e o cuidado assistencial, desvalorizado, era voltado às crianças pequenas.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) 

menciona a importância da complementação entre cuidar-educar-brincar na ação pedagógica 

da Educação Infantil. Para efetivar o educar e o cuidar, é necessário processar uma nova 

forma de interpretar a Educação Infantil com reconhecimento da intencionalidade educativa, a 

articulação entre a teoria e prática e o investimento na formação de professores.  

Para pensar em novos saberes e fazeres do professor, é essencial refletir e buscar 

novos conhecimentos, superar preconceitos e promover mudanças na prática pedagógica.  

É necessário, urgentemente, o fortalecimento teórico-prático das professoras com 

vistas a reconhecer as especificidades do fazer docente na Educação Infantil, aliado às 

políticas públicas que visem à valorização do profissional e da qualidade da Educação 

Infantil, alicerçado pela tríade cuidar-educar-brincar. 

 Para Gomes (2009), o profissional da Educação Infantil precisa ser protagonista em 

sua profissão, ter conhecimento de si próprio e da criança, dominar conhecimentos culturais e 

científicos que o tornem sensível diante de episódios de construção do conhecimento, pelas 

crianças.  

Desta forma, a ideia do professor da Educação Infantil de interagir com as crianças é 

algo que requer uma revisão de valores e conceitos preestabelecidos, com a quebra constante 

de velhos paradigmas, através do repensar as práticas pedagógicas exercidas, fortemente 

expressas no espaço educativo que não propiciam o exercício da autonomia pelas crianças. 

Na percepção de Vasconcellos (2001, p. 100), cada professora: 
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[...] deve conhecer mais sobre Educação e Desenvolvimento Infantil, 

entender a criança como sujeito social e de cultura, ao mesmo tempo em que 

vai se percebendo e se transformando num profissional mais apto para os 
embates e exigências do cotidiano. 

 

  

 Diante desta realidade, construir a imagem da profissão de professor passa pela 

formação de professores voltada para o trabalho nas instituições de Educação Infantil, 

reconstruindo sentidos, significados e valores “referentes a uma filosofia de Educação Infantil 

para todas as crianças [...]” (VASCONCELLOS, 2001, p. 102). Construir uma nova 

perspectiva teórico-prática de trabalho educativo de qualidade torna-se o caminho para a 

democratização da Educação Infantil e para a construção de formas de interação que 

contribuam para compreender o desenvolvimento da criança e também dos educadores, 

“autores que são de uma nova auto-imagem e de uma profissão”
27

 (VASCONCELLOS, 2001, 

p. 102). 

 Diante dessas críticas à Educação Infantil, precisamos discutir, de forma mais 

aprofundada, os documentos oficiais elaborados pelo MEC, acompanhar as novas proposições 

para esta etapa inicial do processo educativo, considerando que esses documentos trazem 

avanços científicos, proposições das famílias e reivindicações dos profissionais dessa etapa da 

educação. Constituem-se em uma das contribuições para os professores refletirem sobre sua 

prática pedagógica em busca de interações que signifiquem o aprendizado e pensarem as 

crianças como protagonistas da construção do seu conhecimento. 

 

 

3.2 Uma educação para a autonomia ou uma educação para a heteronomia: as 

crianças e suas interações no espaço escolar   

 

 As imagens construídas das crianças são produtos históricos dos tempos e segundo a 

visão dos adultos. Esta visão enquadrada nos moldes adultocêntricos permitiu a ocultação dos 

mundos sociais e culturais na perspectiva das crianças. O que o adulto conhece sobre a 

criança encontra-se dentro da sua óptica. Mas, como compreender as culturas das crianças? 

Como ter acesso ao entendimento das crianças sobre o mundo? Para Sarmento (2007), os 

                                                
27 Grifo da autora. 
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estudos da infância têm sido um grande enunciador de uma ruptura epistemológica no 

conhecimento sobre a infância e seus sujeitos fundamentais – as crianças. 

 Remetemo-nos à infância historicamente com os estudos de Ariès (2012), que procura, 

a partir de marcas históricas (desenhos, músicas, pinturas, etc.), descrever jogos e 

brincadeiras, além dos relacionamentos entre as crianças e os adultos. Esses estudos 

trouxeram uma contribuição relevante para pensarmos sobre esse tempo – a infância – na 

sociedade. 

 É nítido que a infância sofreu e ainda sofre uma marginalidade social, refletindo no ser 

criança como um sujeito que está em processo de constituição, como se esse período da vida 

estivesse anulado ou como uma preparação para vir a ser. Esta imagem produzida sobre as 

crianças reflete no modo como as pensamos, levando-nos a conduzir suas vivências como 

pretensiosamente entendemos que precisam ser. Assim, estabelecemos os modos de vestir, as 

brincadeiras, o que comer, como falar, determinar ações e até definir gostos e ideias. Nesta 

compreensão, as crianças não têm um significado social e são caracterizadas pelos “traços de 

negatividade” (SARMENTO, 2007, p. 33). 

 

A criança é considerada como o não-adulto e este olhar adultocêntrico sobre 
a infância registra especialmente a ausência, a incompletude ou a negação 

das características de um ser humano ‘completo’. A infância como a idade 

do não
28

 está inscrita desde o étimo da palavra latina que designa esta 

geração: infans
29

 – que não fala. 

  

Esta significação social das crianças não influenciarem do seu contexto social, não 

possibilitadoras de mudanças e questionamentos sobre suas experiências, deve ser rompida. 

Sabemos que não é algo fácil, pois estamos imbuídos de preconceitos construídos ao longo da 

história por nós vivida, individualmente, ou transmitida culturalmente na coletividade. 

Kramer (1996) fala sobre a negação da criança como o ser de falta, subjugado a 

padrões fixos de comportamento e desenvolvimento, envolvendo a linguagem, a socialização. 

Tendemos referenciar o que falta nas crianças para se tornarem adultas e deixarem de ser 

crianças, de ser o que são no momento, sem suas vivências, brincadeiras, falas, gestos e 

sentimentos, objetivando sempre o fazer para ser em um futuro. Triste é pensar que ser 

criança na sociedade atual é uma preparação para ser adulta, uma visão da sociedade 

                                                
28

 Grifo do autor 
29 Idem 
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capitalista produtiva que visa, incessantemente, o lucro e como cada ser humano pode vir a 

servir para a espécie. 

Nos seus posicionamentos, Kohan (2010) propõe pensar o cuidado que precisamos ter 

sobre como falamos da infância, pois, ao anunciar uma infância, poderemos estar anulando e 

esquecendo outra. Uma ou outra infância pode se constituir com os tempos e espaços que 

possibilitamos, ou não, sendo isto corriqueiro nos espaços escolares quando oferecemos 

oportunidades a uma, e não a outra criança, seja de falar, de olhar, brincar, entre outros 

momentos de vivências. E, nas instituições em que as crianças poderiam ter espaço para falar 

de sua infância – escola e família –, suas questões são silenciadas. Na escola se vive o tempo 

do ano letivo, as regras escolares, não o tempo de cada infância, o estabelecido como certo e 

oportuno para a instituição é o que pode ser seguido pelas crianças. A regra é ter uma vida 

eficiente, produtiva, otimizando o tempo para o processamento de informações e ser um 

sujeito trabalhador competente dentro da sociedade. Preservar a infância não é, efetivamente, 

o objetivo da escola, que serve ao sistema capitalista fundamentado em estratégias que 

esquecem o ser de cada ser humano, principalmente, das crianças (KOHAN, 2010).  

Neste mundo determinista, como pensar em crianças criativas e que tenham 

possibilidade de expor seus pensamentos, rever e até, quem sabe, mudar as estruturas sociais 

estabelecidas? Entendemos que as crianças nascem em uma sociedade que tem sua história e 

cultura já construída, necessário para que cada uma passe a compreender e a conhecer o meio 

no qual está inserida. É a diversidade de cultura entre os povos que é um indicador da 

diversidade também das infâncias. A diversidade encontra-se em espaços mais reduzidos 

ainda, pois, segundo Sarmento (2007), em um mesmo espaço cultural, temos a variação das 

concepções de infância fundadas entre muitas variáveis, como a classe social, o grupo de 

pertença étnica ou nacional, a religião predominante, o nível de instrução da população e 

outras especificidades de cada comunidade. Esta diversidade de infâncias é que torna nossas 

culturas ricas e propensas a mudanças constantes, pois ao perceber ações sociais de nossa 

cultura de forma diferenciada, temos a possibilidade de constituir um novo olhar sobre algo. É 

isto que conduz o ser humano a novas descobertas sobre o mundo.         

 Pensando desta perspectiva, as crianças podem ver vistas em suas condições sociais, 

históricas, políticas e culturais. Uma nova ótica da infância torna-se essencial para as crianças 

sendo percebidas em sua condição de sujeito histórico que extrapola a ordem e a vida social, 

considerando-as como ser humano que é influenciado e influenciador de culturas (KRAMER, 

1996). 



90 

 

 

 

 As crianças não são alheias ao mundo social onde estão inseridas; elas são sujeitos de 

seu tempo, atuantes e entendedoras de sua cultura e promotoras de mudanças. Por muito 

tempo, manteve-se o papel das crianças nos diversos contextos sociais, como família, escola, 

igreja e outros, representada como objeto de controle nesses ambientes, para receber 

informações e conhecimentos construídos como certezas infindáveis – mero receptor. Mas, 

esta posição estabelecida às crianças foi criada socialmente, determinando ações e formas de 

ser e agir com plena dependência do adulto. Segundo Kramer (1996), a ideia de dependência 

da criança pelo adulto constitui-se um fato socialmente construído, e não natural, percebido 

como próprio da espécie.  

 Diante do posicionamento de Kramer, entendemos que o papel até então imposto às 

crianças é uma construção do adulto. É preciso construir outra forma de enxergar a infância, 

adentrando o mundo infantil – que é o mundo de todos, por não ser um sujeito à parte deste – 

entendendo o olhar próprio das crianças. Uma das formas de entender como as crianças 

pensam é ouvindo-as atenciosamente e, partindo desse ponto de vista, rever o que, no mundo 

pensado somente para os adultos, pode ser mudado compreendendo que as crianças também 

se façam presentes.  

 Cruz (2008, p. 13) nos traz, como ponto nefrálgico das teorias sociológicas, a 

“reprodução interpretativa”, pois as crianças não são somente reprodutoras, mas construtoras 

de cultura, apontando o desejo de conhecer o ponto de vista das crianças, evidenciando as 

peculiaridades de cada uma, pois vivenciaram contextos, lugares e estão presentes em famílias 

pertencentes a um momento histórico e com características próprias.  Ao reproduzir, as 

crianças não somente reproduzem o que já foi ensinado, mas se utilizam do que já existe, para 

reposicionar-se frente às possibilidades apresentadas no seu atual momento histórico.   

 A infância precisa ser pensada na óptica de outras racionalidades. Não é oferecida 

oportunidade as muitas crianças de viverem suas infâncias, pois estão sempre cercadas de 

prerrogativas que as levam a se comportar como adulto, compreendendo o certo o que o 

adulto pensa, o que o adulto faz, como o adulto expressa seus sentimentos (SARMENTO, 

2007). Mas, entre inúmeros questionamentos, esta idade pulsa continuamente no dia a dia, nos 

fazeres, nas brincadeiras, nas diversas dimensões da vida. Para Sarmento (2007, p. 36),  

 

A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracional, e 

um grupo social de sujeitos activos, que interpretam e agem no mundo. 

Nessa acção estruturam e estabelecem padrões culturais. As culturas infantis 
constituem, com efeito, o mais importante aspecto na diferenciação da 

infância.  
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 Ao falar de culturas infantis, precisamos ter cuidado para não cairmos no desejo do 

lucro do sistema capitalista, que estabelece culturas apresentadas como infantis (muitas vezes 

criadas pelos adultos), visando ao consumo, criando desejos que não partem da visão das 

crianças. Esta proliferação de instalação das imagens sociais das crianças, como o sistema 

deseja que as vejam, converge no controle e regulação das suas vidas. Conforme Sarmento 

(2007), os estudos da infância indicam favorecer a expressão da alteridade das crianças, em 

que a diferença é que irá identificá-las, em detrimento dos adultos, não ignorando a sua 

obscuridade social, não a reduzindo a um papel social, mas concedendo-lhe espaço para se 

encontrar.   

 Desta forma, podemos pensar que estamos encurralados em um emaranhado de 

interesses em que as crianças são influenciadas e que podem, sim, ser reprodutoras de ideias 

que são impostas pela sociedade. Para não cair neste jogo em que todos nós estamos 

predispostos e nos acomodar, partimos de entender as crianças como cidadãs, transgressoras 

das imposições culturais, produtoras na história e na cultura, possibilitadoras de diálogos que 

visem transformar uma sociedade (KRAMER, 1996; FREIRE, 1998).   

 Entendendo que as crianças falam e que não são literalmente in-fans, que não falam, 

queremos compreender como a escola e os adultos que interagem com as crianças, 

compreendem que, ao falar, estabelecem um diálogo que é fruto de suas concepções. O seu 

estabelecimento vem carregado de cultura e modos de perceber o mundo e, este entendimento 

deve ser trabalhado na construção de uma autonomia, e não de uma heteronomia das crianças. 

Isto posto, questionamos: Como é conduzida e vivenciada a autonomia na interação entre 

professoras e crianças e crianças e crianças no espaço escolar? 

 Segundo Muniz (1999), para entender este processo, precisamos compreender que o 

meio social e cultural em que a criança está é seu meio de ação e de significação, responsável 

por fazer se reconhecer como sujeito individual e coletivo. A construção do significado social 

das crianças demonstra a possibilidade de pensa-las como sujeito no momento presente de sua 

infância, não como uma possibilidade que será reconhecida, quando se tornarem adultos. Esta 

ideia desbanca a recorrente pergunta que direcionamos as crianças: “o que você vai ser 

quando crescer?”, pois, queremos que as crianças sejam reconhecidas na sua atual condição. 

 Continuando com a autora, devemos buscar o que é inerente a cada criança e a faça se 

reconhecer pelo que é próprio das crianças. Natural não no sentido biológico ou inato, mas, 

sim, como algo específico da infância de cada criança, apontando sua linguagem, seu modo de 
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pensar, seu comportamento, seu brincar, sendo estes os fatores que distinguem a infância dos 

outros tempos do ser humano. Contudo, esta distinção não precisa ser feita para apontar um 

tempo ideal ou que está por vir, mas compreender o que seja a infância pelas crianças com 

seus significados e especificidades deste tempo. 

 Recorremos a Vigotski (2003, 2007) para discutir os significados construídos pelas 

crianças diante da interação entre adultos e crianças no processo de construção do 

conhecimento. E, para esta interação, signos, instrumentos e linguagem são os mediadores 

construídos culturalmente e que estão presentes cotidianamente na vida das crianças. 

 Nas palavras de Morson & Emerson (2008, p. 225), [...] “O que marca realmente o 

desenvolvimento humano do eu humano, dizia Vigostski, é o seu domínio dos instrumentos e 

dos signos que os medeiam; e a linguagem é o maior instrumento da criança humana”. Dessa 

forma, a construção do sujeito é fortemente influenciada por fatores sociais, pois, além de sua 

estruturação biológica, o sujeito adquire o seu “eu humano” a partir das interações sociais que 

estabelece com os outros, ou seja, com todos aqueles que fazem parte de sua vida social. 

Nas discussões de Pino (2005, p. 47), o ser humano ao nascer já vem carregado de 

“patrimônio genético herdado” dos seus antepassados com “marcas da cultura”. Estas marcas 

da cultura traduzem a possibilidade deste ser tornar-se humano, desde que posto no meio onde 

a condição humana lhe fosse oportuna. Ainda encontramos muitos desafios entre o campo da 

biologia para explicar mudanças genéticas, aptidões do ser humano que evoluíram ao longo 

do tempo; encontrando como grande questão saber como as crianças efetivam-se como ser 

cultural. 

 Veer e Valsiner (1996), dialogando com as ideias de Vigotski, sugerem que as 

características humanas do sujeito são adquiridas na cultura através da interação social com os 

outros.  A evolução biológica e a base genética são limitadores do comportamento humano, 

reconhecendo que existem e são responsáveis pelos processos inferiores do ser humano. Os 

processos superiores são tipicamente humanos, pois se estabelecem no decorrer da história 

humana, em um processo contínuo de interação social, que através do mesmo, constituíam a 

comunicação humana responsável pela aprendizagem. 

 Partindo da ideia de que os sujeitos no decorrer de sua vida – que é uma construção 

histórica – são influenciados por uma cultura, que se faz entender através de seus signos e 

significados, especificamente a linguagem, podemos entender que o ambiente social, externo 

ao sujeito, é o que o faz ter consciência do mundo que lhe é apresentado. Mas, entendemos 
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que, ao ter consciência, o sujeito não se restringe somente ao conhecer, mas a possibilidade de 

ressignificar e recolocar outros aspectos através de sua fala. 

 Para Vigotski (2007, p. 15), a observação da fala da criança torna-se importante para 

entendermos que  

[...] além de facilitar a efetiva manipulação de objetos pela criança, controla, 

também, o comportamento da própria criança
30

. Assim, com a ajuda da fala, 

as crianças, [...], adquirem a capacidade de ser tanto sujeito como objeto de 
seu próprio comportamento.     

 

 Para ser sujeito do seu comportamento, o pensamento das crianças passa a constituir-

se verbal, conforme a sua fala torna-se racional, observando que a natureza do 

desenvolvimento do sujeito se transforma do aspecto biológico para o sócio-histórico 

(VIGOTSKI, 2008). Este processo é decorrente de aspectos que as crianças encontram nos 

mais diversos ambientes de interações. Logo, as interações são de suma importância para a 

decisão das crianças diante de novas ações, ou seja, de novas situações que ocorrem através 

da linguagem, seja gestual, seja falada, entre outras formas, para a concretização das 

interações das crianças.    

 Laplane (2000, p. 44) discute que a Psicologia compreende a interação “como lugar de 

produção dos processos psicológicos ou, alternativamente, como fator que influencia a 

construção de capacidades cognitivas e o desempenho escolar”. Baseando-se nas ideias 

vigotskianas, a autora considera que a interação é percebida como uma ação conjunta, que os 

sujeitos envolvidos têm posições diferenciadas na relação, destacando o papel da linguagem e 

das ações das crianças, observando que nem toda interação é dominada pelos adultos como 

tendemos pensar sobre estas relações.   

Puig (2007, p. 87) aquiesce que a educação implica interação entre professores e 

crianças, especificando que: 

 

A questão é ver se essa interação é apenas um mero contato entre sujeitos-
objetivados realizando um intercâmbio que não vai além do previsto para o 

papel que desempenham, ou se, ao contrário, a interação é um verdadeiro 

encontro entre indivíduos singulares. 

 

 Na relação entre os professores e as crianças torna-se necessário envolver afeto e 

conhecimento, preenchendo de significados os gestos e as palavras para a percepção de que o 

outro lhe importa. 

                                                
30 Grifo do autor 
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 Trazemos estas hipóteses para compreendermos que as interações entre os adultos 

(neste caso, da professora, por ser um estudo realizado no ambiente escolar) e as crianças, 

podem ser possibilitadoras de vivências que permitam perceber as diversas concepções 

trazidas pelos adultos nas relações estabelecidas no seu dia a dia. Assim, ao exercitar a 

autonomia, por exemplo, as crianças poderão trazer esta possibilidade para as suas vivências 

futuras, conforme tenham estado consolidadas pelas crianças nos espaços que frequentam ou 

frequentaram. 

 Estas interações são grandes confrontações para as crianças, pois, segundo Vigotski 

(2008, p. 164), percebem que “a fala interior é a fala para si mesmo; a fala exterior é para os 

outros”. Neste momento, elas conversam duas vezes, quando se confrontam com obstáculos 

que ultrapassam o que já sabem, e essa “fala interior”, quando exteriorizada, mostra-se como 

resultados de uma ação. “A criança não estava externalizando pensamentos internos, mas 

aprendendo a internalizar interações verbais externas” (MORSON & EMERSON, 2008, p. 

227-228). Ou seja, ao deparar-se com uma nova situação através das interações estabelecidas 

no seu ambiente social, utilizando a linguagem, passa a internalizar novos conceitos. As 

crianças passam a não externalizar pensamentos, mas interações verbais externas carregadas 

de ideias e conceitos. 

 O desenvolvimento de conceitos ou concepções parte do contexto social para o sujeito, 

e vice-versa, numa relação dialética. É neste ponto que as interações entre os sujeitos são 

essenciais para, a partir do outro, de si mesmo e da linguagem, o sujeito começar a se 

reconhecer individualmente. 

Portanto, é na troca entre os sujeitos, crianças e adultos, com as interlocuções, que 

passam a compreender seu contexto social e a ser parte do mesmo. Neste sentido, as 

estimulações verbais e físicas passam a ter um papel crucial, pois, na interação entre a 

professora e a criança, a professora deve exercer o papel questionador, ou seja, é a 

estimulação externa (na interlocução) que será ressignificada pela criança (MORSON & 

EMERSON, 2008). Por outro lado, cabe também à criança tomar a iniciativa de questionar a 

professora ou as demais crianças para rever decisões ou analisar experiências. Esta via de mão 

dupla permite a construção de um processo de interlocução, em que adulto ou criança, 

constrói suas crenças, valores, enfim, constrói a cultura local com a participação de todos os 

envolvidos.  

Diante desta prerrogativa, propomos observar, em episódios interativos entre 

professoras/crianças e crianças/crianças, possibilidades para o desenvolvimento de ações que 
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indiquem um processo educacional voltado para a autonomia. Suscitamos que as interações 

vivenciadas no contexto social pelas crianças lhes possibilitarão serem protagonistas em seus 

contextos, falando por si e se fazendo entender dentro de uma sociedade que sempre foi 

pensada na perspectiva do adulto. 

Ao falar, as crianças precisam ser escutadas dentro de outra lógica cultural que não 

seja a já estabelecida. Propor a autonomia das crianças não é querer que entendam a lógica 

dominante, mas que extrapolem o que está posto, continuando a construir as histórias das 

infâncias segundo os seus pontos de vista. É difícil para a cultura adultocêntrica pensar sobre 

outras formas de brincar, de brinquedos, de se relacionar com outros etc. Mas, os adultos ao 

fazerem abertos aos questionamentos, poderão entender que, impondo às crianças as nossas 

culturas, não permitiremos que mostrem as suas. A imposição inibe, e, se o silêncio do outro 

for uma mera realização dos nossos desejos, poderemos estar matando a riqueza da vida das 

crianças, que deveria estar enriquecendo seu potencial de análise e interação com o meio.  

Estabelecendo diálogo com essas ideias, encontramos Arce (2013), para quem o 

processo de interação das crianças com o mundo, conduzido pelos adultos, marca o 

desenvolvimento das crianças, relativos à sua vontade, formando novas possibilidades de ver 

o mundo, indicando suas necessidades e restabelecendo as existentes. “A interação com os 

adultos é, portanto, responsável pelo desenvolvimento bio-psico-social desta criança; pois é 

através das mediações que esta interação propicia que a criança irá se construir e se colocar no 

mundo” (ARCE, 2013, p. 23).  

Diante do exposto, compreendemos a importância das interações no espaço escolar, 

sabendo que ocorrem das mais diversas formas, pela fala, gesto e brincar. Neste sentido, a 

interação com os adultos é ponto de referência para diversos sentidos da construção da 

aprendizagem pelas crianças. A brincadeira é um momento imprescindível na Educação 

Infantil, pois, conforme Vigotski (2007), fornece a estruturação basilar para mudança das 

necessidades e da consciência das crianças. No brincar, as crianças imitam os adultos em suas 

relações sociais entre os próprios adultos, como entre os adultos e as crianças, atribuindo 

sentidos e significados para ressignificar o mundo. É nesses momentos que os adultos têm a 

oportunidade de estabelecer interações que possam contribuir para a autonomia das crianças e, 

para isso, o professor tem a oportunidade de oferecer, na vivência cotidiana, relações e 

interações em que as crianças possam interagir com os adultos, colocando suas análises ou 

suas contribuições. Mesmo nas interações entre crianças, é necessário que haja a interação dos 

adultos, como mediadores de conflitos, questionando, conduzindo a reflexão sobre as 
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situações pelas crianças (ARCE, 2013). Entender a dinâmica desse processo torna-se 

fundamental, segundo Arce (2013, p. 27), para: 

 

[...] compreendermos que a interação com o adulto e as mediações por ele 
propiciadas são propulsoras das revoluções no desenvolvimento, o trabalho 

do professor de educação infantil ganha outro significado. Este professor 

passa de um simples observador externo do crescimento infantil para alguém 
que planeja e atua direta e intencionalmente para o desenvolvimento integral 

da criança.   

A professora para participar, ativamente, dos momentos que surgem no dia a dia na 

interação com as crianças, é preciso considerar as iniciativas e posicionamentos que podem 

ocorrer. Para tanto, é importante a mudança na perspectiva de como são vistas as crianças. Ao 

partir do pressuposto de considera-las como seres sem ideias e questionamentos, nada melhor 

que o espaço escolar para transgredir conceitos sobre ser criança, socialmente postos, 

ponderando aspectos das crianças antes incompreendidos por não lhes darem a oportunidade 

de falar.  

O mundo pode ser visto de outra forma, e as crianças trazem a compreensão de uma 

realidade que não é justa com todos e, da qual precisamos ter ciência para questionar a 

concepção de criança e de infância instituída historicamente. É preciso ficar claro que “A 

convicção de que tudo o que acontece no mundo deve ser compreensível, pode levar-nos a 

interpretar a História por meio de lugares-comuns” (ARENDT, 1998, p. 12). As crianças não 

podem ser colocadas nesses lugares-comuns, pois suas histórias e culturas são diversas e 

próprias de cada criança, e usufruir da autonomia para mudar sua história e escolher o seu 

caminho é imprescindível, mesmo pensando na relatividade desta autonomia, ocasionada pela 

vida em sociedade. 

Comumente, ao falarmos de infância, tendemos a classificá-la com um “traço comum” 

(GONDRA, 2010, p. 196), onde existem normas que instituem características para este 

período, estando relacionado a um grupo social específico. Esta visão da infância, constituída 

por um sistema normativo, nos influencia, constantemente, a falar sobre as infâncias do lugar 

que julgamos já saber, de um tempo, cronologicamente, marcado como etapa da vida e 

menosprezando as interações realizadas pelas crianças.  

As discussões sobre a infância recorrem aos mais diversos campos, como o jurídico, 

pois esta etapa da vida – a infância – também é regulada por normas e prerrogativas legais, 

instituindo tempos que podem mudar a vida do sujeito em termos de responsabilidade penal 

(GONDRA, 2010). Estes debates têm reconfigurado diversos questionamentos sociais, 
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quando tentam compreender com que “idade”, é possível responsabilizar os sujeitos por seus 

atos, considerando-os capazes de discernimento de suas ações ou se as idades iniciais podem 

ou devem ser ocupadas com um processo educacional de qualidade, que lhes ofereça 

condições de analisar e questionar os contextos vivenciados. Neste ponto, é necessário 

entendermos como a ideia de autonomia é fundamental às crianças, para que não se 

justifiquem determinações sociais que não levem em conta as condições sociais vivenciadas 

por crianças e jovens, como violência, desrespeito ao outro etc., responsabilizando sujeitos 

que estão subjugados ao sistema posto.   

Outro ponto a ser discutido é pensar a autonomia como ser governado por si próprio, 

fazer suas próprias escolhas, sem a interferência dos outros sobre suas ações. Mas, para 

chegar a este estágio, as crianças passam por processos de desenvolvimento que as levam à 

construção de regras que as orientam nas relações sociais entre seus pares e os adultos. 

 

 

3.3 Autonomia ou heteronomia: como estão sendo formadas as crianças na Educação 

Infantil  

 

 Com a finalidade de fundamentar a pesquisa sobre a autonomia na Educação Infantil, 

recorremos a dois bancos de trabalhos científicos a Coordenação de Aperfeiçoamento, do 

Pessoal do Nível Superior (CAPES
31

) e ao Scientific Electronic Library Online (SciELO
32

).  

No banco de teses da CAPES, encontramos 187 trabalhos, utilizando a palavra-chave 

“autonomia”, em todas as áreas de conhecimento: 45 trabalhos na área da educação e três na 

área da psicologia. Identificamos, também, 31 trabalhos na área de educação e quatro da área 

de psicologia com a palavra “autonomia” no título. Porém, somente tivemos dois trabalhos 

utilizando como palavras-chave “autonomia” e “educação infantil”: um na área de 

conhecimento da educação e outro na área de conhecimento da psicologia. 

Na área da psicologia, encontramos a dissertação de Santos (2012), denominada 

“Desenvolvimento moral na Educação Infantil: o que pensam as educadoras”, cujo objetivo se 

pauta na investigação sobre a concepção de professoras que trabalham em escolas 

                                                
31 É o órgão do Ministério da Educação responsável pelo reconhecimento e a avaliação de cursos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) em âmbito nacional. 
32Iniciado em 1997 de forma piloto, o SciELO passou a operar normalmente no ano seguinte e, hoje, é um 

modelo de publicação eletrônica de periódicos científicos, adotado na publicação de coleções nacionais de 

periódicos nos países da América Latina e Caribe, Espanha, Portugal e África do Sul. O projeto também opera 

coleções temáticas em Saúde Pública, Ciências Sociais e Biodiversidade. Fonte: http://www.fapesp.br/62  

http://www.fapesp.br/62
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de Educação Infantil sobre educação moral, autonomia e resolução de conflitos no espaço 

escolar. Conforme o resumo apresentado pela pesquisa, participaram 10 professoras titulares 

de quatro escolas particulares de Porto Alegre, com média de 29,9 anos de idade e tempo de 

atuação de sete meses a vinte anos.  Foram utilizados dois instrumentos, o questionário sobre 

formação e trabalho das educadoras e a entrevista semiestruturada sobre autonomia; e, para a 

análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo. Os resultados mostram o entendimento 

de autonomia, pelas participantes, como relacionada a habilidades e capacidades 

exclusivamente individuais e, como sinônimo, muitas vezes, de independência. Conclui que a 

forma como as professoras interferem nas situações de conflito que ocorrem entre seus alunos 

proporciona, na maioria das vezes, o desenvolvimento da heteronomia, em detrimento 

da autonomia moral (SANTOS, 2012). 

Encontramos na área da educação a dissertação de Pelegrini (2011), intitulada 

“Desafios da Educação Infantil: estudo de caso no município de Lages/SC”, com o objetivo 

de analisar os desafios que permeiam a Educação Infantil no município de Lages/SC no que 

tange à gestão. Foi realizada uma pesquisa de campo trazendo como instrumento um 

questionário direcionado e aplicado aos gestores por serem os sujeitos que estão à frente deste 

processo e, por assim dizer, com propriedade em explicitar as dificuldades enfrentadas 

diariamente nessa questão. A literatura base do trabalho abordava a família, a infância, 

a Educação Infantil e os direitos da criança e do adolescente, além da gestão e da 

administração educacional, em suma a legislação que regulamenta e direciona a Educação 

Infantil no Brasil. O trabalho procura verificar, na prática, como a gestão dos Centros 

de Educação Infantil Municipal de Lages/SC, em suas múltiplas funções, preconiza o 

panorama existente nesta realidade, baseada nos princípios da autonomia, democracia e 

participação da comunidade. A pesquisa verificou que, embora exista no município um 

Projeto Político Pedagógico que se pauta justamente nos princípios anteriormente 

mencionados, na prática ainda não são plenamente aplicados, pois, segundo os sujeitos da 

pesquisa, a falta de autonomia é o fator de maior relevância para que não haja a concretização 

de uma gestão realmente democrática e participativa (PELEGRINI, 2011). 

 No SciELO, encontramos 265 artigos, utilizando na busca a palavra “autonomia” para 

ser encontrada em títulos.  Com as palavras “autonomia” e “criança”, identificamos 59 artigos 

de áreas diversas, e, com as palavras “autonomia” e “educação infantil”, encontramos 4 

artigos das áreas de educação e psicologia. 
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 Trataremos desses artigos por ordem cronológica, partindo inicialmente da publicação 

de Kishimoto (2001), que teve como objetivo a identificação dos brinquedos e materiais 

pedagógicos e a caracterização de usos e significações para profissionais de Educação Infantil 

de São Paulo, que atuam com crianças de quatro a seis anos. Para a realização da pesquisa, 

foram utilizados recursos etnográficos, como entrevistas, observações e vídeos. O estudo 

mostrou que, em uma instituição de Educação Infantil, a organização da rotina, o espaço 

físico, seus objetivos e materiais educativos são determinantes, em parte, na “maneira como 

adultos e crianças sentem, pensam e interagem nesse espaço, definindo formas de socialização 

e apropriação da cultura” (p. 229). Outro fator importante da pesquisa foi a indicação de que a 

realidade de Educação Infantil pesquisada apresenta concepções de crianças destituídas de 

autonomia e de uma educação voltada para a aquisição de conteúdos específicos. A pesquisa 

indicou que os brinquedos e materiais pedagógicos mais significativos para as professoras são 

os educativos (materiais gráficos, de comunicação nas salas, de educação física), 

desconsiderando os brinquedos (jogos de faz de conta) que estimulam o simbolismo e a 

socialização, significativos à simbolização do brincar (KISHIMOTO, 2001).  

 Nas suas considerações finais, a autora assegura que é preciso pensar que as 

concepções sobre criança e Educação Infantil, presentes na escola e nas relações entre adultos 

e crianças, são fundamentais para concretizar conceitos, como o de autonomia, nas diversas 

formas do trabalho do professor, assim como o significado apresentado para o professor com 

a autonomia das crianças. E isto está presente no dia a dia na escola deste pensar sobre o 

brincar como ação lúdica advinda de iniciativas motivadas pelas próprias crianças. 

 Em sua pesquisa, Kishimoto (2001) analisa pontos contundentes da prática pedagógica 

que podem ser dinamizadores e estabelecedores de conceitos arraigados na forma de pensar e 

agir do professor. O brincar é um deles. Mesmo que sua importância esteja exposta em 

documentos oficiais, a rotina da escola de Educação Infantil tem mostrado que as brincadeiras 

são vistas como descanso de atividades dirigidas, e não como forma de interação e 

socialização das crianças, onde também vivenciam conflitos. “Se, para os professores, o 

parque serve para a criança descansar e brincar e a sala de atividades para estudar e trabalhar, 

define-se então a função da Educação Infantil: estudar” (p. 238). A função da Educação 

Infantil é abrangida a partir da percepção adultocêntrica e ainda como uma experiência pré-

escolar, isto é, uma preparação para o Ensino Fundamental.  

Esta visão é evidenciada na precária formação dos professores, que não possibilita 

novos olhares para as crianças que são os sujeitos da Educação Infantil. Estes novos olhares 
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necessitam ser postos sobre as crianças, os espaços físicos, a seleção de materiais, o 

envolvimento dos alunos e o papel do professor nos processos interativos. Como utilizamos e 

organizamos os materiais e estabelecemos as relações no espaço escolar determina as ações 

das crianças, pois as práticas podem constituir-se reprodutivas, e as crianças passam a 

executá-las conforme os comandos do professor.  Para Kishimoto (2001, p 341), “Na raiz 

dessa prática, prevalece a concepção de criança incapaz de desempenhar atividade de forma 

independente, distinta de ser humano completo, com potencialidade e autonomia para 

aprender e se desenvolver [...]”. Esta visão predominante das crianças como sujeitos 

incompletos leva-nos a pensar as crianças não como são na sua atual condição, mas como o 

que ainda serão, não lhes dando possibilidade de propor, de ser escutada, de falar, podendo ser 

mais drástico quando contaminamos as crianças com perspectivas adultocêntricas já postas.  

 Ainda sabemos que os espaços das instituições de Educação Infantil são construídos 

pelos adultos, os quais podem ser definidores do processo educativo. Para este processo ser 

mais democrático, o apropriado seria que adultos e crianças participassem da construção e 

também de sua transformação, utilizados como instrumentos de suas ações. Assim, 

percebemos que é necessário repensar as práticas pedagógicas, mas, especificamente, as ações 

desenvolvidas, através de fundamentos teóricos que oportunizem refletir e criticar, de forma 

construtiva, o cotidiano da Educação Infantil.  

 Kishimoto (2001) traz reflexões contundentes sobre a prática pedagógica, denunciando 

o caráter reprodutivo que se encontra nos espaços que dizem fazer a Educação Infantil para as 

crianças. 

Continuando com os trabalhos, Dias (2005), em seu estudo “Educação Moral e 

Autonomia na Educação Infantil: o que Pensam os Professores”, analisa concepções sobre 

autonomia e educação moral das professoras e apresenta o conceito de autonomia como fruto 

de processos de interação, mediante reflexões e ações das crianças. Na pesquisa participaram 

15 educadoras infantis (professoras, auxiliares e professoras orientadoras) de oito unidades de 

Educação Infantil públicas da cidade de Niterói – Rio de Janeiro, escolhidas aleatoriamente 

por disposição em participar. Todas as participantes eram do sexo feminino e trabalhavam 

com crianças de cinco anos, com idades entre 21 e 46 anos, formação profissional de nível 

médio e superior com uma média de 6,8 anos de atuação na Educação Infantil. Foram 

utilizadas, como procedimento metodológico, entrevistas individuais gravadas e transcritas, 

com análise de dados qualitativa de categorização, baseando-se na análise de conteúdo. 
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 A autora “Entende autonomia como um processo que se constitui relacionado aos 

modos de vida das crianças em interação social, mediante um trabalho de reflexão e ação a 

partir das experiências interativas que cada criança vai vivenciando no dia a dia” (p. 370). 

Conforme posto, a autonomia pode ser vivenciada nos diversos contextos, especialmente o 

escolar, através das experiências interativas com os diversos tipos de troca entre os sujeitos 

que compõem este espaço, no caso, as professoras e as crianças. Estas experiências são 

oportunizadoras de situações diversas que permitem vivenciar conflitos, fazer escolhas, tomar 

decisões, analisar as consequências de cada determinação ou ação, a partir de análises e 

reflexões que podem ser conduzidas pelas crianças e professoras. Para referenciar 

teoricamente este estudo, a autora fundamentou-se em Bicudo (1982), Habermas (1989), 

Kamii (1997), Menin (1985), Puig (1998a, 1998b), entre outros, abordando aspectos que 

envolvem a educação moral das crianças.   

Assim, a professora, ao criar oportunidades de discussão e análise, estará contribuindo 

para a participação das crianças, conforme venham a saber lidar com situações de convivência 

no plano individual e sociocultural em contextos em que vivenciam suas infâncias.  

Na pesquisa, Dias (2005, p. 370-371) elege a concepção de sujeito autônomo como 

“[...] aquele sujeito que constrói-se a partir se sua relação consigo mesmo, com os outros e 

com a realidade objetiva”. Este sujeito é protagonista de suas condutas morais, constituindo-

se na relação com os outros, sem estabelecer especificidades sobre as condições sociais, 

históricas, políticas, econômicas e culturais. Nas relações, de forma dialógica e dialética, é 

capaz de interagir de forma crítica e criativa, levando em consideração a vontade subjetiva, 

que é individual e pessoal, bem como, a vontade objetiva, pertencente às instituições sociais e 

cultura (DIAS, 2005).    

 Os resultados da pesquisa concluem que as professoras foram informadas sobre 

concepções de autonomia e educação moral e, como proposição, apresentaram a possibilidade 

de reverter a visão doutrinária da educação moral com procedimentos metodológicos de 

diálogo nas atividades coletivas, contrariando concepções expressas pelas professoras. 

As autoras Pereira, Maimone e Oliveira (2012) apresentam o estudo “Avaliação do 

perfil mediacional de uma professora da educação infantil”, objetivando examinar o perfil 

mediacional de uma professora de Educação Infantil, referendando como base a Psicologia 

Histórico-Cultural e ressaltando a importância da formação continuada de professores. Para a 

pesquisa, foram realizadas videogravações da interação da professora com as crianças na faixa 

etária de cinco e seis anos, em uma instituição de Educação Infantil em Minas Gerais. As 
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videogravações foram analisadas com base na Escala de Empenhamento do Adulto, 

fundamentada em Maimoni e Tomás (2005) e Formosinho & Formosinho (2001), que consiste 

em analisar “as características pessoais e profissionais que definem a capacidade de interação 

da educadora no processo de ensino e aprendizagem: sensibilidade, autonomia e estimulação” 

(p. 105). O estudo mostra que a professora apresentou as características citadas, mas aspectos, 

como sensibilidade e autonomia, aparecem em níveis mais baixos, indicando que tem um 

perfil indicativo para estimulação da aprendizagem. 

O estudo contribui para repensar a prática pedagógica das professoras de Educação 

Infantil e a formação de professores. A base teórica é focalizada na teoria de Vigotski (1987, 

1988, 2003), abordando as interações e a zona de desenvolvimento proximal como 

propulsoras de novas aprendizagens para as crianças e as professoras. 

Ao pesquisar a atuação das professoras com as crianças, percebemos que o professor de 

Educação Infantil pode rever seu trabalho, criar metodologias e repensar formas de atuação, 

“[...] o que muitas vezes pode provocar no docente uma grande insegurança, o que só mesmo 

um programa contínuo de formação docente possibilitará reduzir, auxiliando-o no seu novo 

cotidiano escolar” (PEREIRA, MAIMONE e OLIVEIRA, 2012, p. 107). Assim, mostrando a 

ideia de zona de desenvolvimento proximal para os adultos, as dificuldades enfrentadas pelo 

professor parecem ativar esta zona nas dificuldades de aprendizagem. Para o professor que 

passa pela dificuldade, a presença de outro mediador, contribui para seu processo contínuo de 

formação. 

 Os resultados da pesquisa mostram que a professora intervém no processo de 

aprendizagem, demonstrando um estilo mediacional voltado para a estimulação, entendendo 

estimulação neste contexto como o de agenciar as tarefas de preparação para leitura e escrita, 

valorizando o modelo escolar tradicional, esquecendo-se do brincar tão essencial para as 

crianças. No critério autonomia, a professora mostra um estilo mediacional voltado para o 

modelo do cuidado materno, como indicativo da dificuldade em desempenhar as funções 

docentes, não unificando a díade cuidar e educar. De forma geral, as professoras 

caracterizaram-se pela sensibilidade do adulto com a criança pequena, no que se refere aos 

sentimentos de bem-estar emocional e aos interesses pessoais, do que pelas características de 

estimulação e autonomia (PEREIRA, MAIMONE e OLIVEIRA, 2012). 

 Estes dados apresentados são indícios da necessidade de repensar os cursos de 

formação de professores para profissionais que atuarão na Educação Infantil, focando nas 
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características específicas das crianças atendidas em creches e pré-escolas, pois, ao conhecer 

estes sujeitos, consequentemente, teremos melhores relações entre os sujeitos. 

Outra pesquisa encontrada denomina-se “Estratégias de professoras de educação 

infantil para resolução de conflitos entre crianças”, das autoras Santos, Prestes e Freitas 

(2014), com o objetivo examinar se as estratégias propostas por professoras de escolas de 

Educação Infantil para a resolução de conflitos, favorecem o desenvolvimento da heteronomia 

ou da autonomia moral das crianças. Participaram da pesquisa dez professoras de idades entre 

21 e 41 anos, de turmas de escolas particulares de Porto Alegre – RS, com crianças entre um a 

seis anos. Como instrumentos, foram utilizados um questionário sobre formação e trabalho 

das educadoras e uma entrevista semiestruturada, na qual se apresentaram duas situações de 

conflito entre crianças; e, para a análise de dados, recorreu-se à análise de conteúdo. O estudo 

verificou que as professoras propuseram, tanto estratégias para o desenvolvimento da 

heteronomia moral, quanto estratégias para o desenvolvimento da autonomia moral, estando a 

autonomia moral menos frequente. Desta forma, tornaram-se relevantes as implicações dos 

dados para a educação moral de crianças pequenas e, para o aperfeiçoamento da formação de 

professoras de Educação Infantil. 

 Essa pesquisa contribui para este estudo, por abordar o desenvolvimento da autonomia 

de crianças a partir das respostas das professoras, refletindo sobre sua prática pedagógica, 

dentro do espaço escolar. Como aporte teórico para tratar conceitos, como autonomia moral, 

heteronomia moral, cooperação e coação, utilizou-se fundamentalmente, Piaget (1954, 1977, 

1994, 1998), além de outros autores seguidores de seu pensamento como La Taille (2006), 

Freitas (2009, 2011), Dias & Vasconcellos (1999), entre outros. 

 As autoras apresentam discussões reverenciáveis para pensar o trabalho com a 

autonomia no espaço escolar. As professoras pesquisadas em sua prática “propuseram com 

maior frequência estratégias nas quais elas mesmas, enquanto figuras de autoridade, buscaram 

ensinar, através do discurso, como se deve agir com o outro, ou determinaram a maneira 

como as crianças deviam agir” (SANTOS, PRESTES e FREITAS, 2014, p. 251) ações da 

professora, que acarretam mais a obediência que, especificamente, a moral da autonomia. Este 

aspecto mostra que o ensino verbal do adulto não promove a autodescentração da criança e 

que as relações de “coação entre adulto e criança são insuficientes para retirar a criança de seu 

egocentrismo” (p. 251), reforçando a heteronomia nestas relações. 

Mesmo uma relação, em que se estabeleça a diferença por um ser adulto e o outro 

criança, não se constitui empecilho para a realização de uma educação que promova o 
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desenvolvimento da autonomia moral. O professor é responsável por contribuir na construção 

da autonomia das crianças, se mostrando disposto a promover a cooperação e o respeito 

mútuo.  

As autoras indicam também que as professoras possam buscar resolução das situações 

de conflito entre crianças, utilizando a intuição. Isto se justifica porque os cursos de formação 

de professores nem sempre abordam questões sociais e éticas, essenciais na vida das crianças 

para saber lidar com as situações do dia a dia, com suas divergências e disputas, em busca de 

resolução. Desta forma, as professoras, ao vivenciarem, novamente, experiências pelas quais 

já passaram, as resolvem em sua prática como vivenciaram em outros momentos, por não 

abranger a oportunidade de exercer a reflexão teórica. Pondera-se que, desde os anos iniciais, 

as crianças podem aprender a resolver conflitos vivenciados, indicando que, mesmo que 

pouco frequentes, as ações voltadas para a autonomia precisam ser valorizadas, uma vez que 

causam mudanças nas ações das crianças. 

 As pesquisas realizadas são fundamentais para a atualização e a compreensão do 

movimento das teorias na prática. Mesmo sabendo do olhar específico de cada estudo, a 

realidade educacional precisa de pesquisas que venham apoiar a criação de alternativas para 

mudanças condizentes com as necessidades de determinados espaços. 

 Pensar sobre a autonomia das crianças na Educação Infantil, significa compreender 

como este processo pode ser construído pelas crianças. O suíço Jean Piaget (1983,1994, 

1999), estudioso da Epistemologia Genética, analisa a questão da autonomia em seus estudos 

como um fator colaborador na construção do conhecimento pelas crianças. Ao falar de 

autonomia moral, Piaget (1999, p. 39) indica que: 

 
A primeira moral da criança é a da obediência e o primeiro critério do bem é 

durante muito tempo, para os pequenos, a vontade dos pais. Então, os 

valores morais assim concebidos são valores normativos, no sentido que não 

são mais determinados por simples regulações espontâneas como as 
simpatias ou antipatias, mas graça ao respeito, por regras propriamente ditas. 

[...] A moral da primeira infância fica, com efeito, essencialmente 

heterônoma, isto é, depende de uma vontade exterior, que é a dos seres 
respeitados ou dos pais. 

 

   

Esta primeira moral da criança é a base para a construção de futuras relações 

estabelecidas pelo sujeito em sua trajetória de vida. Como vejo o outro através de minhas 

experiências de vida conduzirá minhas ações com o outro. Segundo Piaget (1999), os 

primeiros valores morais constituem o molde desenvolvido nas regras apresentadas, 
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constituindo necessário, para a mudança desta estrutura, que o respeito se torne mútuo entre 

os sujeitos, e isto é possível quando os sentimentos morais atingem certa autonomia. 

Visualizando esta prerrogativa dentro do contexto escolar, o professor da educação infantil 

pode exercer papel fundamental, ao ter a oportunidade de trabalhar com a criança nos 

primeiros anos de sua vida, momentos que contribuem para a formação das estruturas de 

pensamento também referentes à ideia de autonomia.  

Para compreender a evolução da autonomia moral, Piaget (1994) questionou, a partir 

das regras que vivenciamos na vida social, como os sujeitos se adaptam às regras e como as 

observam a partir de sua idade e de seu desenvolvimento, qual consciência tomam da regra, 

que obrigação resulta pensando no domínio progressivo da regra. Piaget realizou estudos a 

partir do jogo de regras para compreender a formação da moralidade humana (LA TAILLE, 

1992). 

 O domínio da regra passa a ser experimentado pelas crianças através do jogo, 

conforme mostra Piaget (1994), através da observação de crianças na situação de jogo. Assim, 

observou a prática das regras e a consciência das regras em diferentes idades das crianças. 

Partindo da prática das regras, apontou quatro estágios: um primeiro estágio, 

predominantemente motor e individual, agindo conforme seus desejos que podem ser 

alcançados por ações motoras e jogo individual. O segundo estágio é o egocêntrico, entre dois 

e cinco/seis anos, caracterizado por a criança não se preocupar em encontrar parceiros, recebe 

as regras do exterior, mas não se importa em segui-las, sem uniformizar a maneira de jogar. 

Observamos, nesse momento, as pseudoconversas, nas quais as crianças falam para si como 

uma forma de interiorização das regras externas. O terceiro estágio encontra-se entre os sete 

ou oito anos, compreendido como o estágio da cooperação nascente. As crianças procuram 

vencer os companheiros do jogo, surge o aparecimento do controle mútuo e unificação das 

regras, mas ainda aparecem contradições sobre as regras, o jogo torna-se social, apresentando 

uma real cooperação entre os jogadores. No último e quarto estágio (onze e doze anos), 

denominado codificação das regras, as regras do jogo são regulamentadas com detalhe, e o 

código das regras é conhecido e de notável concordância por todos, tendo um interesse pela 

regra em si mesma (PIAGET, 1994).  

 No que se refere à consciência da regra, temos uma progressão de três estágios. No 

primeiro estágio, a regra não é coercitiva, é suportada como um exemplo e como algo não 

obrigatório. No segundo estágio, que está entre o egocentrismo e o início do estágio de 

cooperação, a regra é vista como imutável, vem do adulto, e a solicitação de mudanças é vista 
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pela criança como uma transgressão. Neste estágio, é importante uma reflexão sobre o 

significado moral do egocentrismo infantil, sendo este pré-social quando relacionado à 

cooperação. Entre os dois tipos de relações sociais, a coação e cooperação, temos: na coação, 

um elemento de respeito unilateral, de autoridade; e na cooperação, uma troca entre sujeitos. 

Assim, a coação está diretamente ligada ao egocentrismo infantil, pois a criança não tem um 

contato direto com o adulto, ficando na sua individualidade prevalecente. Na situação de 

interação entre adultos e crianças, vemos que a submissão das crianças às regras dos adultos 

não propõe uma cooperação na ação, combinando com o egocentrismo. A cooperação é 

necessária para a mudança da ação das crianças, desfazendo a autoridade presente nesta 

relação, é a cooperação que permite autonomia para a formação democrática (LA TAILLE, 

1992).  

No decorrer do terceiro estágio, a regra é pensada como uma lei, conferida pelo 

consentimento mútuo, em que o respeito é obrigatório, podendo transformá-la à vontade, 

desde que exista o consenso geral; a regra é percebida como uma decisão livre da própria 

consciência. “À heteronomia sucede a autonomia: a regra do jogo se apresenta à criança não 

mais como uma lei exterior, sagrada, enquanto imposta pelos adultos, mas como resultado de 

uma livre decisão, e como digna de respeito na medida em que é mutuamente consentida” 

(PIAGET, 1994, p. 60). As crianças passam a discutir as regras, escutando a opinião de todos, 

e as inovações morais podem ser eliminadas, ou não, conforme a necessidade do grupo. Este 

tipo de interação ocorre nos espaços escolares e precisam ser conduzidos pelos adultos na 

observância da condução do desenvolvimento da autonomia das crianças.  

Para Wadsworth (2001), estudioso de Piaget, mesmo que as crianças ainda pequenas 

não tenham começado a construir os conceitos morais, elas apresentam sentimentos afetivos 

formados, indicando a ideia de gostar e não gostar, constituindo experiências necessárias para 

a formação de sentimentos morais, que se desenvolverão através das interações entre adultos e 

seus pares.    

 Esses estágios mencionados por Piaget (1994) representam apenas uma orientação 

sobre a evolução do desenvolvimento possível sobre as regras pelas crianças, observando que 

os estágios são concebidos como uma continuidade sem interrupções e especificações rígidas.    

Piaget propõe (2001, p. 65), pensar as crianças como propositivas, possibilitadoras de 

mudanças a partir do momento que as propostas individuais são permitidas, não podendo ter 

“[...] delitos de opinião, no sentido de que não é mais contrário às leis o fato de se desejar 

mudá-las”. Quando existe mudança, existe reflexão, discussão sobre as novas formas de se 
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fazer algo e os adultos em sua grande maioria, se iludem com o estabelecido socialmente 

diante de uma razão, acreditando ser a única forma de ver este algo.     

Assim, podemos entender que na teoria de Piaget (1994, 2001), as crianças evoluem 

na prática e na consciência da regra por etapas. Sendo a primeira da anomia, não seguindo 

regras coletivas, objetivando satisfazer interesses motores e simbólicos individuais. A outra 

etapa é a da heteronomia, a criança segue as regras tal como concebidas, com interesse em 

participar de jogos coletivos com regras. O marcante desta etapa é que a criança não ainda 

está disposta em se compreender como sujeito que pode construir regras, exercendo sua 

opinião na coletividade, portanto, não assimilou qual o sentido da existência de regras no 

jogo. Todos estes momentos de jogo que as crianças vivenciam são fundamentais para se 

estabelecer relações autônomas. De tal modo, são conduzidas para a etapa da autonomia, 

seguindo regras, compreendendo que é um jogador e novas regras poderão ser submetidas 

quando exerço opinião própria no coletivo (LA TAILLE, 1992). 

As crianças passam a ser capazes de elaborar suas próprias normas, realizar avaliações 

morais sobre suas condutas e as do outro com quem se relacionam e a estabelecer parâmetros 

entre a moralidade heterônoma de obediência (do por que obedeço, proveniente da 

autoridade), e o exercício do pensar com livre vontade (PIAGET, 1994). Então, teremos a 

autonomia como autorregulação moral e intelectual (DEVRIES & ZAN, 1998).    

Conforme DeVries & Zan (1998), a moralidade no relacionamento entre adultos e 

crianças pode gerar o desenvolvimento infantil e ou retardar. Entendendo melhor, na 

moralidade de obediência, que é a heterônoma, as crianças passam a seguir regras 

desenvolvidas por outros, sem questionar, exercendo sobre as crianças um poder coercitivo e 

a outra moralidade é a autônoma, que propõe o desenvolvimento infantil, não no sentido de 

independência das crianças em fazer as coisas sozinhas, mas que consiga compreender e 

estabelecer (outras ou não) suas próprias morais, respeitando os outros também em seus 

posicionamentos. As autoras indicam que as professoras não expõem que trabalham com as 

crianças de forma que desenvolva a moral heterônoma, mas, infelizmente trabalham ou nas 

relações cotidianas, nas atividades, nas brincadeiras dirigidas entre outros a heteronomia, com 

os ditames e estabelecimentos prévios e comentários que não proporcionam a autonomia.   

Dias (2014, p. 10) considera que, para Piaget, a heteronomia e a autonomia “[...] 

fazem parte do mesmo processo de construção moral, podendo coexistir nas mesmas crianças, 

apesar da importância da heteronomia declinar e a autonomia se sobressair à medida que as 

crianças vão crescendo”. Podemos entender esse processo como realizado para cada novo 



108 

 

 

 

conflito que as crianças enfrentam em suas vivências e, os adultos sabendo conduzir a 

interação através de sua fala ou gestos, teremos crianças autônomas, reflexivas sobre os 

acontecimentos do mundo.   

A formação de um pensamento autônomo e crítico, conforme Puig (2007) propõe 

construir no sujeito critérios próprios, consistindo em ser capaz de estabelecer por si mesmo, 

como as decisões tomadas nas diferentes situações da vida e as capacidades que regulam as 

condutas, orientados pelos próprios critérios reforçadores da autorregulação. García e Puig 

(2010) indicam que a capacidade de autorregulação é uma conduta caracterizada pelo sujeito 

estar disponível para refletir e escolher por sua própria vontade. Sendo capaz de tal conduta, a 

autorregulação, o sujeito tem a possibilidade de manter um comportamento (atitudes, ideias) 

compatível com o que pensa.  

Freire (1998) nos mostra que no contexto escolar o professor que não respeita a 

individualidade do seu aluno, não respeita o exercer da autonomia por este, desestimulando o 

aluno de expressar sua opinião, desestimulando sua curiosidade própria das crianças, não está 

desenvolvendo um trabalho em prol da construção da autonomia das crianças. O autor traz o 

diálogo como fundamental na interação entre os sujeitos, pois através do diálogo nos 

relacionamos com o outro, fazemos trocas possibilitadoras de descobertas e transformações. 

O diálogo para Puig (2007) é uma forma de abertura para a comunicação com o outro, 

um espaço interpessoal condutora de trocas construtivas sobre aspectos que importam os 

interlocutores. Nos processos de diálogo quando são conduzidos para a compreensão entre os 

sujeitos, podemos obter acordos, transformando o diálogo em um poderoso instrumento moral 

construtor de relações. Garcia e Puig (2010, p. 72) indicam que as capacidades dialógicas são 

próprias à personalidade moral e decisiva no processo de formação do sujeito, apontando que 

este vínculo se explica por dois motivos. Assim, o primeiro corresponde, “[...] aos valores 

colocados em jogo no exercício do diálogo”, traduzindo em dialogar corretamente, estando 

disponível para escutar e compreender o posicionamento dos outros, renunciando os seus em 

prol de interesses coletivos. No segundo temos, o “[...] vínculo entre a capacidade dialógica e 

a consciência autônoma” (p. 73), esta relação acontece quando perante um problema moral, o 

sujeito utiliza critérios de consciência escolhidos livremente, que ocorreram por exercício do 

diálogo e reflexão interna. Compreendendo melhor este motivo do vínculo entre diálogo e 

moral, colocamos: 

 

Dialogar respeitando o ponto de vista dos interlocutores, contribuindo com 
as próprias reflexões e se comprometendo na busca de soluções que possam 
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ser aceitas por todos os envolvidos se transforma em um procedimento moral 

‘universal’, respeitoso para com a consciência moral autônoma de cada 

indivíduo (GARCÍA e PUIG, 2010, p.73) 

 

A importância do diálogo nas práticas educativas concretiza-se em ações específicas 

para vivenciar a concretização de valores na relação com os outros, em busca da 

responsabilidade pessoal em benefício de um coletivo.  

Outro ponto importante das discussões de García e Puig (2010) é a questão da 

participação dos alunos como exercício do protagonismo. A participação perpassa por 

evoluções nas relações estabelecidas no espaço escolar e o professor tem papel influenciador 

no desenvolvimento da mesma. Para os autores a participação pode ocorrer em diferentes 

níveis e maneiras de envolvimento, como: a participação simples, que seria a atividade 

realizada pelos alunos, mas pensada e desenvolvida pelos adultos; a participação consultiva, 

que os adultos propõem a atividade, contudo, solicitando a opinião para o desenvolvimento do 

projeto; a participação ativa, de passivos os discentes passam a ser ativos sobre o projeto, 

exigindo uma postura outra por parte do professor diante do papel já conhecido; e a 

metaparticipação, os alunos admitem o protagonismo, onde criam e solicitam novos espaços 

de participação e o professor é incentivador, cedendo níveis de gestão no espaço escolar.    

Encontramos em Freire (1998) e Vigotski (2008), elementos em comum quando 

discutem a importância do diálogo, da fala e a troca existente diante do exercer da mesma. A 

construção do conhecimento vem acontecer na experiência entre os sujeitos, este diálogo é 

reestruturador do pensamento das crianças, considerando que o sujeito se encontra e se 

reencontra como tal em relação com o mundo e sua cultura. 

Acedendo esta ideia, Dias (2014) expõe que a construção da autonomia é influenciada, 

também, pelo mundo social da criança, do seu lugar de referência, e o trabalho pedagógico 

realizado pela escola é fundamental na condução de ações autônomas das crianças. Apesar 

das crianças, dependendo da idade que se encontra, não ter estabelecido ainda os valores, 

parâmetros, sentimentos e a estruturação de ações perante determinadas situações, as 

interações ocorridas no ambiente escolar são oportunas para vivenciar entre adultos e seus 

pares, experiências de coação e de cooperação. Isto é disparador para a reflexão sobre suas 

próprias ideias, vontades e desejos, sabendo negociar para a harmonia na relação do grupo. 

Portanto, o professor é um fomentador da participação das crianças nas atividades 

propostas em sala, mantendo uma atitude parcial sobre suas opiniões no que se refere aos 

valores morais. Esta posição do professor contribuirá para as crianças exporem 
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individualmente sua opinião, estimulando através do diálogo que cada uma exponha suas 

ideias e discuta no coletivo, facilitando o estabelecimento da relação com o professor, 

fundamentados no respeito, compreensão e autenticidade. Na Educação Infantil, a disposição 

do professor para pensar em seu planejamento, a organização dos espaços, tempos e o 

currículo é fundamental para uma condução do espaço escolar. As atividades necessitam 

estimular as crianças pensarem positivamente sobre si mesmas, importante para sua 

autoimagem e autoestima, estando segura para no grupo expor suas ideias, respeitando sempre 

o ponto de vista do outro para entender a diversidade que existe ao seu redor (DIAS, 2014).  

Para o desenvolvimento de crianças autônomas as práticas democráticas são 

provocadoras de estímulos que podem partir do professor, dentro de princípios éticos, 

utilizando o diálogo para estreitar a relação entre adultos e as próprias crianças no espaço 

escolar.  

Freire (1998, 2000, 2013) indica aspectos da participação do professor no 

desenvolvimento da autonomia das crianças. Apesar do autor em suas obras não se referir 

diretamente às crianças, as autoras Peloso e Paula (2011) apresentaram outra leitura relativa 

aos pressupostos freirianos, integrando-as a educação da infância. Utilizaram como 

metodologia do estudo a pesquisa qualitativa, de caráter teórico, com a análise de oito obras 

de Paulo Freire, considerou-se que em muitas passagens dessas obras, confirma-se que o 

pensamento freiriano pode se configurar como um forte aliado à compreensão da infância e da 

educação das crianças das classes populares. Desta forma, levaremos em consideração 

algumas reflexões do autor sobre a autonomia das crianças com a sua notória sabedoria de 

perceber nas relações, no diálogo entre os sujeitos a construção de conhecimento, como na 

seguinte passagem:  

 

Um avião chega. Curiosa a criança inclina a cabeça na busca de selecionar o 
som dos motores. Volta-se para a mãe e diz: “O avião ainda chegou.” Sem 

comentar, a mãe atesta: “O avião já chegou.” Silêncio. A criança corre até o 

extremo da sala e volta. “O avião já chegou”, diz. O discurso da criança, que 
envolvia a sua posição curiosa em face do que ocorria, afirmava primeiro o 

conhecimento da ação de chegar do avião, segundo o conhecimento da 

temporalização da ação no advérbio já. O discurso da criança era 

conhecimento do ponto de vista do fato concreto: o avião chegou e era 
conhecimento do ponto de vista da criança que, entre outras coisas, Fizera o 

domínio da circunstância adverbial de tempo, no já (FREIRE, 1998, p. 61-

62). 

 

 Nas relações entre crianças e adultos não se pode desconsiderar as possibilidades de 

trocas de conhecimentos na perspectiva de inconclusão (FREIRE, 1998, 2000) do ser humano, 
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independente de ser adulto ou ser criança. Ser adulto não é permissão para crer que as 

crianças são desprovidas de ideias, desvalorizando contribuições expostas nas interações.   

 Nas práticas educativas, o professor nas relações na escola, tem que se perceber 

inconcluso para agir com ética e respeito à autonomia das crianças. Para que isto aconteça, o 

professor tem que respeitar a “[...] curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia [...]” (FREIRE, 

1998, p. 66), tudo isto através do diálogo que os aproxima. Ao desenvolver um trabalho com 

as crianças necessito entender os percalços destas para passar da heteronomia para a 

autonomia, com noção da responsabilidade de ser professor nestes momentos.   

O sujeito constrói a sua autonomia a partir das diversas experiências sobre as decisões  

tomadas futuramente e, no momento que são dadas estas oportunidades e conduzidas para a 

reflexão das ações perante tais experiências que são próprias de cada infância. 

O ser humano é um elemento da cultura também, por isso, necessita pensar em 

infâncias. As crianças vivenciam seu dia-a-dia dentro de um contexto cultural próprio de sua 

comunidade, e isto, está para além de tempos biológicos ou etapas estabelecidas para 

caracterizar a infância. Através das interações sociais, as crianças constroem suas 

manifestações individuais, definindo desde habilidades físicas até morais e afetivas, 

contrariando as determinações biológicas (GONDRA, 2010).  Não estamos negando que 

existam fatores biológicos que influenciam na formação do ser humano, apenas 

compreendemos que os aspectos culturais estão fortemente presentes na vida das crianças.   

Neste sentido, compreendemos que a articulação entre poder e saber estão assentadas 

nas relações entre adultos e crianças, influenciando diversos aspectos sociais como a ideia de 

infância, a organização das instituições de educação infantil e os lugares que frequentam e 

suas possibilidades de autonomia. O poder disciplinador impera em muitos lugares onde a 

relação entre crianças e adultos acontecem, exercendo ações controladoras sobre movimentos, 

falas e gestos das crianças e tudo isto em prol do bom funcionamento dos mecanismos sociais 

(GONDRA, 2010).  

Este poder disciplinador nos suscita a recorrer a Foucault (2011, p. 133), com sua 

concepção de “corpos dóceis”, entendendo corpos submissos e exercitados em suas diversas 

formas de expressão, nos seus gestos, posturas e falas, a favor de uma política de coerção que 

impera em nossas instituições escolares. Assim, pensar em interações para o desenvolvimento 

da autonomia entre os seres humanos, independentemente de constituírem crianças ou adultos, 

perpassa por relações de poder envoltas de concepções construídas historicamente e batem em 
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nossas portas, constantemente, quando nos relacionamos com o outro, ainda mais quando este 

outro são as crianças.   

A quebra dessas amarras históricas é essencial para se falar de autonomia e 

proporcionar momentos para tal com as crianças na escola ou algum outro lugar. A ideia 

imperativa do maior sobre o menor, seja de que lugar for, são discursos arraigados de um 

poder contra e sobre o outro que se perde na incompreensão humana de entender a alteridade 

das crianças na sociedade da qual faz parte.   

Ao se deparar com as ideias autoritárias, a manipulação de corpos através da disciplina 

como exercício do poder, podemos pensar como a escola que por muito tempo vivenciou e/ou 

vivencia esta realidade de dominação do poder do adulto sobre as crianças, promove um 

trabalho voltado para a autonomia das crianças que frequentam as instituições de educação 

infantil.   

Para Gondra (2010), a regulação dos corpos infantis não é fato novo, mas se configura 

de forma diferenciada no decorrer dos tempos, conforme a necessidade social. E o poder que 

sempre foi utilizado contra as crianças, revelar-se agora usado a favor delas para intervir sobre 

a maneira de viver associadas a novas racionalidades. E a escola que sempre raciocina sobre a 

infância como um tempo que se finda (tempo da Educação Infantil), depara-se com a 

possibilidade de pensar em um tempo que é para sempre, constituído no ser criança que atua 

no mundo propondo mudanças, mesmo quando não são escutadas.  

 As crianças não estão aquém das discussões que a sociedade vem a exigir pelas 

condições, impostas historicamente e, socialmente às mesmas. Oliveira (2002, p. 04) expõe 

que as crianças através dos desenhos, gestos, movimentos, histórias, danças, imaginação, 

falas, brincadeiras, choros, apegos, desapegos e outras ações, lutam pela “emancipação de sua 

condição de silêncio
33
”.  

 Para as crianças saírem da condição de silêncio, precisa ser dada a oportunidade de 

discorrerem sobre suas opiniões, ideias e sentimentos e para que isto aconteça, alguém que as 

escutem torna-se essencial para sentirem-se construtoras do mundo que também é seu e para 

isto trabalhar em prol da autonomia das crianças, se torna necessário.     

Oliveira (2012) também destaca que as infâncias são marcadas pelas trocas 

geracionais, pela maneira como educamos as crianças e como fomos educados em cada 

comunidade com sua cultura, após se tornarem adultas. A infância como categoria social 

                                                
33 Grifo da autora 
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acompanha o seu tempo, impossível de ser estável e/ou homogênea. Aspectos dos mais 

variados tipos modificam as ações humanas na forma de pensar, interagir e de existir no 

mundo para as crianças. Deste modo, cabe ao adulto ter outra compreensão das crianças e 

suas infâncias, buscando olhar este outro como um ser humano que faz parte do mundo e o 

mundo, dele. 

Quando recorremos ao nosso tempo de criança, pensamos logo: a minha infância foi... 

Então, porque a nossa sociedade insiste em querer homogeneizar as infâncias? Cada criança 

possui a sua própria infância; pode ser a minha, a sua, cada uma com suas peculiaridades 

referentes ao seu lugar, ao seu tempo e à sua cultura. Esta tentativa de entender o mundo 

apresentado a todos como igual, nos leva a pensar que também as relações são iguais, 

entendendo como regras, todos os tipos de comportamentos permitidos socialmente, 

formando até uma forma certa de pensar.  

Deleuze (1998) ao falar sobre a temporalidade da infância acredita que precisamos 

buscar transformações da realidade, mesmo que através de pequenos acontecimentos que 

saiam do controle da atual ordem da vida, permitindo novos espaços-tempos nas sucintas 

relações do dia a dia.  A história já contada mostra como as coisas incidiram diante de 

conceitos estabelecidos socialmente, mas o acontecimento em seu devir está para além da 

história contada. Utilizando as palavras de Deleuze (1998, p. 211), “[...] O devir não é 

história; a história designa somente o conjunto das condições, por mais recentes que sejam, 

das quais desvia-se a fim de ‘devir’, isto é, para criar algo novo”. Assim, as crianças querem 

criar algo novo, continuamente, mas deixamos momentos de devir-criança passar 

despercebido em diversos momentos através de suas interações com o mundo a sua volta. 

Kohan (2010), trazendo as ideias de Deleuze, discute que o devir-criança é um espaço 

revolucionário de transformação competente ao sujeito ao ser criança. Este espaço habita um 

lugar de forças nas crianças que ultrapassam a lógica pensante do mundo em busca de um 

espaço para suas infâncias, resistindo há um tempo e modelos impostos para serem seguidos. 

 Estamos totalmente embebidos de conceitos pré-estabelecidos de com constitui a 

infância das crianças, que nos esquecemos de considerá-las em suas individualidades e em 

suas interações sociais, nos mais diversos espaços pelos quais fazem presentes. Pois, são 

através das interações sociais que construímos nossas histórias, conhecemos o mundo, 

fazemos comparações, refletimos e conhecemos o outro. Cordeiro e Sodré (2009) ressaltam 

que a escola como instituição formal do conhecimento (no nosso caso, creche e pré-escola), 

peca, ao pensar que somente neste espaço pode acontecer o desenvolvimento das crianças; 
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desconhece, que através da socialização trazem suas experiências de outras interações sociais 

para as interações sociais que ocorrem no espaço escolar; e não possibilita a ampliação do seu 

conhecimento a partir de outras perspectivas.  

 As experiências vivenciadas pelas crianças são oportunizadoras para o 

desenvolvimento de novas práticas pedagógicas com as crianças. O professor precisa estar 

atento para ouvir as crianças em seus desejos de conhecer o mundo, pois, nas experiências 

questionam o vivenciado, trazendo para discussão aspectos de percepção do mundo que 

muitas vezes são ignorados pelo professor. 

 Como as crianças trazem reflexos de seu tempo, não são sempre as mesmas, 

abarcando riqueza de olhares sobre o mundo e, o professor tem a oportunidade de rever seu 

trabalho pedagógico cotidianamente. O docente somente será capaz de lidar com estas 

situações se se permitir, como profissional, refletir sobre suas ações pedagógicas realizadas 

com ou para as crianças (CORDEIRO e SODRÉ, 2009), propondo alternativas para o 

desenvolvimento da autonomia. 

 Conforme Puig (2007) a escola propõe educar moralmente, pois, torna-se necessário o 

professor redesenhar as práticas pedagógicas em prol de práticas democráticas com a 

participação de todos, construindo uma cultura moral que cumpra uma intensa ação educativa. 

Contudo, cabe ao professor, ao reconhecer sua prática e suas crianças, buscar metodologias 

que atendam as necessidades das crianças.   

Para Dias (2005) o trabalho com diferentes práticas pedagógicas na sala de aula 

direcionadas para a construção da autonomia é fundamental, pois visam o desenvolvimento 

das estruturas de consciência das crianças. Ao ter consciência das prerrogativas de 

funcionamento do mundo, as crianças têm condições de exercitar ações que as possibilite 

compreender, nas interações sociais, a autonomia.  

  A visibilidade das crianças pelos adultos e a sociedade, não é um trabalho simples, 

seja qual for a área ou o tema de estudo. Estamos conscientes que falar de infâncias 

movimenta toda uma estrutura social construída de conceitos, regras, entre outros, mas é 

necessário este movimento para entendermos as crianças em seus pensamentos e anseios em 

nossa sociedade. Desta forma, pesquisar a autonomia das crianças, nas suas relações com 

adultos e seus pares, se faz necessário para entender como estamos lidando com estes sujeitos 

nas instituições que criamos para elas com o objetivo de formar cidadãos críticos e reflexivos.    
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CAPÍTULO 4 

 

INTERLOCUÇÕES SOBRE AS INTERAÇÕES ENTRE PROFESSORA E 

CRIANÇAS: ANÁLISE DA FORMAÇÃO PARA A AUTONOMIA /HETERONOMIA 

 

 

Para análise dos dados produzidos pelo estudo, dividimos esse processo em duas 

partes. Na primeira parte, nos detivemos nas descrições e análise das respostas das crianças 

frente aos episódios interativos (professora e crianças; criança e professora; criança e criança) 

que protagonizam. Cabe lembrar que foram realizados três vídeos de episódios interativos 

para cada criança, porém, como entrevistamos seis crianças – três meninas e três meninos –, 

analisamos as respostas das meninas em separado das respostas dos meninos obtidas nas 

entrevistas semiestruturadas. 

 Apesar de o estudo não se propor em realizar a discussão sobre a questão de gênero, 

esta divisão pode evidenciar peculiaridades, tal como nos estudos de Almeida (2010), Finco, 

Silva e Drumond (2011) e Laurindo (2014).  Essas autoras constataram que, a partir dos 

quatro anos de idade, as crianças já manifestam algumas diferenças referentes ao gênero. No 

estudo de Almeida (2010), as meninas apresentaram uma preocupação maior com os detalhes 

em seus desenhos. Para Finco, Silva e Drumond (2011), na Educação Infantil, a organização e 

a distribuição do tempo e do espaço são utilizadas como instrumentos para estipular lugares e 

comportamentos de meninas e meninos. Em Laurindo (2014), as respostas das meninas 

apresentam uma perspectiva diferente das respostas dos meninos, e os seus desenhos têm a 

forma compatível com as solicitações realizadas. Além disso, ficou evidente no nosso estudo 

que há mais elementos para análise nas falas e gestos das meninas em comparação com as 

apresentadas pelos meninos.  
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 As entrevistas foram realizadas no espaço escolar, especificamente, na casinha de 

alvenaria que fica no parque infantil. Este local foi escolhido por ser o mais tranquilo na 

escola para a realização das entrevistas, exceto no horário do intervalo.  

Na segunda parte deste capítulo, apresentaremos especialmente a descrição, a análise e 

a discussão das respostas da professora. Também colocaremos em discussão alguns dos 

registros do caderno de campo, realizados no período que precedeu as filmagens dos vídeos e 

realização das entrevistas. 

Esses registros foram necessários para que pudéssemos compreender a dinâmica de 

organização da instituição, definir local e momentos para as videogravações, observar a 

interação entre a escola e as crianças, ressaltando que, em etapa subsequente, iríamos realizar 

processos de interlocução com a professora e as crianças e assinalar eventuais situações que 

poderiam ser aprofundadas durante as interlocuções nas análises dos processos de 

favorecimento ou não da autonomia no grupo em foco. 

 

4.1 A autonomia nas análises das crianças 

 

Buscar formas de ouvir as crianças, 

explorando as suas múltiplas linguagens, 

tem como pressupostos a crença de que 

elas têm o que dizer e o desejo de conhecer 

o ponto de vista delas.  

 

(CRUZ, 2008, p. 13) 

 

4.1.1 A análise das interlocuções das meninas       

 

Para análise das respostas das meninas, descrevemos separadamente cada um dos três 

vídeos das três meninas que participaram da pesquisa. Os nomes utilizados para se referir as 

meninas pesquisadas, são fictícios. Havíamos solicitado das crianças que escolhessem um 

nome para representá-las na escrita da pesquisa; apenas uma menina não escolheu, dizendo 

que não sabia dizer um nome.  

O primeiro vídeo refere-se a um episódio interativo desencadeado pela professora, que 

foi possível gravar com todas as crianças, considerando que a professora se dirigia, 

frequentemente, a todas as crianças para indicar, propor ou questionar. Esse comportamento 

da professora leva a pensar sobre a prática educativa como sugere Tardif (2002, p. 163) – 
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“uma ação técnica e instrumental que busca se basear num conhecimento objetivo”, como se 

toda ação dentro do espaço escolar sempre estivesse organizada, tecnicamente, na relação 

direta do professor para o aluno, sem interferências subjetivas, as quais estão presentes nas 

relações entre os sujeitos. Esse comportamento confirma a ideia de que o professor, no espaço 

escolar, ainda é visto como aquele que detém o conhecimento, o que é um empecilho ao 

estabelecimento de diálogos específicos; consequentemente, a troca de conhecimentos entre 

professor e cada aluno acontece em situações muito eventuais. 

Nesse primeiro vídeo, a professora se dirige a todos para discutir o tema do dia 

(higiene) e pergunta a Lariane o que ela faz para ajudar em casa, com relação ao tema.  

 

Entrevistadora: Agora vou lhe perguntar sobre o vídeo. O que estava acontecendo nesta 

aula? 

Criança (Lariane): É falar se ajuda a mãe ou não. 

Entrevistadora: Estava perguntando se ajudava a mãe ou não? 

Criança (Lariane): (indica que sim com movimento da cabeça) 

Entrevistadora: Mas na aula toda, a professora estava querendo explicar sobre o quê? 

Criança (Lariane): Eu falei que varria a casa, tira coisa da mesa, limpa mesa, só. 

Entrevistadora: E você falou isto por quê? 

Criança (Lariane): Porque faço isso. 

Entrevistadora: Ah! E a professora lhe perguntou o quê? 

Criança (Lariane): Não sei. 

Entrevistadora: E você gosta quando ela pergunta as coisas para vocês? 

Criança (Lariane): (indica que sim com movimentos da cabeça) 

Entrevistadora: Por quê? 

Criança (Lariane): Não sei. 

Entrevistadora: O que você sente quando ela lhe pergunta algo? 

Criança (Lariane): Nada. 

Entrevistadora: Então, você acha melhor ela nem perguntar? 

Criança (Lariane): Não senti nada. 

Entrevistadora: E a professora deixa vocês perguntarem as coisas para ela na sala?  

Criança (Lariane): (indica sim com movimentos da cabeça) 

 

 

Com as perguntas pretendíamos saber se o objetivo da aula estava claro para a criança, 

ou seja, se informaria que o tema era higiene. A resposta da criança deixa evidente que 

relacionava o tema à questão explicitada na pergunta da professora, logo, para a criança, a 

professora queria saber se ajudava a mãe nas atividades domésticas. Mesmo tentando 

questionar isso, a criança repetia a mesma resposta, dando exemplos do que fazia em casa 

para ajudar a mãe. Para Kohan (2012, p. 21), ao questionar as crianças precisamos estar 

atentos para perceber “[...] a maneira que a palavra circula, o lugar que o grupo e cada um cria 

para ouvir o que os outros têm para dizer, a possibilidade de que os pensamentos não sejam 
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acompanhados apenas por palavras, mas também por silêncios, gestos ou outras linguagens”. 

A fala da criança mostra os significados que já havia construído e que as possibilidades de 

ampliação de significados dependem da forma como a professora conduz a interação. 

Segundo o autor, devemos não expressar julgamentos apontando preferências, mas fazer 

perguntas que permitam explorar as ideias das crianças, respeitando seus momentos, seus 

silêncios, seus gestos, ou estando atento a estas iniciativas. Assim, entendemos como sim os 

gestos da criança quando balançava a cabeça verticalmente, de forma afirmativa.  

Prosseguindo na análise do episódio, procuramos verificar como a criança analisava as 

perguntas que a professora fazia a aluna – com constrangimento, interesse ou sem interesse. 

Cada uma destas ou de outras possibilidades permitiria desvelar aspectos do processo de 

interação entre a professora e as crianças. Partimos do pressuposto de que, em um processo de 

interação, a contribuição de cada um evidencia as características da atuação de cada membro 

do grupo. Nessa análise, verificamos que a criança apenas concordava, deixando claro, com a 

frase “não sinto nada”, que as perguntas da professora não lhe causavam nenhum tipo de 

comoção. Questões impositivas e feitas com um tom de voz alto e inquisidor podem inibir as 

crianças; ao contrário das perguntas em um tom ameno, que podem favorecer a participação. 

No caso, a professora usava um tom de voz e uma postura que não inibiam a criança, não a 

faziam se sentir pressionada, nem mesmo interessada em participar. A aluna apenas respondia 

o que a professora perguntava, provavelmente para corresponder ao papel de aluno que já 

estava se configurando para a criança: o sentido do que é pertinente ao aluno acatar ou 

responder às solicitações de seus professores. Para Almeida e Dessandre (2014), quando a 

criança se encontra em uma relação de autoridade imposta pela professora, tende a não 

desenvolver a condição socioafetiva para tomar certas decisões, estando indiferente a certas 

situações nas relações, pois não há o exercício da cooperação.   

As respostas monossilábicas ou gestuais da criança não oferecem condições para 

aprofundarmos na análise da iniciativa da professora. Neste episódio, a professora dirige uma 

pergunta à criança sobre um tema que estava se estudado e, como esta é uma prática 

recorrente da professora com esta turma, tal fato não acarretou constrangimento ou 

estranhamento. Assim, questionamos a percepção das crianças sobre a professora na sala de 

aula e a apatia frente às atividades propostas pela professora. Constatamos a falta de 

participação das crianças com proposições diferenciadas para o tema, isto é, não estavam 

mobilizadas para falar além do que estava sendo trabalhado pela professora naquele momento. 

O exercício do poder do professor pode ser responsável pela influência que exerce sobre as 
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crianças. Em um ambiente sociomoral, segundo DeVries & Zan (1998, p. 31), mesmo que a 

professora tenha um poder menor, configura-se como “altamente influente, já que encoraja 

um processo recíproco de dar e receber, nas discussões, mediação de conflitos e decisões do 

grupo”. Esse ambiente proporciona, além de diferenças nas atividades, também na carga 

afetiva, fundamental para o desenvolvimento das crianças (PIAGET, 1994). 

O mesmo tipo de episódio interativo, em que a professora faz uma questão ou se dirige 

a uma criança, também pode ser visto na transcrição seguinte com outra menina: 

 

Entrevistadora: Lembra-me aí o que estava acontecendo neste dia ali na aula? 

Criança (Mariel): Porque ela falou de coisa limpa, aí eu falei assim, eu limpo casa, varro, 

arrumo, lavo os pratos. 

Entrevistadora: E ela perguntou o que para você? 

Criança (Mariel): Ela perguntou assim: oi, Mariel, e depois Lariane falou e depois Sara 

levantou, que ela foi falar coisa para tia, também aí tia mandou ela sentar e sentou. 

Entrevistadora: E o que você acha quando ela pergunta para você? Quando a professora faz 

perguntas para você na sala? 

Criança (Mariel): Bom. 

Entrevistadora: Por quê? 

Criança (Mariel): Por causa que, depois, ela é boa e aí, ela leva a gente pro recreio, ela dá, 

ela deixa a gente brincar de brinquedo. 

Entrevistadora: E ela deixa vocês falarem? Dar a opinião de vocês? Dizer assim, se vocês 

estão gostando ou não? Se está gostando da atividade? Se poderia mudar a atividade? 

Criança (Mariel): Acho que ela não fala [...] acho que fala, por causa que na hora que ela 

fala, todo mundo fica barulhando, e ela grita. 

Entrevistadora: Ela grita? Mas, então ela acaba não perguntando para vocês. Pergunta? 

Criança (Mariel): Não. Porque os outros fica conversando, aí eu vou e fico quieta. 

Entrevistadora: E você algum dia já deu alguma sugestão de atividade na sala? 

Criança (Mariel): Sugestão? 

Entrevistadora: Sim, deu uma ideia. Oh, professora a gente podia fazer isso, fazer aquilo. 

Criança (Mariel): De nome? 

Entrevistadora: De qualquer coisa. 

Criança (Mariel): Eu já! 

Entrevistadora: Já? De que você deu? 

Criança (Mariel): Eu falei assim: oh, tia: “Bia foi comer chocolate”. Aí, ela foi e colocou. 

Entrevistadora: Eu não entendi direito. Conta aí, você pediu para Bia fazer o quê? 

Criança (Mariel): Bia ia na casa de Juca comer chocolate. 

Entrevistadora: Você falou pra professora? 

Criança (Mariel): É. 

Entrevistadora: E isso que você falou era para o quê? 

Criança (Mariel): Para fazer no quadro, pra colocar as tarefas no nosso caderno. 

Entrevistadora: Ah, então você falou a frase e [...] repete pra tia então. Como foi? 

Criança (Mariel): Por causa de que ela faz a frase, o ba, be, bi, bo, bu e faz outra frase 

também. Aí a gente vai olha pro quadro e escreve, para a gente terminar, por causa... a gente 

já vai para o recreio.  

Professora: E como é a frase que você sugeriu?  
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Criança (Mariel): “Bia foi na casa de Juca comer chocolate”. 

Entrevistadora: E ela escreveu esta frase no quadro? 

Criança (Mariel): (indica sim com o movimento da cabeça) 

Entrevistadora: E vocês colocaram no caderno. 

Criança (Mariel): Hum, hum. 

 

Nas respostas de Mariel, fica mais claro que percebeu o tema da aula (higiene), 

especialmente quando diz: “de coisa limpa”. Diferentemente de Lariane, que apenas 

relacionou o tema com a participação da criança nos cuidados com a casa. Quando foi 

inquirida sobre como se sente em relação às perguntas que a professora lhe dirige, deixando 

explícito que gosta e justifica que gosta da professora porque a mesma leva para o recreio e 

deixa brincar. São dois verbos que mostram as marcas do contexto adultocêntrico, estruturado 

pela professora. 

O brincar que Vigotski (2007) considera como laboratório da criança e que, nas 

DCNEI (BRASIL, 2010), é tratado como uma atividade que necessita estar presente na 

Educação Infantil, passa a ser visto pela criança como uma concessão da professora. Esta 

criança e sua professora também parecem não ter acesso ao ECA (BRASIL, 1990), cujo artigo 

Art. 16 prevê que “O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: [...] IV - brincar, 

praticar esportes e divertir-se; [...]”. Legalmente, toda criança tem o direito de brincar, e não 

cabe à professora tirar este direito, ainda mais quando não se estabelecem acordos, pois as 

experiências no espaço escolar devem ser compartilhadas e negociadas com todos os 

participantes (DEVRIES & ZAN, 1998). 

Silva (2003) recomenda maiores investimentos das escolas no brincar, como meio de 

apropriação cultural e que as brincadeiras precisam ser respeitadas, de forma a atender os 

interesses das crianças. Silva (2003) também chama a atenção para a necessidade de criar espaços 

para que as crianças desenvolvam sua autonomia para o reconhecimento de suas próprias 

vontades. Dessa forma, a autora chama a atenção, não somente para o brincar, como estratégia do 

processo de apropriação da cultura, mas, também, para o protagonismo das crianças nos diferentes 

espaços que frequenta. Segundo Ponte (2014), as ações da professora na escola, especificamente 

no momento do brincar das crianças, estão sempre influenciadas pelas ideias postas como 

coerentes com a visão adultocêntrica, ou seja: sem dar oportunidade às crianças exporem seus 

pensamentos, para que juntas tenham momentos de escolhas ou trocas. Percebemos que as 

professoras estipulam as atividades, sem que lhes ocorra a importância da participação efetiva das 

crianças no processo educacional. 
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Perguntas também foram direcionadas a Mariel no propósito de analisar a interlocução 

com a professora. Na sua resposta, Mariel ficou em dúvida se a professora pedia sua 

participação ou se acatava a sugestão dos alunos. Esclareceu que, quando a professora dirigia 

a palavra às crianças, não ouviam porque ficavam conversando entre si, e a docente teve que 

gritar para ser ouvida.  

Desse modo, a professora recorreu a uma atitude autoritária para se impor, deixando 

entrever que tem dificuldade para estabelecer uma relação mais horizontal com as crianças, o 

que seria pertinente a um contexto favorável ao processo de autonomia das crianças. Assim, 

verticalizando as relações, marca a distância adulto/criança e promove um contexto 

educacional para a heteronomia. Para García e Puig (2010), a professora precisa estimular a 

participação das crianças para o exercício de seu protagonismo. A participação nas relações é 

sinônima de envolvimento no espaço escolar, marcado por relações verticais. A professora, no 

desenvolvimento de suas práticas educativas, necessita agir com ética e respeito à autonomia 

e à forma de ser das crianças (FREIRE, 1998). 

A terceira questão salientada por Mariel foi a participação das crianças nas definições 

das atividades na sala ou na programação. 

Como na entrevista com a professora ficou evidente que, na elaboração da 

programação, não conta com a participação das crianças, procuramos verificar se a professora 

favorecia a participação das crianças em algumas atividades. Para isto, fizemos a seguinte 

pergunta: “Você algum dia deu alguma sugestão na sala?” Inicialmente, a criança teve 

dificuldade para entender a palavra sugestão, mas, com os esclarecimentos, ela respondeu 

afirmativamente. Nesta parte da interlocução, podemos perceber que a criança se refere ao 

método de alfabetização sintético de processo alfabético, que se constitui em, com as 

consoantes e as vogais, compor sílabas e, depois, com as sílabas, formar palavras. Pela 

sugestão da criança, pudemos perceber que parecia mais interessante para elaborar uma frase 

relacionada com o evento que estava interessando no momento – “Bia foi na casa de Juca 

comer chocolate” –, do que escrever sílabas sem sentido. Segundo Carvalho (2003), os 

métodos sintéticos trabalham inicialmente com elementos menores da língua, como sílabas ou 

fonemas, que, no decorrer do processo, se aglomeram para gerar palavras que formarão as 

frases. 

A forma de condução do método de alfabetização, com frases preestabelecidas, que 

não envolvem a realidade dos alunos, desconsidera o protagonismo das crianças e sua 

possibilidade de autonomia. Para Ponte (2014), as crianças deveriam participar do processo de 
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ensino e aprendizagem, considerando que têm conhecimento de mundo, adquirido nas 

experiências vividas. 

Outro episódio interativo da professora com outra criança (Miriani) consistiu em um 

momento de realização de uma atividade de escrita no caderno de sílabas e palavras que a 

professora havia escrito no quadro branco. A professora solicitou a Miriani que entregasse os 

lápis para as crianças nas suas mesinhas. Após mostrar o vídeo com esse episódio a Miriani, 

realizamos a seguinte interlocução: 

       

Entrevistadora: Você estava fazendo o quê, ali? 

Criança (Miriani): Tava entregando o lápis pros meninos que a tia deixou. 

Entrevistadora: Para quem? 

Criança (Miriani): Para Giordano, e as meninas não queriam, e os outros meninos. 

A tia me mandou sentar neste dia aí. 

Entrevistadora: Ela lhe mandou sentar onde? 

Criança (Miriani): Nesta cadeira aqui. (apontando para o vídeo) 

Entrevistadora: Por quê? 

Criança (Miriani): Eu tava entregando os lápis para os meninos, e eles não deixou. 

Entrevistadora: E quem mandou você entregar os lápis? 

Criança (Miriani): A tia! 

 

 Percebemos que, naquele espaço, na relação entre a professora e a criança, existe a 

presença da dominação do adulto sobre as ações das crianças, conforme esta fala de Miriani: 

“A tia me mandou sentar neste dia aí”. E, ao ser perguntada sobre quem mandara entregar o 

lápis, respondeu “A tia”. A professora, mesmo propondo a participação da criança numa 

atividade rotineira, não conduz o momento de forma reflexiva, como deixar a criança fazer 

escolhas sobre o local para se sentar e discutir critérios de escolha com Miriani para entregar 

os lápis (nem com a aluna nem com a turma), ocasionando resistências entre quem entrega os 

lápis e quem está recebendo.   

 Continuando com a interlocução de Miriani, observamos que a ação de escolher é 

entendida pela criança como um privilégio, algo não possível às crianças de realizar:  

 

Entrevistadora: O que foi que Giordano estava querendo aqui? 

Criança (Miriani): Tá querendo o lápis para riscar, e tia não deixou, e ele foi falar pra tia. 

Entrevistadora: E você fez o quê? 

Criança (Miriani): E depois fui entregando os lápis para os outros meninos. 

                               Vai ficar é sem! Eu dando o lápis pra ela, ela quer escolher. 

Entrevistadora: Quem quer escolher o lápis? 

Criança (Miriani): Mariel. 

Entrevistadora: E você acha errado ela querer escolher? 

Criança (Miriani): E tia falou que era para deixar sem. 
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Entrevistadora: Quando quiser escolher?  

Criança (Miriani): Sim! 

Entrevistadora: Você acha certo o que a tia falou? 

Criança (Miriani): Sim! 

Entrevistadora: Por que você acha certo o que a professora falou? Que não era para 

escolher? 

Criança (Miriani): (ficou em silêncio) 

 

 Torna-se evidente que a fala do adulto, no caso da professora, tem a função de 

constituir-se em regra, portanto, precisa ser obedecida: Criança (Miriani): E tia falou que era 

para deixar sem. Entrevistadora: Quando quiser escolher? Criança (Miriani): Sim! 

Entrevistadora: Você acha certo o que a tia falou? Criança (Miriani): Sim! A criança acata a 

orientação da professora, mas não sabe dizer se o que a professora orienta é o que realmente 

necessita ser feito. Fica em silêncio. 

 O segundo vídeo refere-se a um episódio com uma interação desencadeada pela 

criança, direcionando-se à professora. Este tipo de episódio foi mais difícil de ser gravado, 

pois as crianças não fazem muitas solicitações nem iniciam diálogo com a professora.  

 Esta interlocução foi realizada considerando um episódio sobre o momento em que a 

professora, à frente das crianças, explicava a atividade para casa, mostrando a tarefa que 

estava em uma folha de ofício. Então, Lariane apresentou a iniciativa de levantar-se da 

cadeira em que estava sentada e chamar a professora para falar que, em sua casa, havia cola e 

tesoura. A professora, porém, não voltou a atenção para a fala da criança, foi monossilábica 

em sua resposta e continuou a explicação. 

 

Entrevistadora: O que estava acontecendo aquele dia na escola? 

Criança (Lariane): A pró tava ensinando a tarefa. 

Entrevistadora: Era tarefa de quê? Lembra? 

Criança (Lariane): De recortar [...], de recortar e colar. 

Entrevistadora: Muito bem! O que você queria falar aquela hora pra ela? 

Criança (Lariane): Qual? 

Entrevistadora: Que você disse ali, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui.  

(a criança assiste o trecho do vídeo) 

Criança (Lariane): Falar que tinha cola e tesoura. 

Entrevistadora: E ela entendeu o que você falou? 

Criança (Lariane): (balança a cabeça indicando positivo) 

Entrevistadora: E ela deixou você falar, ou ela te cortou? 

Criança (Lariane): Não sei. 

Entrevistadora: Tu não lembras, não? 

Criança (Lariane): (balança a cabeça, indicando não) 
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 Nesta interlocução, fica evidente que a professora acredita que Lariane não tem 

condição de contribuir com a explicação de como deveria ser realizada a atividade de casa. 

Desconsiderou uma fala que poderia ter sido aproveitada para perguntar se as crianças sabem 

manipular tesoura sozinhas, se têm a ajuda de um adulto em casa para realizar as tarefas da 

escola e se acham ou não que isso seja necessário. Para DeVries & Zan (1998, p. 27), um 

ambiente que estimule a autonomia precisa levar as crianças a se sentirem “[...] confortáveis 

para expressarem seu pensamento à professora e uma às outras. As conversas entre professora 

e crianças focalizam-se nas muitas experiências compartilhadas e negociações que envolvem 

participantes da comunidade”. Os momentos de iniciativa das crianças são plenos de uma 

grande carga de envolvimento emocional, trazendo o que observaram do mundo, seus 

sentimentos, vontades e desejos e que careceriam ser encorajados pela professora, trabalhando 

a heteronomia presente nas relações para a autonomia consciente das crianças. Nesta situação, 

a professora deixou de trabalhar um aspecto da Educação Infantil, a coordenação motora, um 

movimento mencionado no RCNEI (BRASIL, 1998b), quando se referem à manipulação de 

objetos e ao desenvolvimento da escrita – uma oportunidade para a professora perceber os 

diversos domínios das crianças.  

 Continuando a análise, a interlocução que se segue foi proporcionada por um episódio 

em que a criança pesquisada (Mariel), ao se aproximar da mesa da professora e observa-la 

elaborando uma atividade no caderno dos colegas, Mariel pergunta à professora se pode 

entregar a tarefa para os colegas. 

 

Entrevistadora: Diga-me o que você estava fazendo lá no vídeo? 

Criança (Mariel): Tava dando as tarefas para os cole [...], para os meninos. 

Entrevistadora: Tava dando as tarefas? 

Criança (Mariel): (indica sim com movimentos da cabeça) 

Entrevistadora: E o que você disse para o seu colega àquela hora? Você lembra? 

Criança (Mariel): Eu falei assim àquela hora, bem assim: toma a tarefa é [...] para esse aqui. 

Entrevistadora: Para quem você deu? Tu lembras? 

Criança (Mariel): Sei quem é, Robson. 

Entrevistadora: E quem foi que lhe pediu? 

Criança (Mariel): Quem pediu? 

Entrevistadora: Ou você fez porque quis?  

Criança (Mariel): Por causa que foi ele que... hum é [...] Eles estavam sentados lá e, aí, eu dei 

as tarefas e as outras deu os lápis. 

Entrevistadora: E as tarefas estavam com quem, as que você distribuiu? 

Criança (Mariel): As tarefas? 

Entrevistadora: Sim. 

Criança (Mariel): Tava em cima da mesa, eu pedi tia. 
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Entrevistadora: Ah, você pediu. E aí ela deixou? 

Criança (Mariel): Hum, hum. 

 

 Diante da fala de Mariel e das anotações realizadas no caderno de campo, vimos que a 

entrega de tarefas é um momento esperado pelas crianças e que a professora indica uma 

criança, aleatoriamente e ainda que frequentemente, esta função fica com aquelas crianças que 

têm iniciativas, que falam mais e que pedem à professora para fazer a entrega. Assim, as 

crianças que são consideradas fáceis, por serem quietas e sem iniciativas (ALMEIDA e 

DESSANDRE, 2014), deixam de participam desse momento em sala. Tal atitude não favorece 

a autonomia dessas crianças que possuem especificidades que precisam ser trabalhadas. 

Continuando com a interlocução de Mariel, perguntamos sobre a tarefa que entregou: 

 

Entrevistadora: Você lembra como era essa tarefinha? 

Criança (Mariel): Deixa eu ver. 

Entrevistadora: Vê se você consegue lembrar. 

Criança (Mariel): Lembro!  

Entrevistadora: Como era? 

Criança (Mariel): Era para escrever, eu sei, era pra escrever as letras que faltavam.  

Entrevistadora: E você consegue fazer isto sozinha ou precisa de ajuda de alguém? 

Criança (Mariel): A tia escreve lá no quadro. 

Entrevistadora: Você acha melhor ela escrever no quadro? 

Criança (Mariel): Sim. 

Entrevistadora: Mas, se fosse para você fazer sozinha, você faria?  

Criança (Mariel): Sim! 

 

 A professora, ao escrever as palavras das atividades no quadro, deixa de oportunizar às 

crianças um momento de reflexão, ante as novas situações de aprendizagem e de descobrir o 

que já dominam. Isto é percebido na fala de Mariel, quando lhe perguntamos: “Mas, se fosse 

para você fazer sozinha você faria? Criança (Mariel): Sim!”. Ao estarmos mais atentos às 

falas das crianças, poderemos estar conduzindo o processo educativo segundo o ponto de vista 

das crianças e fazendo conjuntamente. Para Cruz (2008), a escuta das crianças reconhece os 

desejos das crianças e o que têm a dizer para os adultos, partindo de suas perspectivas. 

 Em outra interlocução, percebemos que a iniciativa da criança (Miriani) não foi 

aproveitada para o trabalho com outras questões. Miriani disse que, em uma aula sobre 

plantas e suas partes, fala para a professora que a sua mãe plantava em casa. Esta intervenção 

é um indicativo de que a criança fez relações do tema com experiências do seu dia a dia. Mas, 

a professora não ampliou a discussão, apenas disse para continuar fazendo. Dessa forma, a 
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criança deixou de estabelecer o diálogo com a professora e de construir relações entre o tema 

estudado e as suas experiências pessoais.  

 Segue a interlocução da análise realizada: 

 

Criança (Miriani): Minha mãe plantando um ‘cado’ de coisa no quintal. 

Entrevistadora: Ah, foi? 

Criança (Miriani): De maçã, de uva e qualquer coisa. 

Entrevistadora: E você já falou isto para a professora na sala alguma vez? Que em casa 

plantava? 

Criança (Miriani): Sim! 

Entrevistadora: E ela disse o quê? 

Criança (Miriani): Ela falou que pode plantar mais. 

 

Observamos que, nos episódios em que houve iniciativas por parte da criança, a 

professora deixou de estabelecer diálogo, ou melhor, não aproveitou o conhecimento 

mostrado pela criança para ampliar as possibilidades de relações com esta aluna e com o 

grupo do qual faz parte. 

No que se refere ao terceiro vídeo, temos episódios de interação entre as crianças, os 

quais foram mostrados para as crianças pesquisadas. Ao filmar episódios entre as crianças, 

buscamos compreender se, nas interações entre seus pares, surgem possibilidades de 

autonomia, como indica Corsaro (2011). Para o autor, as relações entre as crianças são mais 

propícias ao desenvolvimento da autonomia do que as relações com os adultos.   

 Na interlocução a seguir, temos o episódio em que a professora passa a tarefa nos 

cadernos e, em seguida, os entrega às crianças para fazerem. Enquanto isso, Mariel pegou um 

livro de literatura infantil se sentou em uma mesa e começou a ler o livro para os colegas. 

Conforme a condução da leitura da história, outros colegas se aproximavam da mesa para 

escutar: 

   

Criança (Mariel): Olha, todo mundo pra ver a história! Tá vendo? 

Entrevistadora: To vendo! 

Criança (Mariel): A tia chamou todo mundo [...] pra o seu lugar. 

Entrevistadora: O que você estava fazendo no vídeo? 

Criança (Mariel): Estava lendo historinha. 

Entrevistadora: Você lembra o nome da história? 

Criança (Mariel): Era o gafanhoto e o jacaré. 

Entrevistadora: Alguém lhe pediu para contar a história? 

Criança (Mariel): Não. Foi aquela hora lá que Gabriel, foi aqueles negócios, aqui ele contou. 

mais eu. Ali, que ficou todo mundo. Ali, embolando só pra ver. 
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Entrevistadora: Que legal!  E você acha que seus colegas foram lá te ver contar história, por 

quê?  

Criança (Mariel): Gostava para eles escutar. 

Entrevistadora: Eles gostam de escutar histórias? 

Criança (Mariel): Gostam! 

 

 

 A cena de Mariel contando história e os colegas chegando para escutá-la com atenção 

é o que nos move a afirmar que a professora necessita estar atenta aos movimentos das 

crianças. A iniciativa de Mariel em contar a história mostra o interesse que as crianças têm 

por essa atividade. O planejamento nesses momentos pode apresentar-se flexível, e a 

professora precisa ter sensibilidade para conduzir e explorar a situação de aprendizagem das 

crianças, como querer saber que tipo de história estavam lendo, do que falavam, o que 

entenderam, se alguém já conhecia a história, se tinham passado pela situação da história 

entre tantas outras possibilidades que podem surgir na interação entre as crianças e entre as 

crianças e a professora. Valdez e Costa (2010) consideram o ouvir histórias na Educação 

Infantil como um direito das crianças; um direito que se transforma e vai para além da 

imaginação, do conhecer o mundo, de fantasiar e proporcionar às crianças momentos para 

experimentar emoções tentando compreendê-las.   

  Continuando... A professora interrompeu o momento de autonomia das crianças e, 

utilizando-se de falas autoritárias, mandou as crianças sentarem em seus lugares, exercendo a 

dominação dos corpos (FOUCAULT, 2011), para manter a ordem e a atividade anteriormente 

planejada.  

 

Entrevistadora: Você acha que a professora pediu para Ana Letícia e você se sentassem, por 

quê? 

Criança (Mariel): Aquela hora que tia chamou todo mundo para fazer a tarefa, aí todo mundo 

não foi. Aí, chamou Erika, e Erika não foi, ficou lá, ficou lá e não foi. Aí, depois tia chamou 

Erika de novo. Aí tia chamou, chamou, chamou... Aí, Erika veio. 

Entrevistadora: E ela perguntou o que vocês estavam fazendo, a professora? 

Criança (Mariel): Não! 

Entrevistadora: Não perguntou? 

Criança (Mariel): Não! 

Entrevistadora: E a professora conta histórias pra vocês? 

Criança (Mariel): Tem uns dias que ela conta. 

Entrevistadora: Você acha que ela deveria contar mais ou não? 

Criança (Mariel): Acho que tia deveria contar mais. 

Entrevistadora: Por quê? 

Criança (Mariel): Por causa que, os outros coleguinhas gostam e eu também sou ‘gostadeira’ 

de historinhas também.  
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Entrevistadora: E vocês pedem para a professora para contar história? 

Criança (Mariel): Não, nenhuma. 

Entrevistadora: Por que vocês não pedem? 

Criança (Mariel): E por causa que a gente não pede e porque ela vai dar as tarefas pra gente. 

 

 Não contar histórias para as crianças talvez se justifique pela existência de um 

currículo que pode estar impedindo a professora de exercer sua autonomia como profissional, 

mas que deveria saber identificar e trabalhar as reais necessidades das crianças. Faria e Dias 

(2007) entendem que, com as experiências, as crianças aprendem, informalmente, conteúdos 

outros que não estão previstos nos currículos e que são conhecimentos importantes para as 

suas vivências. 

 Diante do interesse em saber se Mariel tinha domínio da escrita e da leitura, 

realizamos as seguintes perguntas: 

 

Entrevistadora: E o que você sabe fazer assim sozinha, sem ajuda de ninguém? 

Criança (Mariel): Os nomes, as palavrinhas. 

Entrevistadora: Mas você tem que olhar no quadro ou já escreve sozinha? 

Criança (Mariel): A hora que eu querer, olho no quadro, a hora que eu querer, faço sozinha. 

Entrevistadora: Quando você lê os livrinhos você cria as historinhas ou você lê todas as 

palavrinhas que estão escritas ali? 

Criança (Mariel): Eu chamo as coleguinhas para escutar as palavras ‘deu’, para elas depois 

aprender. Porque elas ainda não aprendeu, e hoje eu brinquei, brinquei com elas, elas não 

aprendeu.  

 

 Para Mariel, o domínio da escrita e da leitura já apresentada, pode ser adquirido por 

seus colegas e através da brincadeira, como ela bem afirma: “Porque elas ainda não aprende, 

e hoje eu brinquei, brinquei com elas, elas não aprendeu”. É interessante observar que o 

brincar pode ter também a função de aprender, não como uma atividade pedagógica nas 

relações estabelecidas entre as crianças (ROSA, 2001), mas nas brincadeiras de faz de conta, 

um aprender livre e descomprometido das exigências escolares. 

 O brincar aparece em outras interlocuções como a que se segue, em que Miriani se 

dirige à professora e diz que poderiam brincar naquele momento, mas a professora manda 

esperar um pouco, pois o café já estava chegando: 

 

Entrevistadora: E qual foi a atividade que você sugeriu para a professora na sala? 

Criança (Miriani): Brincar. 

Entrevistadora: E ela deixou vocês brincarem? 

Criança (Miriani): Nós pede ela. 

Entrevistadora: Que horas vocês pedem? 

Criança (Miriani): Quando nós chegar de nossa casa. 
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Entrevistadora: Logo quando vocês chegam, no início da manhã? 

Criança (Miriani): Hum, hum. 

Entrevistadora: Ela deixa sempre? 

Criança (Miriani): Às vezes não, mas às vezes ela deixa. 

Entrevistadora: Qual o horário que vocês mais gostam na escola de manhã, de fazer o que 

que mais gostam? 

Criança (Miriani): De brincar. 

Entrevistadora: De brincar de quê? 

Criança (Miriani): De panelinha. 

Entrevistadora: E você acha que a professora deixa você brincar muito ou pouco de 

panelinha? 

Criança (Miriani): Pouco, aí chega o café, ela manda a gente guardar. 

 

 O espaço para brincar na sala de Educação Infantil pesquisada é arranjado pelas 

crianças com a burla do tempo e do espaço entre as atividades preestabelecidas. Conforme 

anotações do caderno de campo, a rotina nessa sala se resumia na chegada das crianças, às 

7:30h, esperar o café da manhã; em seguida, fazer a leitura do alfabeto e dos números que 

estavam na parede; realizar uma atividade escrita ou ter uma aula expositiva sobre o tema; 

intervalo 9:30h, o momento de brincar, que determina o local de brincar (em alguns dias no 

parque externo e, em outros, na área interna); fazer outra tarefa; e, às 11:00 h, almoço; por 

último, escovar os dentes. A brincadeira, por mais que seja um dos princípios básicos da 

Educação Infantil, como propõem as DCNEI (BRASIL, 2010), é vista como descanso das 

atividades dirigidas, como avalia Kishimoto (2001) e, é pouco valorizada em suas diversas 

formas de manifestação.  

 A análise das interlocuções das meninas mostra que o dia a dia no espaço escolar é 

repleto de interações que, quando trabalhadas e conduzidas sem as imposições dos adultos, 

podem levar a reflexões por parte das crianças em diferentes perspectivas e favorecer relações 

com autonomia. Contudo, as constatações evidenciadas nos processos de interlocuções com as 

crianças, durante as discussões dos episódios gravados em vídeos, mostram o quanto a escola 

tem se distanciado dessa possibilidade. 

 

   4.1.2 A análise das interlocuções dos meninos 

 

Para análise das respostas concedidas pelos meninos nas interlocuções, usamos os 

mesmos procedimentos usados para as meninas, ou seja: vamos descrever separadamente 

cada um dos três vídeos, perfazendo o total de nove, dos três meninos que participaram da 

pesquisa. Os nomes utilizados para se referir as crianças são fictícios. Solicitamos das 
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crianças que escolhessem um nome para representá-los na escrita da pesquisa, mas somente 

um aluno escolheu. Então, temos, como primeira interlocução, vídeos de episódios interativos 

desencadeados pela professora em situações que ocorreram no espaço escolar.   

Inicialmente, temos um episódio que consiste de um ditado. A professora faz a leitura 

em voz alta das palavras que estão na sequência das famílias silábicas localizadas na parede 

do fundo da sala até a palavra que representa a família já estudada, e as crianças, sentadas nas 

cadeiras das mesas, escrevem com lápis no caderno as palavras ditadas.  

No decorrer, Dudinha (menino) está fazendo o ditado solicitado pela professora: 

 

Entrevistadora: O que você estava fazendo naquele momento lá no vídeo? 

Criança (Dudinha): As palavras que estavam na parede. 

Entrevistadora: E por que você estava olhando para a parede? 

Criança (Dudinha): Para negoçar as palavras, que eu tinha esquecido tudo. 

Entrevistadora: E o que tem na parede? 

Criança (Dudinha): O alfabeto das letras. 

Entrevistadora: E a professora estava fazendo um ditado, não foi? 

Criança (Dudinha): Foi. 

Entrevistadora: E você estava olhando o que na parede? 

Criança (Dudinha): As palavras. 

Entrevistadora: Você já sabia que a professora iria falar aquelas palavras? 

Criança (Dudinha): Hum, hum! 

Entrevistadora: Quando a professora fala a palavra, você sabe que ela está na parede? 

Criança (Dudinha): Sim! 

Entrevistadora: E você olha o que na parede para saber que é a palavra? 

Criança (Dudinha): Os desenhos. 

Entrevistadora: E você sabe que, embaixo do desenho, está escrito o quê? 

Criança (Dudinha): A palavra do desenho. 

  

 A intenção de começar a entrevista com a questão: “O que você estava fazendo 

naquele momento lá no vídeo?”, nesta interlocução e em outras, tem por propósito perceber o 

que a criança recorda sobre a situação registrada no vídeo, e reconta o momento vivenciado, 

para uma condução da entrevista favorável às análises sobre a situação em foco. Nesta 

interlocução, Dudinha, direciona o olhar para a parede para escrever as palavras ditadas, 

utiliza-se de uma estratégia criada pelas crianças para escrever as palavras, partindo da lógica 

compreendida sobre a leitura oral que a professora realiza em todo início do encontro do dia, 

ao perguntar: “Que desenho é este”; “Então, está escrito o quê, embaixo?”. Dudinha deixa 

claro, ao responder à pergunta da pesquisadora, que precisava olhar os desenhos. A criança 

explica que a palavra fica embaixo de cada desenho. 
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Podemos entender que a criança buscou alternativas para escrever as palavras na 

situação de ditado. Segundo Piaget (1990), quando as crianças formulam um saber sozinhas, 

podem carregar consigo este saber com menor esforço, podendo acessá-lo a todo o momento 

que necessitarem. Assim, a criança “[...] em vez de deixar que a memória prevaleça sobre o 

raciocínio, ou submeter a inteligência a exercícios impostos de fora, aprenderá a fazer 

funcionar por si mesmo a sua razão e construirá livremente as suas próprias noções” (p. 76). 

A partir desta prerrogativa, podemos dizer que estaremos estimulando o desenvolvimento da 

reflexão e da criatividade das crianças sobre as suas ações perante as situações que surjam no 

seu cotidiano.     

 A continuidade de um diálogo que se estabelece com as crianças torna-se parte do 

processo de mediação na condução do processo da aprendizagem; e, quando isso não ocorre, 

as crianças fazem as atividades solicitadas em sala sem saber a finalidade e do que se trata, 

apenas como uma ação mecânica. Para DeVries & Zan (1998, p. 28), esse tipo de situação é 

encontrada em ambiente sociomoral
34

 de salas de aula denominadas pelas autoras de “A 

fábrica”, onde deve haver a obediência. Observamos isto na interlocução a seguir, em uma 

situação em que a professora está cantando uma música para reconhecimento das partes do 

corpo humano, e Robson não está envolvido com a atividade. A professora chama a atenção 

de Robson oralmente, pedindo para interromper as batidas na mesa e participar da atividade, 

sem perguntar por que não está participando ou se sabe do que estão falando: 

  

Entrevistadora: O que a professora falou para você neste momento? 

Criança (Robson): Para fazer a tarefa. 

Entrevistadora: E qual era a tarefa? 

Criança (Robson): Eu tava batendo na mesa. 

Entrevistadora: E você sabe por que vocês estavam fazendo aquela tarefa? 

Criança (Robson): Acho que tava imitando. 

Entrevistadora: Por que vocês estavam fazendo aquelas imitações? 

Criança (Robson): Esqueci. 

 

 Robson diz que se tratava de uma atividade de imitação dos movimentos da 

professora, conduzidos pela letra da música – “Criança (Robson): Acho que tava imitando”, – 

mas não sabe qual era a imitação e sobre o que era a música. DeVries & Zan (1998) ainda 

acrescentam que temos a visão errônea de que, nos espaços escolares, a postura autoritária da 

                                                
34 O ambiente sociomoral “[...] é toda a rede de relações interpessoais que forma a experiência da criança na 

escola. Esta rede pode ser imaginada como sendo formada de duas partes principais: a relação professor-aluno e 

a relação das crianças com seus colegas” (DEVRIES & ZAN, 1998, p. 31).   
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professora torna-a mais respeitada. Mas, não é bem isto que ocorre. Segundo as autoras, 

apesar de exercer menor poder, a professora cooperativa do ambiente sociomoral, chamado 

comunidade, é influente nas relações em sala, têm uma condução positiva do afeto entre os 

sujeitos. A professora cooperativa do ambiente sociomoral de comunidade “[...] encoraja um 

processo recíproco de dar e receber, nas discussões, mediação de conflitos e decisões do 

grupo” (p.31). As crianças devem ser instigadas a conhecer, a falar sobre seus conflitos, para 

entendermos suas vontades, em prol do seu processo educacional, como sujeito crítico e 

participativo. Ainda para as autoras, as situações em que as crianças são obrigadas a fazer 

algo que não tem sentido para as mesmas podem ser caracterizadas como situações de 

coerção, de imposições pelo sujeito que, no momento, tem o poder.  

 Segundo Piaget (1994), as regras morais seguidas pelas crianças são apresentadas 

pelos adultos, carregadas dos interesses destes, as regras não são construídas segundo a 

necessidade da relação entre adultos e crianças. Assim, se nas interações em sala, a professora 

continuar a manter apenas as atividades e as suas regras para a condução das atividades, não 

será concedido às crianças, a oportunidade de se posicionarem, de refletir e de expor suas 

emoções sobre aspectos das diversas realidades que lhes são apresentadas. 

 Com Paulo, apresentou-se uma situação parecida com esta narrada. A professora 

estava falando sobre plantas no pátio externo da instituição, local onde há um parque e plantas 

que nascem entre a areia. Robson e Paulo começaram a brigar por causa de um brinquedo: 

 

Entrevistadora: Você lembra o que estava acontecendo no vídeo aquele dia? 

Criança (Paulo): A professora estava falando sobre as plantas. 

Entrevistadora: O que a professora foi falar com você? 

Criança (Paulo): Para parar de brigar com Robson e ver ela falar. 

Entrevistadora: E ela perguntou por que vocês estavam brigando? 

Criança (Paulo): Não. Só mandou parar.  

 

 A criança (Paulo) sabe sobre o que a professora estava falando naquele momento, mas 

a professora não se interessou sobre o que estava acontecendo entre as crianças. A docente faz 

a intervenção verbal de mandar as crianças parar para manter a ordem e continuar com sua 

aula, sem resolver o conflito estabelecido, sem saber o motivo e o porquê da necessidade de 

ambos sobre o brinquedo.  

 A segunda videogravação refere-se a um episódio iniciado pela criança. Para análise 

deste tipo de vídeo, selecionamos três interlocuções com os três meninos.  
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 Na interlocução a seguir, a criança (Dudinha) estava escrevendo algumas palavras no 

caderno referentes à família silábica que a professora estava mostrando no quadro branco: 

  

Entrevistadora: O que estava acontecendo neste dia ali no vídeo?  

Criança (Dudinha): A gente tava fazendo nome de GATO. 

Entrevistadora: E você pediu ajuda para a professora aquela hora que você foi conversar 

com ela? 

Criança (Dudinha): Hum, hum. 

Entrevistadora: O que foi que você pediu para ela? 

Criança (Dudinha): Fui mostrar ela. 

Entrevistadora: Mostrar o quê? 

Criança (Dudinha): A tarefa. 

Entrevistadora: Você foi pedir o quê, para ela? 

Criança (Dudinha): Ajuda. 

Entrevistadora: Para o quê? 

Criança (Dudinha): Para negoçar
35

 a tarefa. 

Entrevistadora: O que é negoçar a tarefa? 

Criança (Dudinha): Negoçar as letras lá, para mim terminar. 

Entrevistadora: Você queria que ela lhe mostrasse as letras da palavra para terminar? Qual 

era a palavra? 

Criança (Dudinha): Hum, hum. GATO. 

Entrevistadora: E ela lhe ajudou? 

Criança (Dudinha): Hum, hum. 

Entrevistadora: Ela lhe ajudou do jeito que você precisava ou queria? 

Criança (Dudinha): Ela ajudou do jeito que ela queria. 

  

 

 Nesta interlocução, a criança (Dudinha) solicita da professora ajuda para escrever a 

palavra GATO, a professora atende à solicitação de Dudinha, mas, ao ser perguntado pela 

entrevistadora: “Ela lhe ajudou do jeito que você precisava ou queria?”, a criança responde: 

“Ela ajudou do jeito que ela queria”. A criança diz que a professora respondeu sua 

solicitação como uma imposição posta pelo sentido do adulto, que determina como é para ser 

feito. Neste momento, a visão adultocêntrica (CRUZ, 2008; CORSARO, 2011; SARMENTO, 

2004; VASCONCELLOS, 2007) impede o estabelecimento de uma relação de escuta da 

criança sobre as suas reais necessidades. Assim, a visão adultocêntrica torna-se a barreira para 

o encontro entre o pensar dos adultos e o pensar das crianças, sobre as realidades vivenciadas.  

  Na interlocução seguinte, foi utilizada, como motivador da entrevista, uma gravação 

de um episódio em que uma criança (Robson) foi falar com a professora que iria pegar um 

livro, os quais ficam na estante no fundo da sala:  

                                                
35 “Negoçar” na fala das crianças, tem o significado de fazer algo. 
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Entrevistadora: O que você foi falar para a professora? 

Criança (Robson): Que ia pegar um livro. 

[...] 

Entrevistadora: E o que você achou da professora tirar o livro de você? 

Criança (Robson): Nada não. Daí fiquei quieto. 

Entrevistadora: Ela lhe perguntou o que você estava fazendo com o livro? 

Criança (Robson): Não.  

 

 Observamos, nesta fala, a iniciativa de Robson de conversar com a professora sobre o 

livro que iria pegar. Este episódio ocorreu no decorrer de outra atividade desenvolvida em 

sala no momento. A professora falou para Robson devolver o livro, mas, como continuou com 

o livro, a professora o tomou da criança. A reação de Robson, tal como foi gravado, foi de 

aquiescência: “Nada não. Daí fiquei quieto”. É uma resposta que pode demonstrar que o 

exercício contínuo da autoridade pela professora passa a se tornar aceitável pelas crianças, 

não lhes possibilitando, no caso Robson, expor suas ideias, exercer opinião frente às diversas 

situações vivenciadas em sala, como comprovamos na resposta à pergunta seguinte realizada 

pela pesquisadora: “Ela lhe perguntou o que você estava fazendo com o livro? Criança 

(Robson): Não”. Segundo Stroisch (2007), quando a participação infantil é pensada no espaço 

escolar somente por meio da ação pedagógica, as participações das crianças ficam restritas às 

solicitações realizadas pela professora, e isto ocorre, normalmente, por solicitações com 

questionamentos que envolvem o conteúdo que está sendo trabalhado. Assim como a autora, 

não estamos desconsiderando a importância das ações pedagógicas e dos conteúdos, mas 

realizando uma reflexão sobre as relações que são estabelecidas neste espaço, haja vista que 

estas práticas não podem se restringir apenas às ações relacionadas aos conteúdos.  

 Este mesmo posicionamento do adulto, com relação às crianças, encontramos no 

episódio com Paulo. Em uma aula sobre as partes da planta, a criança (Paulo) fala com a 

professora e aponta para uma planta:  

 

Entrevistadora: O que você disse para a professora aquela hora que você estava apontando? 

Criança (Paulo): Uma planta. 

Entrevistadora: Você queria dizer o quê? 

Criança (Paulo): Falar só da planta. 

Entrevistadora: E aquela hora que você falou: “Olha pró, olha a planta lá”, ela lhe 

respondeu alguma coisa? 

Criança (Paulo): Não. 

Entrevistadora: E ela mostrou a planta que você apontou? 

Criança (Paulo): Só a que ela estava. 
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Entrevistadora: Você acha que ela poderia ter mostrado? 

Criança (Paulo): Poderia. 

Entrevistadora: Por quê? 

Criança (Paulo): Por causa de que, também é planta.  

 

 Percebemos, na interlocução, que Paulo sabe o que é uma planta e, ao ver a planta que 

a professora estava mostrando, faz relação com outros tipos que também poderiam ser assim 

conceituados. Isto fica evidente no trecho seguinte da interlocução: “Entrevistadora: E ela 

mostrou a planta que você apontou? Criança (Paulo): Só a que ela estava. Entrevistadora: 

Você acha que ela poderia ter mostrado? Criança (Paulo): Poderia. Entrevistadora: Por quê? 

Criança (Paulo): Por causa de que, também, é planta”. Este momento seria oportuno para 

trabalhar os diferentes tipos de plantas não somente com a criança que fez a inferência, mas 

com todo o grupo de crianças presentes, concedendo oportunidade a trocas de conhecimentos 

entre os alunos. E, ainda, como muitas dessas crianças vêm da zona rural, sentem-se 

reprimidas ou excluídas com a não valorização de seus conhecimentos e com os dizeres 

impostos pela escola. A desvalorização dos saberes das crianças, conforme Corsaro (2011) e 

Sarmento (2004), pode ficar evidente quando os adultos desconsideram as contribuições ou as 

perspectivas apresentadas pelas crianças. Os autores discutem a visão adultocêntrica, que 

reconhece as crianças como seres imaturos que dependem apenas das intervenções dos 

adultos para seu processo de desenvolvimento. O espaço escolar da Educação Infantil, que 

tem sido estudado, analisado e discutido para o seu público, as crianças, precisa ter uma 

proposta de assentimento e respeito aos diferentes contextos infantis para estabelecer 

interações propícias ao desenvolvimento de crianças cidadãs e autônomas.    

 Como terceiro episódio gravado, temos a interação entre as crianças, no caso, os 

meninos. Todas as interlocuções realizadas para este tipo de episódio (criança/criança) foram 

de momentos vivenciados no espaço da sala de aula. 

 No episódio, duas crianças estão sentadas à mesinha, fazendo os desenhos solicitados 

pela professora, quando uma das alunas chama a outra para irem ver os livros. As crianças 

pegam um livro, começam a folhear e os levam para a mesa: 

 

Entrevistadora: Conta pra mim, o que você estava fazendo com Mariel? 

Criança (Dudinha): Tava fazendo tarefa. 

Entrevistadora: Qual era a tarefa deste dia? 

Criança (Dudinha): Fazer desenhos. 

Entrevistadora: Aí, depois, você foi fazer alguma coisa ali com Mariel nos livros, você 

lembra? 
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Criança (Dudinha): Hum, hum. Fui ver. 

Entrevistadora: O que você foi ver com ela nos livros? 

Criança (Dudinha): Mostrei para ela o planeta. 

 

 As interações, desprovidas de intencionalidades iniciais entre as crianças, são 

percebidas como mais prazerosas, diante da observação dos gestos, dos movimentos e das 

falas apresentadas. Ao cercear a ação das crianças no manuseio de livros e outros objetos, 

deixamos de proporcionar ações autônomas de construção do conhecimento. No exemplo 

acima, a iniciativa da criança (Dudinha) de pegar o livro estimulou a experiência de falarem 

sobre planetas, como evidenciado na fala, “Mostrei para ela o planeta”, mesmo sem a 

professora ter citado em algum momento na sala no decorrer da aula sobre tal tema. Para 

Corsaro (2011, p. 53), nas interações as crianças produzem cultura de pares, “[...] na qual 

conhecimentos e práticas da infância são gradualmente transformados em conhecimentos e 

habilidades necessários para participar do mundo adulto”. Esta cultura construída pelas 

crianças é advinda da autonomia exercida para compreender o mundo e, a partir dessa 

compreensão, criar possibilidades de mudanças, ou seja, outras formas de ver o mundo a 

partir do conhecimento. Conforme Piaget (1990), as relações sociais das crianças e dos 

adultos e o trabalho escolar necessitam ser referendados simultaneamente na autonomia e na 

reciprocidade, para formar sujeitos conscientes de suas ações e dos direitos dos outros. A 

convivência nos espaços escolares dinamizada por estas prerrogativas é propícia à formação 

para a autonomia.     

 Na interlocução seguinte, as crianças estavam pintando em um papel ofício a bandeira 

do município, em decorrência da proximidade do aniversário da cidade. A criança (Robson) 

atende a um pedido da colega para ajudá-la a pintar a bandeira: 

 

Entrevistadora: O que você estava fazendo com Miriani no vídeo? 

Criança (Robson): Pintando a tarefa com ela. 

Entrevistadora: Você estava ajudando a Miriani? 

Criança (Robson): Tava, a tarefa era dela. 

Entrevistadora: Ela lhe pediu ajuda para o quê? 

Criança (Robson): Para negoçar a tarefa dela. 

Entrevista: O que é negoçar? 

Criança (Robson): Oh, é lá escrever, desenhar. 

Entrevistadora: E você disse para ela negoçar o quê? 

Criança (Robson): Para ela escrever os prédios e os carros que ela gosta de desenhar. 

Entrevistadora: Ah, o que ela gosta de desenhar.  
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 Nesta interlocução com Robson, percebemos a sua disponibilidade em ajudar o outro, 

sem discriminação ou preconceitos, mas com respeito à opinião e ao gosto na relação entre 

ambos. Vamos ao trecho: “Entrevistadora: E você disse para ela negoçar o que? Criança 

(Robson): Para ela escrever os prédios e os carros que ela gosta de desenhar”. Robson 

incentiva a colega a desenhar o que gosta, sem preconceitos ou ideias postas sobre o que é 

certo ou não ser desenhado. Freire (1998) lembra que, no caminhar da heteronomia para a 

autonomia, as crianças precisam deparar-se com conflitos e exercer seus posicionamentos e 

que não existe o certo ou o errado, mas a compreensão do mundo, e esta, precisa ser exposta 

no decorrer desse processo, para conhecer as suas próprias ideias. A escolha sobre o que 

desenhar pela criança é o começo de muitas escolhas a serem realizadas, considerando o 

trabalho com esta questão com a criança.  

 Na interlocução seguinte, temos o episódio de duas crianças que saíram das cadeiras 

em que estavam sentadas, foram até a estante de livros pegar um livro e voltaram correndo 

para as cadeiras:  

 

Entrevistadora: Você viu o que você estava fazendo ali no vídeo? 

Criança (Paulo): Tava lendo o livro. 

Entrevistadora: Quem falou para você ler o livro? 

Criança (Paulo): Eu, mais Carlos que pegou. 

Entrevistadora: O que tinha de interessante no livro? 

Criança (Paulo): Uma cobra. 

Entrevistadora: O que você acha de ver a cobra? 

Criança (Paulo): Gosto de ver ela viva. 

Entrevistadora: E a professora já falou de cobra na escola? 

Criança (Paulo): Não.  

Entrevistadora: E você já pediu para falar sobre cobra alguma vez? 

Criança (Paulo): Não. Só de jacaré que ela já falou. 

 

 Encontramos na fala de Paulo, elementos que poderiam ser trabalhados na sala com a 

professora e as outras crianças, partindo simplesmente, de uma ação de pegar um livro pelas 

crianças, como: “Tava lendo o livro”. Esta fala traz a ação de ler, o trabalho com a leitura 

pode começar pela questão do que seria ler, suscitada para as crianças pensarem sobre, pois, 

estão em pleno processo de alfabetização, descobrindo a leitura e é com o contato livre com 

os livros (VALDEZ e COSTA, 2010) que as crianças começam a criar seus hábitos de leitura.  

Em outra fala: “Gosto de ver ela viva”, temos o conceito de vivo, o que são seres vivos e não 

vivos; em outra fala de Paulo: “Uma cobra”, surgiria o trabalho com répteis, trazendo 

questões que pudessem fazer expor as experiências das crianças com o tema, quem já viu uma 
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cobra, como é e outros mais. Estas são possibilidades de trabalho com as crianças que partem 

de suas falas, de suas vontades, curiosidades e que não são impositivas ao pensar das crianças.  

Para Dias (2005), as experiências com as crianças são desenvolvidas através das relações 

práticas e verbais com seus pares e com os outros sujeitos presentes no seu dia-a-dia. No caso 

da interlocução acima, é um momento de experiência das crianças de contato com o livro, e a 

reflexão desta situação com as mesmas e com a contribuição da mediação da professora, traria 

possibilidades outras de interpretação sobre as informações expostas pelo livro. Observamos 

então, a reflexão entre os pares sobre a cobra, sendo possível observar que as crianças 

conversam entre si sobre o mundo ao seu redor e as suas realidades específicas, trocando 

conhecimentos. 

 Trabalhar com a Educação Infantil requer além da formação do professor, da 

responsabilidade e do compromisso, demanda sensibilidade para perceber as diversas 

possibilidades de conhecimento das crianças em prol do desenvolvimento de sua autonomia. 

  

 

4.2 A autonomia nas análises da professora 

 

 [...] nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da 

construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente 

sujeito do processo.  

 

(FREIRE, 1998, p. 29) 

 

Realizamos a entrevista com a professora depois de ter efetivado a interlocução com 

as crianças. Pretendíamos contar com a contribuição da docente para aprofundar as questões 

norteadoras implícitas nos objetivos do estudo e enriquecer o debate com questões 

identificadas e registradas no caderno de campo durante o tempo presente na instituição, bem 

como, destacar elementos apontados pelas crianças durante as interlocuções. 

 Assim, a entrevista assumiu um caráter de diálogo, tal como é preconizado para as 

entrevistas semiestruturadas. Isso possibilitou uma análise detalhada das concepções que 

embasam as atividades profissionais da referida professora. Contudo, cabe resaltar que a 

primeira parte da entrevista, foi transcrita a partir dos registros de áudio e vídeo, porém a 
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segunda parte não foi possível transcrever considerando um acidente que danificou o 

equipamento. Consequentemente, voltamos à professora e refizemos as questões que foram 

perdidas com o referido acidente. É importante assinalar este fato, porque as entrevistas 

discursivas também podem gerar mudanças ou novos aprendizados ou ter contribuído para 

rever reflexões. Portanto, se por um lado perdemos as informações da primeira interlocução, 

por outro entendemos que os conceitos e as questões apontadas, neste segundo momento, 

estão vinculados as concepções que embasam as atividades profissionais da entrevistada.  

 Inicialmente, elaboramos algumas perguntas no propósito de saber como o 

planejamento era feito, pois, para Faria & Dias (2007) o planejamento é um instrumento que 

se propõe ser organizativo do trabalho pedagógico do professor, incluindo objetivos, 

metodologia, avaliação, pensando tempos e espaços na Educação Infantil, bem como o 

próprio currículo a ser posto em prática com as crianças atendendo os pressupostos do cuidar 

e educar. 

 

Entrevistadora: Vou te perguntar algumas coisas em relação ao vídeo ali. De onde você tirou 

essa ideia de trabalhar raiz com as crianças? 

Professora (Eunice
36

): Do projeto né, a gente segue. Como já era revisão, o processo da aula 

já tinha acontecido, ali estava sendo revisão sobre raízes. 

Entrevistadora: Então, aí já vieram os conteúdos do projeto? 

Professora (Eunice): Que o plano já tem! A gente trabalha em cima do plano. 

 

 Pelas respostas da professora, indica estar trabalhando com projetos que estão 

presentes em um plano de curso. Para Helm e Beneke (2005) identifica-se como uma das 

formas de oferecer o currículo é a utilização de projetos na educação das crianças, entendendo 

que projeto constitui-se como uma investigação sobre um assunto de seja de interesse dos 

participantes. Sendo os projetos um dos muitos tipos de experiência de aprendizagem que as 

crianças podem vivenciar situações de aprendizagem. Segundo as autoras Faria & Dias (2007) 

não podemos identificar uma metodologia mais adequada do que outra, apenas temos 

situações certas para determinadas metodologias. O professor em seu trabalho precisa 

conhecer metodologias diversas para que possa determinar maneiras de trabalhar em 

momentos diversos no espaço escolar. É necessário que as metodologias promovam a 

interação entre crianças, bem como possibilitar o conhecimento de espaços e dos objetos, sem 

esquecer as necessidades de brincar, de conhecer o mundo e de se expressar com o mundo por 

linguagens outras. Assim, a escolha e utilização de metodologias com as crianças contribuem: 

                                                
36 Nome fictício da professora. 
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[...] para a construção de conhecimentos informais e formais sobre as 

linguagens, a natureza e a sociedade, atuando simultaneamente sobre o 
desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos: cognitivo, 

linguístico, social, afetivo, corporal, ético e estético. Além disso, contribuem 

de forma decisiva para a sua formação como cidadã, incidindo na construção 
de sua identidade, de sua autonomia e de sua capacidade de participação e 

cooperação (FARIA & DIAS, 2007, p. 119).  

 

 Percebemos a importância da escolha da metodologia na condução do trabalho 

pedagógico da professora para o desenvolvimento de aspectos que levem a autonomia das 

crianças dentro do espaço escolar. Procurando aprofundar esta questão, perguntamos de onde 

surgem estes temas.  

 

Professora (Eunice): É tudo baseado nas diretrizes. 

Pesquisadora: Aqui na escola tem a oportunidade de estudar tanto a Educação Infantil 

quanto as diretrizes? 

Professora (Eunice): Temos sim! Assim, tem um currículo a ser estudado e aí, dentro desse 

currículo a gente estuda isto tudo. 

 

 Como se pode ver, tudo o que a escola faz está baseado nas diretrizes. Assim, tal como 

afirma Aquino e Vasconcellos (2005, 2012) os documentos oficiais que necessitariam ser 

utilizados para orientar o processo educacional, são utilizados como currículo pelas escolas. 

Mesmo sabendo que as DCNEI e outros documentos de orientação não evidenciam a questão 

curricular, abordam aspectos que acabam definindo pressupostos, objetivos, escolha de 

atividades, conteúdos, organização de ambiente e materiais para o trabalho com a Educação 

Infantil. Outro ponto destes documentos é que passaram a assumir um caráter mandatário e os 

sistemas estaduais e municipais de educação acataram tais orientações, que afetam a 

constituição da autonomia da escola.  

No transcorrer da entrevista, a professora deixa explícito que a escola recebe da 

Secretaria Municipal de Educação, uma orientação que indica os conteúdos a serem 

trabalhados nos encontros denominados ACs (Atividades Complementares)
37

. Esta 

intervenção da Secretaria também foi vista por Sodré et al (2008) ao analisar a realidade de 

outro município do Estado da Bahia. Para a autora, esta intervenção foi realizada no propósito 

de garantir o trabalho da Educação Infantil coerente com que estava estabelecido nos 

                                                
37 As Atividades Complementares são reuniões quinzenais realizadas por coordenadores da Secretaria de 

Educação Municipal, onde os professores da Rede Municipal devem se fazer presentes para orientações 

pedagógicas. 
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documentos oficiais. Aponta também que os técnicos da Secretaria de Educação do município 

reconheciam fragilidades no processo de formação dos professores, percebendo que muitas 

haviam cursado apenas uma disciplina no curso de formação que abordava a Educação 

Infantil. 

Oliveira (2009) também faz a mesma afirmativa, pois seus estudos mostram que o 

currículo do curso de formação de professores não tem favorecido “a construção do sentido de 

docência da E. I. para além do espaço da sala de aula e nos moldes de funcionamento do 

ensino fundamental” (p. 148). 

Assim, as atividades desenvolvidas na sala estão centradas em conteúdos preparatórios 

para o Ensino Fundamental, distante da preocupação com o contexto sócio-histórico das 

crianças. O que notamos, são instituições de Educação Infantil funcionando conforme as 

escolas de Ensino Fundamental, voltadas para o letramento das crianças com temas e questões 

distantes do interesse e referencial das crianças. Segundo Parente (1998) a formação de 

professores de Educação Infantil carece atender as especificidades do trabalho com esta faixa 

etária, pois, existem capacidades específicas que o professor que deseja trabalhar na Educação 

Infantil necessita desenvolvê-las. Estas capacidades podem estar entre o desenvolvimento da 

capacidade de observação para utilizá-las com as crianças no momento que precise organizar 

e coordenar os acontecimentos que as crianças fazem parte e que são observados pelo 

professor.  

Para Kishimoto (2001) a Educação Infantil tem sido vista a partir do ponto de vista 

adultocêntrico como uma pré-escola, isto é, uma preparação para o Ensino Fundamental, 

sendo prerrogativa fundamental a reformulação da formação dos professores, possibilitando 

novos olhares para as crianças que são os sujeitos da Educação Infantil. Novos olhares 

precisam ser postos sobre as crianças, os espaços físicos, seleção de materiais e, de forma 

contundente sobre o papel do professor nos processos interativos que se estabelecem no 

espaço escolar.  

Este aspecto abordado fica mais claro, quando analisamos os registros do caderno de 

campo e uma criança (Mariel) durante o ditado, de uma família silábica, solicita à professora 

que escreva no quadro uma frase criada por pela criança. Obviamente, pareceu mais 

pertinente à menina escrever uma frase que poderia estar relacionada à sua realidade do que 

reproduzir mecanicamente, sílabas desconectas. É percebido que conforme anotações do 

caderno de campo, esta é uma atividade corriqueira realizada pela professora em sala com as 

crianças, e que mesmo em frases com elementos imaginativos apresentadas pelas crianças, ao 
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escutar as frases e com a lógica de adulto, a professora não reconhece como lógica diante a 

realidade, não questiona a criança ou dialoga com a mesma sobre a frase na busca de 

compreensão, mas diz que está incorreta e, não pode ser a frase construída pela aluna.   

Quanto aos conteúdos abordados, a professora procurou exemplificar que tem a 

preocupação de explorar os conteúdos de uma forma mais concreta. Citou que quando estava 

trabalhando raízes procurou mostrar verduras, mas no dia de trabalhar este assunto nenhuma 

das verduras da escola se adequava. Por isso, mostrou um cartaz com retratos de verduras 

(cenoura, batata, rabanete, nabo e beterraba). Estas verduras são conhecidas, porém, não é 

provável que todas as crianças as conhecessem.  

Aprofundando esta questão, a professora falou que pretendia fazer um passeio com as 

crianças, onde vissem as partes de uma planta, o que não foi possível, devido os feriados.  

Em contrapartida, passou um vídeo onde mostra uma horta e na área livre da escola 

arrancou uma pequena planta para mostrar a raiz para as crianças. Podemos depreender desta 

parte da entrevista, duas questões: a primeira diz respeito à substituição de recursos concretos 

por cartazes ou vídeos que transformam as crianças em expectadores da própria realidade 

vivenciada.  

Dessa forma, o processo educacional que poderia sair dos muros da escola para o 

contato com a natureza e, a realidade das plantas locais se volta para representações gráficas 

ou não, de elementos que fazem parte do cotidiano das crianças podendo ser vistos, tocados, 

cheirados, provados... Essa discussão fortalece a educação pelo imobilismo, onde Queiroz 

(2013) mostra que as estratégias e as formas de ensino ainda vigentes nos espaços escolares, 

colocam as crianças, em diversas situações de imobilidade, passando pelo crivo de controle 

dos professores, estabelecendo tempo para o movimento (o recreio), a brincadeira, os 

momentos livres que são ricos em criatividade e descobertas por parte das crianças. Este 

tempo que é arrebatado são promissores ao autoconhecimento de si pelas crianças, 

favorecendo a condução de relações de busquem a autonomia da criança no seu dia-a-dia, 

através das experiências. 

O segundo aspecto, é a distância entre as verduras que as crianças comem ou veem na 

feira e as apresentadas no vídeo e cartazes com a professora. Neste sentido, apontamos para 

uma lacuna no processo educacional que não explora o conteúdo, não somente com referência 

para a realidade vivida pelas crianças, como também para as implicações destes conteúdos 

para a vida das crianças. Não basta saber que a raiz é uma parte de uma planta, para além 

disso, este estudo pode contribuir com a análise de hábitos alimentares, o papel medicinal de 
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algumas raízes, e não somente para a fixação no solo, enfim, qualquer tema merece ser 

devidamente aprofundado para que contribua para as relações entre as diferentes áreas do 

conhecimento. 

Entretanto, o domínio de cada conteúdo não é suficiente para justificar a ausência 

destes desdobramentos durante o estudo de um determinado tema. Ou seja, não é porque a 

professora não tenha conhecimentos sobre o tema raiz que não o desdobra em novas 

possibilidades de análise. 

O que pretendemos chamar a atenção com o exemplo é para um modelo de escola 

conteudista, que aborda temas de forma objetiva e desconectada com a realidade. Para Charlot 

(2013), a ideia de escola conteudista, de transmissão do conhecimento, passa a estabelecer o 

distanciamento entre o adulto e as crianças, fazendo a relação entre os que sabem e os que não 

sabem. Na escola tradicional, a educação é uma autoeducação considerando que a criança está 

sozinha diante do conteúdo. Mesmo com ajuda do professor: “[...] este pode substituir a 

autoridade sempre vacilante da razão infantil. Mais geralmente, ele faz mediação entre a 

criança e os modelos culturais. Mas a criança somente progride e se cultiva graças a seus 

esforços pessoais” (CHARLOT, 2013, p. 232). No vacilo da razão infantil está a possibilidade 

das crianças construírem suas reflexões sobre a realidade, relacionando o que está no discurso 

e o vivido, para estabelecer seu pensamento autônomo e se fazer ser vista na sociedade como 

bem questionam os estudos de Vasconcellos e Sarmento (2007) sobre a invisibilidade da 

infância.  

O terceiro aspecto, que não foi abordado durante a entrevista com a professora, mas 

que foi observado em suas respostas é a relação do planejamento com o tempo ou a duração 

de cada tema no planejamento. Quando a professora justificou não ter levado as crianças para 

uma atividade externa em função dos feriados, deixou implícito que o período estabelecido 

para o estudo do tema tinha terminado. Consequentemente, a relação dos conteúdos 

estabelecidos no planejamento estava dividida, de modo a assegurar que todos fossem 

abordados durante aquela etapa do programa. Assim, os assuntos abordados aparecem de 

forma desconecta e não favorecem a análise da profundidade que cada tema pode 

providenciar com seus devidos desdobramentos. Os conteúdos na Educação Infantil se fazem, 

nos diversos momentos em que as crianças estão no espaço escolar. Para Faria & Dias (2007) 

a organização dos tempos na dinâmica das crianças precisa ser aproveitada para trabalhar nas 

interações os mais diversos conteúdos como, por exemplo, o horário da alimentação, o 

momento da escovação, que são tempos dentro da Educação Infantil, muitas vezes realizados 
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para simplesmente serem cumpridos como uma obrigação, mas que fazem parte do cuidar e 

educar. 

Outro aspecto a ser destacado com a professora, versava sobre a participação das 

crianças no processo educacional. Para desencadear a discussão sobre o tema recorremos ao 

caderno de campo, onde havíamos registrado que um menino informou, durante a 

apresentação do cartaz que tinha as raízes, que a avó plantava “batatinha”. A professora 

explicou que não ouviu a criança falar e que a criança: “traz a experiência de, vivência de  

casa e a gente complementa”. Porém, logo em seguida esclareceu que ouviu o menino 

falando sobre o purê que em casa faz com batata. Freire (1998), nos fala que devemos 

respeitar os saberes dos educandos socialmente construídos, pois, são experiências trazidas 

dinamizadoras de oportunidade para se trabalhar a realidade concreta com o conteúdo 

proposto, de “discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino de conteúdos” (p. 33). 

O diálogo abaixo busca esclarecer esta análise:  

 

Professora: Mas é assim, eu não ouvi, tava muita gente, eu ouvi, eu entendi que ele disse que 

lá em casa tem batatinha, entendi assim. No vídeo também tem que ele disse o processo do 

purê falou que a batatinha faz purê, falou que lá em casa a gente amassa e faz purê, né? 

Entrevistadora: Você acha que as crianças, elas têm condições de contribuir e a gente 

aproveitar mais as contribuições delas na aula? Acha que ela tem condição, a criança tem 

maturidade? 

Professora (Eunice): Com certeza! A criança tem potencial, né. Como to te falando, esta aula 

tem como explorar mais, né? Mais recursos, estas coisas, só que teve esta parte de que a 

gente programou ver o filme e essas coisas e mais a parte da cozinha que era para fazer, né? 

Uma parte concreta de alimentação.  

 

Como se pode ver a professora procura demonstrar que está atenta à importância da 

participação da criança e da experiência concreta com o tema, mas apesar disso, justifica a 

ausência ou desse cuidado também com a falta de recursos ou de condições.  

 

Entrevistadora: E você acha que as crianças nessa condição, com a aula deste dia, elas tem 

condições de falar sobre raízes? 

Professora (Eunice): Já, porque é da convivência deles, eles já comem raízes né. Aqui na 

escola mesmo, já é familiarizado com este tipo de verdura, eles já tem (pausa), já é da 

realidade deles, do convívio, não é uma coisa distante. 

Entrevistadora: Mas de todas aquelas raízes, você acha que as crianças conhecem elas todas? 

Diante do que você sabe da realidade deles? 

Professora (Eunice): Assim, cenoura, as mais conhecidas, a mais popular no caso da 

batatinha, que todo mundo tem acesso a batatinha, a beterraba, que sempre aqui a gente 
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sempre dá e tudo. Acho que é de acesso deles, acho assim que o nabo, o nabo não, porque 

aqui né. Mas, até por ser parecido com a cenoura, né. Não é porque eles não sabem que a 

gente não vai dar, né? Pelo menos assim, a nível de conhecimento, né. Porque aí possa que, 

eles podem chegar numa horta ou na feira e vê aquilo ali e já sabe. 

 

Nas explicações da professora apesar dos percalços que justificaram a opção por 

outros recursos, entende que a forma como o conteúdo abordado foi suficiente. Para a 

docente, as crianças já comem raízes e das apresentadas, reconhece que o nabo pode não ser 

conhecido pelas crianças. Acredita que a partir dessas atividades, as crianças estarão aptas 

para identificar estas verduras numa horta ou numa feira. Sem abordar um tema em específico 

continuamos a questionar a professora sobre o papel das crianças no processo educacional. 

Procurando ser mais explícitas, perguntamos se via as crianças como objeto ou sujeito desse 

processo. 

 

Professora (Eunice): Como sujeito né, do objeto né? Eu acredito nisso assim. Minha 

experiência é nova, tem 6 meses que estou nesta área
38

. Então, assim, eu to gostando, eu to 

aprendendo, tem muitas coisas assim, e a gente vê que para a criança, nada é impossível 

para ela, né, alcançar. Então, tudo que a gente ensina né, lógico que tudo que tem no 

currículo, tem os conteúdos que você pode explorar, ou não, né. Então, dentro desse 

conteúdo observa tudo, né. 

 

A professora é enfática que a criança é sujeito e que apesar de sua pouca experiência 

profissional reconhece que as crianças trazem conteúdos que a escola pode explorar. Esta 

afirmativa da professora mostra a distância entre a ação e a concepção. Por um lado centraliza 

toda à atividade educacional a partir de um planejamento que divide o tempo em conteúdos e, 

do outro admite que a criança pode ser partícipe nesse processo e pode enriquecê-lo com sua 

experiência de vida. Esta ambivalência pode ser evidenciado nas próprias palavras da 

professora quando inicia a resposta afirmando: Como sujeito né, do objeto né? Para Piaget 

(1994) o sujeito é quem realiza interações com o mundo através dos objetos, sejam físicos ou 

sociais presentes no meio. Este sujeito não é passivo, uma vez que, em suas interações através 

da assimilação sobre o meio, modifica as estruturas mentais para acomodar e construir seu 

conhecimento num processo dialético e contínuo. Faria & Dias (1997, p. 44) propõem que a 

criança “[...] é sujeito sócio-histórico-cultural, cidadão de direitos e, simultaneamente, um ser 

da natureza que tem especificidades no seu desenvolvimento, determinadas pela interação 

                                                
38

 Neste trecho, a professora se refere ao tempo que está com a turma de crianças com cinco anos na Educação 

Infantil. 
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entre aspectos biológicos e culturais, que geram necessidades também específicas”. E estas 

interações precisam partir do adulto para a criança, como da criança para o adulto, entendendo 

que são sujeitos únicos que podem realizar trocas e expor suas opiniões. 

 As respostas das crianças confirmam, que suas experiências ou suas contribuições, não 

são aproveitadas pela professora para desdobramentos em outros saberes. As experiências 

trazidas, ou seja, as relações que as crianças conseguem fazer entre determinado conteúdo 

(explanado pela professora) e o já vivenciado se resumem ao dito no momento, como 

podemos perceber nas falas a seguir: Entrevistadora: “E aquela hora que você falou: “Olha 

pró, olha a planta lá”, ela lhe respondeu alguma coisa? Criança (Paulo): Não”. Continuando 

a entrevistadora pergunta: “E ela mostrou a planta que você apontou? Criança (Paulo): Só a 

que ela estava”.  

 Em outra interlocução, temos a mesma situação: Entrevistadora: “E você já falou isto 

para a professora na sala alguma vez? Que em casa plantava?” Criança (Miriani): “Sim!” 

Entrevistadora: “E ela disse o quê?” Criança (Miriani): “Ela falou que pode plantar mais”. 

Como a professora não continuou o diálogo com as crianças, não foi possível compreender 

como construíram tais relações e como isto poderia ter sido ampliado. 

Ainda com relação à autonomia, procuramos discutir com a professora a sua própria 

autonomia na definição do planejamento ou dos conteúdos. Vejamos a seguir partes desse 

diálogo: 

 

Entrevistadora: Você acha que como professora você tem autonomia para poder escolher um 

conteúdo que não seja o que está lá proposto? 

Professora (Eunice): Depende assim, se for de, vamos supor, a nível de conscientização né? 

Entrevistadora: Digamos que é um conteúdo que surgiu de uma necessidade de trabalhar na 

sala e que ele não tem ali. Você já pensou nisto alguma vez? 

Professora (Eunice): Já, já teve esta intervenção né no caso de vacinas, trabalha com isto 

também, não tá dentro do currículo, mas faz parte, é interessante né, é válido né? Aí trabalha 

a escola, casa este conteúdo.    

 

A professora responde que sua autonomia é limitada, pois, ponderou que só procura 

acrescentar algo quando surge a oportunidade ou a necessidade de conscientizar as crianças de 

alguma coisa. Cita como exemplo, a convocação realizada pela Secretaria de Saúde para a 

vacinação das crianças. Está claro que foi uma situação pontual de uma necessidade que 

surgiu. Esta necessidade não foi originada de um desdobramento de um assunto ou de um 

questionamento levantado pelas crianças. Portanto, é evidente que a professora se prende ao 

planejamento e não levanta a possibilidade de rever ou acrescentar algo com a contribuição 
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das crianças. Nas discussões de Corsaro (2011), este posicionamento dos adultos perante as 

contribuições das crianças é recorrente devido percebê-las como incompletas e vazias de 

ideias. E a escola fortalece esta ideia quando se qualifica em estar preparando as crianças para 

o seu futuro, ou seja, para serem adultos e poderem ter suas próprias ideias.  

Ao questionar a professora sobre o que entende acerca de autonomia das crianças, 

responde:  

 

Entrevistadora: O que você entende por autonomia no trabalho com as crianças? 

Professora (Eunice): É [...], a autonomia é quando elas são independentes, fazem as coisas 

sozinhas, tipo fazer uma tarefa sozinha. Mas, tem criança que é mais independente que 

outras, assim têm mais trabalho né? 

 

Procuramos, portanto, verificar na interlocução com a professora possibilidades na 

dinâmica de sua prática pedagógica de ações que permitissem (ou não) indicar nos elementos 

constituintes do processo educacional (as estratégias metodológicas, o planejamento e o 

currículo) que contribuíssem para o desenvolvimento da autonomia das crianças. Das suas 

falas e ações pedagógicas depreendemos que a autonomia está relacionada com a 

independência das crianças. A professora não indica a autonomia das crianças como o 

exercício de suas ações com responsabilidade, sendo capaz de tomar suas próprias decisões e 

ter conhecimento das consequências de suas escolhas, como bem propõe Dias (2005), Freire 

(1998) e Piaget (1994). São questões que mostram aspectos que ainda precisam ser melhor 

estudados nos cursos de formação de professores, tendo em vista que uma educação voltada 

para a heteronomia não tem contribuído para a formação do cidadão crítico e reflexivo.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA HISTÓRIA SE FEZ...  

 

  

– A mulher estava nas últimas, mas ainda arfava 

e suava e estava com os olhos muitos abertos. Eu 

não tinha experiência nessas coisas. Eu tremia, 

estava sem nenhuma ideia. E nisso, quando 

levantei a coberta, vi um braço pequeninho 

aparecendo entre as pernas abertas da mulher. O 

médico percebeu que o homem tinha estado 

puxando. O bracinho estava esfolado e sem vida, 

um penduricalho sujo de sangue seco, e o médico 

pensou: Não se pode fazer mais nada. E mesmo 

assim, sabe-se lá por quê, acariciou o bracinho. 

Roçou com o dedo aquela coisa inerte e ao 

chegar à mãozinha, de repente a mãozinha se 

fechou e apertou seu dedo com força. Então o 

médico pediu que alguém fervesse água, e 

arregaçou as mangas da camisa.  

 

(GALEANO, 2003, p. 222) 

 

 Discorrer sobre o estudo realizado é falar da força das crianças e salientar que, se 

proporcionarmos condições e oportunidades para mostrarem essa força, estaremos oferecendo 

condições para o seu desenvolvimento e contribuindo para modificar a visão adultocêntrica 

ainda presente na relação dos adultos com as crianças. Analisar o processo educacional, cujos 

protagonistas eram uma professora e seis crianças, permitiu-nos constatar como a relação no 

espaço escolar ainda precisa de estudos que ajudem superar as dificuldades vivenciadas, tanto 

pelas professoras quanto pelas crianças. 

O estudo tinha como propósito investigar as interações de diferentes personagens 

(professor e crianças) que compõem o espaço escolar e constatar se o processo educacional 

tem favorecido o protagonismo das crianças. Detalhando melhor: interessava verificar na 

Educação Infantil, que é a primeira etapa da Educação Básica, se as relações têm favorecido a 

autonomia das crianças. O empenho na realização do estudo se pautou na minha experiência 
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como profissional – em um momento como professora do Ensino Superior e, em outro, como 

coordenadora da Educação Infantil –, quando percebi a necessidade de estudar com mais 

afinco as práticas pedagógicas dos professores de Educação Infantil e verificar se eram 

oferecidas oportunidades às crianças para exercerem a cidadania que é favorável a cada uma, 

por direito, com a sua participação e a sua fala no processo educacional. 

 Com os resultados obtidos na pesquisa, foi possível descrever e discutir como a 

professora pensa o que é ser criança, a forma como o currículo está sendo trabalhado para esta 

etapa da educação, a presença (ou a ausência) do brincar, entre outros aspectos que envolvem 

o processo educativo e influenciam o desenvolvimento da prática pedagógica dessa professora 

e, consequentemente, verificar se esses fatores estão contribuindo para promover a autonomia 

das crianças no espaço escolar. 

 Historicamente, a escola tem conduzido processos de interação delineados para a 

heteronomia, haja vista que os “bons” alunos ou os alunos “fáceis” são aqueles que 

obedecem, acatam e participam das atividades, tal como as professoras determinam. Contudo, 

se pretendemos fortalecer a democracia, a participação efetiva das pessoas nas decisões que as 

envolvem ou nos diferentes espaços de que participam, precisamos estar atentos ao processo 

educacional. Este pode contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs autônomos e críticos 

ou, para a formação de pessoas subservientes aos ditames de outrem. 

 Mesmo reconhecendo que a Educação Básica oferece um longo percurso para as 

crianças, as primeiras experiências podem marcar ou influenciar as formas de interação e não 

favorecer um processo gradativo que decorra a consolidar o papel de sujeito, das diferentes 

crianças que fazem esse percurso. Para tanto, a criança precisa ser partícipe do projeto 

educacional, em um processo que necessita se distanciar do aluno objeto, historicamente 

consolidado nos espaços educativos. No propósito de verificar como está ocorrendo esse 

processo, realizamos o estudo em uma instituição pública de Educação Infantil em Vitória da 

Conquista, Bahia, onde contamos com a contribuição de uma professora e seis crianças com 

cinco anos de idade.  

A pesquisa se propôs a analisar contextos interativos, envolvendo seis crianças e uma 

professora de Educação Infantil e sua relação com a autonomia das crianças para descrever as 

concepções de criança na perspectiva da professora, o processo de participação das crianças 

(sujeito ou objeto) no processo educacional e discutir com as crianças a sua participação nas 

interações (crianças/crianças e professora/criança) e no planejamento do processo 

educacional. 
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O estudo das interações na Educação Infantil necessita ser pensado em microanálises, 

pois possibilitam focar a pesquisa em momentos de interação e discutir falas, atividades ou 

gestos que estão presentes nestas interações entre os sujeitos, provocando reações diversas 

desde os silêncios até as reações de autoridade e de acatamento. 

Escutar as crianças é um privilégio para os adultos que se deixam permitir ter outros 

entendimentos sobre a infância, se desvinculando das concepções adultocêntricas. Na 

pesquisa, a escuta atenta pôde contar com a participação da professora e de crianças que 

compõem seu grupo de alunos. Com foco na autonomia, a partir da Educação Infantil, a 

pesquisa evidenciou que o trabalho com crianças nessa faixa etária (que se refere em 

específico ao trabalho com crianças de cinco anos) é fundamental, pois estão no início da 

formação de sujeitos que atuarão na sociedade e, a forma como as relações são conduzidas e 

estabelecidas podem influenciar na sua vida.  

A importância de as crianças serem tratadas como sujeitos está na possibilidade de 

permitir que façam escolhas, possam opinar e se percebam como cidadãs participantes dos 

espaços que convivem. A escola, ao não promover a autonomia, retirando das crianças as 

oportunidades de falar o que pensam, desenvolver sua criatividade e estabelecer relações com 

seus pares, pode gerar medos ou limitar a possibilidade do exercício de sua autonomia.  

Eduardo Galeano (2003, p. 111), em um dos seus contos, descreve poeticamente, em 

um breve episódio, como isso pode acontecer: “Certa manhã, ganhamos de presente um 

coelhinho das Índias. Chegou em casa numa gaiola. Ao meio-dia, abri a porta da gaiola. 

Voltei para casa ao anoitecer e o encontrei tal e qual o havia deixado: gaiola adentro, grudado 

nas barras, tremendo por causa do susto da liberdade”.  Assim, podemos pensar: será que não 

estamos “engaiolando” nossas crianças para, de repente, querer que elas saiam sendo críticas, 

participativas e com voz ativa, como exige a educação nos momentos que lhe convém?  

Para minimizarmos a possibilidade de estarmos promovendo “coelhinhos das Índias”, 

necessitamos estar atentos à condução do processo educativo para favorecer o 

desenvolvimento das crianças em seus diversos aspectos, nos espaços que a sociedade cria e 

principalmente nos que representam ou são a porta de entrada para o sistema educativo. 

Um dos primeiros aspectos identificados pelo estudo é que a prática pedagógica, da 

professora pesquisada, foi vista como influenciadora de ações diversas, mas grande parte não 

favorece a participação das crianças nos momentos em que deveriam fazer escolhas, ou em 

processos decisórios. As intervenções das crianças no espaço escolar são reduzidas, e as que 

acontecem são vistas como comportamentos inadequados, ou como indisciplina. 
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Deixamos claro que não podemos generalizar os dados e as análises da pesquisa para 

outros contextos, pois os processos interativos vivenciados por cada uma das crianças e sua 

professora trazem as marcas sociais, culturais e políticas da realidade pesquisada. Porém, as 

respostas das crianças permitem apontar indícios de que o planejamento e as atividades da 

escola, selecionada para a pesquisa, não contam com a participação das crianças.  

As meninas disseram que não contribuem para sugerir atividades e dependem da 

aquiescência da professora quando solicitam a permissão para fazer algo. Além disso, nos 

informaram que, para garantir a atenção ou a obediência das crianças, a professora recorre a 

um tom de voz mais alto ou ‘gritos’. Sobre esse mesmo aspecto, os meninos acrescentaram 

que, quando querem falar sobre uma experiência vivenciada, a professora não desprende 

atenção necessária e continua com a atividade planejada.  

Como podemos ver, a primeira questão apontada pelo estudo deixa claro que, no 

espaço de Educação Infantil pesquisado, as relações são verticalizadas e a professora ocupa 

um espaço de autoridade junto às crianças, contribuindo para manter as distâncias entre estas 

gerações, na contramão de estudos que apontam para a emergência da participação das 

crianças desde os primeiros anos de vida, nos diferentes lugares, que vivenciam suas 

infâncias. 

O segundo aspecto diz respeito às iniciativas das crianças quando querem solicitar ou 

propor algo à professora. Pretendíamos verificar se, mesmo reproduzindo um modelo de 

professora que centraliza o processo educacional, havia espaço para as crianças contribuírem 

com suas propostas ou com elementos de sua cultura no processo educacional. As respostas 

das meninas mostraram que, embora as crianças tomem iniciativas para travar diálogos com a 

professora, somente algumas recebem respostas ou conseguem participar, especialmente 

ajudando a professora na distribuição de material para as atividades. Como são poucas as 

oportunidades para se destacarem dos colegas, as crianças valorizam estas pequenas 

oportunidades e lutam por sua ocorrência.  Por outro lado, as crianças mais inibidas ou 

caladas não conseguem realizar estas ou outras atividades. Desse modo, a professora favorece 

apenas as iniciativas das crianças que conseguem superar as dificuldades impostas pela 

distância geracional: professora/criança. A análise dos relatos permite indicar que a professora 

em diferentes momentos poderia encorajar as crianças, trabalhando a heteronomia presente 

nas relações, com o intento de promover o desenvolvimento da autonomia das crianças. 

Exemplo de interação em que a iniciativa do processo é da criança: um menino falou 

que, ao solicitar auxílio da professora para a realização de alguma atividade, a professora os 
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atendia e concedia as respostas solicitadas. Entretanto, a professora não fazia questionamentos 

que oferecessem condições às crianças de refletir sobre as suas ações ou até mesmo de 

resolver ou superar as dificuldades. Esta atitude da professora mostra a distância 

adulto/criança nas ações da professora e a dificuldade da professora em problematizar ou 

promover análises e deduções no decorrer do diálogo com a criança. 

Outro aspecto foi observado na interação entre as crianças no espaço escolar, mesmo 

que burladas entre os tempos estabelecidos pelos adultos para a condução de suas ações: as 

meninas manifestam entender que as crianças são provocadoras de situações de aprendizagem 

em suas interações, com trocas de experiências, que colocam em dúvidas interpretações de 

seus pares e chegam a conclusões mobilizadas pelos diálogos. Para os meninos, as interações 

com seus pares, mesmo aquelas inicialmente desprovidas de intencionalidades, são 

prazerosas, porém as ações, ao serem cerceadas pela professora, deixam de proporcionar 

condições para um processo autônomo de construção do conhecimento pelas próprias 

crianças. Constatamos também que os meninos, nas interações com seus pares, não 

recriminam as opiniões do outro, não emitem julgamentos preconceituosos sobre o que é certo 

ou errado e, não discriminam os colegas, observando que concedem oportunidades de escolha. 

Pelos aspectos ressaltados, podemos ver que as interações gravadas entre a professora 

e as crianças e entre as crianças, proporcionaram condições para a pesquisa observar como a 

dinâmica do espaço escolar é estabelecida entre os sujeitos, permitiram perceber os momentos 

em que as crianças começam a realizar as relações entre o conhecimento de mundo que 

possuem e as novas assimilações, para modificar, ou não, suas percepções e convicções. É 

preciso deixar claro que o foco da pesquisa não era somente constatar os fatores que 

contribuíam para a autonomia no processo educacional das crianças, mas, principalmente, 

observar autonomia possível na interação entre os sujeitos no espaço escolar. E, no estudo, 

pudemos perceber que é na interação com seus pares que as crianças têm mais condições para 

desenvolver sua autonomia.  

Da análise da entrevista com a professora sobre as interações com as crianças e 

aspectos de sua prática pedagógica, ponderamos a importância da escolha das estratégias 

metodológicas na condução do trabalho pedagógico da professora para o desenvolvimento da 

autonomia das crianças no espaço escolar. As professoras da escola recorrem às DCNEI 

(BRASIL, 2010) e a outros documentos de orientação para planejar o seu trabalho com as 

crianças. Suas escolhas, porém, nem sempre contemplam a visão de currículo preconizada nos 

documentos, pois enfatizam os conteúdos, que, por sua vez, acabam definindo os objetivos, as 
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estratégias, a organização do ambiente e os recursos para o trabalho na Educação Infantil. Os 

conteúdos identificados nos documentos passam a assumir um caráter mandatário e, os 

sistemas estaduais e municipais de educação acatam tais orientações, que afetam a 

constituição da possibilidade de autonomia das professoras e das crianças na escola.  

Assim, as atividades desenvolvidas em sala de aula estão centradas em conteúdos 

preparatórios para o Ensino Fundamental, distantes da preocupação com o contexto sócio-

histórico das crianças. Considerando que vemos escolas de Educação Infantil, tais como as de 

Ensino Fundamental, voltadas para o letramento das crianças, com temas e questões que nem 

sempre fazem parte do interesse ou do seu referencial cultural. 

É evidente que o processo educacional, que poderia sair dos muros da escola para o 

contato com a natureza e a realidade, fica restrito à exposição de fotos e cartazes, como no 

momento em que a professora fala sobre plantas e recorre a representações gráficas de 

elementos que fazem parte do cotidiano das crianças e que poderiam ser experienciados na 

prática. Assim, diariamente, colocam as crianças em situações de imobilidade, submetidas a 

explicações definidas e dirigidas apenas pela professora, que estabelece o recreio como o 

tempo para o movimento e a brincadeira. Assim, os momentos livres, que são ricos em 

criatividade e descobertas, ficam circunscritos aos poucos momentos de interação entre as 

crianças. Esse tempo, que é pequeno em relação ao tempo que as crianças passam na escola, é 

propício ao autoconhecimento de si e favorecem a condução de relações e que, podem 

contribuir para a autonomia da criança no seu dia a dia através das próprias experiências.  

A professora que participou do estudo procura demonstrar que está atenta à 

importância da participação da criança e da experiência concreta com o tema e justifica a 

ausência desse cuidado com a falta de recursos ou de condições. Mesmo manifestando, em 

sua fala, que a criança é sujeito e que as crianças trazem conteúdos que a escola pode 

explorar, essa concepção não se evidenciou em sua prática com as crianças. 

A professora considera a sua autonomia limitada e pondera que somente procura 

acrescentar algo diferente do proposto pela escola, quando surge a oportunidade ou a 

necessidade de conscientizar as crianças de alguma coisa, mas fica claro que não são temas 

provocados pelas crianças. Cita, como exemplo, a convocação realizada pela Secretaria de 

Saúde para a vacinação das crianças, mas não levanta a possibilidade de rever ou acrescentar 

algo com a contribuição das crianças. Esta adesão ao projeto pedagógico e a dificuldade da 

professora em realizar o processo educacional, com a participação das crianças, fortalece o 

modelo de educação voltado para a heteronomia e dificultam a possibilidade da autonomia, 



154 

 

 

 

não somente para as crianças, como para todo o processo educativo e formativo vivenciado 

pela comunidade escolar. Reconhecemos que, no dia a dia da experiência educacional, seria 

impossível aproveitar todas as contribuições das crianças. Contudo, o que fica explícito em 

todos os episódios gravados é que as professoras estão mais atentas ao planejamento dos 

conteúdos e da forma estabelecida para trabalhar com os mesmos, sem a colaboração ou com 

as experiências das crianças. Desse modo, a escola se afasta do contexto sociocultural das 

crianças, não as envolve no processo educacional, desconsidera suas iniciativas e 

questionamentos e, consequentemente, consolida o modelo hegemônico voltado para a 

heteronomia. 

Diante dos resultados da investigação realizada, concluímos que pensar as crianças no 

espaço escolar é questionar que aspectos desse lugar, pensado para o desenvolvimento das 

crianças, estão compromissados para realizar tal tarefa. No decorrer da pesquisa, nos 

questionamos se a realização da entrevista na escola influencia ou não no direcionamento da 

fala das crianças sobre suas ações e a da professora, porém os registros no caderno de campo 

permitiram relacionar as falas e os gestos com as análises realizadas.  

Um exemplo da invisibilidade das crianças no processo educacional ficou evidenciado 

quando estávamos gravando episódios interativos de iniciativas dos alunos e, direcionados 

para a professora ou de episódios de iniciativa da professora voltados para uma ou outra 

criança. A professora planeja e conduz as atividades para as crianças, mas raramente volta a 

atenção ou aproveita situações para que participem ou relatem exemplos que ilustrem o 

assunto estudado no contexto escolar. As interações iniciadas pela professora restringiam-se a 

questões levantadas durante as aulas temáticas, expositivas, ou para chamar a atenção da 

criança para a exposição oral.  

Esperamos que os aspectos apontados pela pesquisa possam ser utilizados no processo 

de formação de professores. Todas as seis crianças que participaram do estudo se 

confirmaram como sujeitos que falam, escutam e participam de escolhas. Contudo, para 

vivenciar o processo com autonomia (professores e crianças), precisamos rever conceitos. 

Mesmo com os diversos desafios presentes em instituições que, historicamente, se 

consolidaram como espaços educacionais, os conflitos se revelam, principalmente, em relação 

às distâncias geracionais. Precisamos das crianças com falas, gestos e olhares próprios; 

portanto, precisamos das crianças para contar suas histórias, influenciar outras, inclusive as 

nossas.    
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APÊNDICE A 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – 

PPGEDUC (MESTRADO) 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I SALVADOR 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O(a) seu (sua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da 
pesquisa “EPISÓDIOS INTERATIVOS ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DA AUTONOMIA DAS CRIANÇAS”. Apresento as 
informações a seguir, no caso de aceitar que seu (sua) filho(a) faça parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
TÍTULO: “EPISÓDIOS INTERATIVOS ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DA AUTONOMIA DAS CRIANÇAS” 

OBJETIVOS:  

 Analisar contextos interativos envolvendo crianças e professora de educação 
infantil e sua relação com a construção da autonomia. 

Quanto aos objetivos específicos, pretendemos: 

 Descrever as concepções de criança na perspectiva da professora; 

 Analisar, junto à professora, o processo de participação das crianças (sujeito ou 
objeto) no processo educacional. 

  
ESPAÇO: Uma Creche Municipal, sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação de Vitória da Conquista-BA. 
 
SUJEITOS: Uma professora que atua em sala de aula na Creche e oito crianças 
matriculadas, entre 4 e 5 anos de idade, sendo metade meninos e outra metade 
meninas. 
 
FASES DA PESQUISA:  

Fase I – Estudo exploratório – Apresentação da pesquisa e todas as suas implicações.  
Fase II –Levantamento de dados - Utilização de videogravações da professora e das 
crianças para a interlocução com as crianças e professora através dos episódios 
gravados e de entrevista semiestruturada. Posteriormente, os episódios gravados e as 
entrevistas semiestruturadas serão transcritos para subsidiar as análises.  A pesquisa, 
bem como, as videogravações e as entrevistas acontecerão na Creche Municipal. 
 
I. Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser 
provocados pela pesquisa:  
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A pesquisa prevê possíveis riscos aos seus participantes, uma vez que colherá 
informações sobre os sujeitos através das videogravações e da entrevista 
semiestruturada com a pesquisadora, exporá seus pensamentos e ideias sobre 
autonomia. Mesmo diante da confidencialidade dos seus nomes, já que as crianças e a 
professora fazem parte da mesma instituição/Creche Municipal, portanto se conhecem, 
compartilham entre si seus cotidianos, suas percepções, dentre outros processos 
estarão sujeitos a julgamentos e a interpretações de outros. Mesmo diante desta 
prerrogativa, vamos manter o sigilo de suas identidades, substituindo os seus nomes por 
fictícios quando da elaboração dos resultados e publicização, conforme orientação da 
Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde. 
 
II. Descrição dos benefícios decorrentes da participação na pesquisa:  

 Possíveis construções de políticas públicas adequadas para a Educação Infantil e as 
infâncias; 

 Fortalecimento do conhecimento acadêmico e científico no campo dos estudos sobre 
as infâncias;  

 Contribuição e fomentação nas discussões no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação de Vitória da Conquista e os profissionais da educação;  

 Produção de revisão de literatura, enquanto espaço-tempo de formação da 
pesquisadora e dos colaboradores, sobre as questões Educação Infantil, Infâncias, 
autonomia das crianças e suas implicações no pensar o trabalho docente para 
construção de elementos indicadores de análise e produção de políticas públicas para a 
Educação de crianças de 0 a 5 anos. 
 

III. Esclarecimento sobre participação na pesquisa 

 A pesquisa será desenvolvida no período de outubro de 2014 a março de 2015, 
podendo ser encerrada antes desse período, bem como poderá ser prorrogada até 
abril de 2015; 

 Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira aos participantes; 

 Em todas as fases da pesquisa, o pesquisador se deslocará em direção ao local onde 
o sujeito da pesquisa se encontra, não gerando dessa maneira nenhum gasto 
financeiro e/ou prejuízo para o participante; 

 Os pais e/ou responsáveis pelos sujeitos da pesquisa poderão a qualquer momento 
retirar o consentimento dado para a realização desta pesquisa e publicização das 
informações. 

 
IV. Contato dos pesquisadores 

 Roberta Bolzan Jauris. Rua Pastor Arthur de Souza Freire, nº 375, Bairro Candeias, 
Vitória da Conquista, Bahia. CEP 45028-738. Telefone: (77) 9152-1514. E-mail: 
robertajauris@hotmail.com (Mestranda responsável pela pesquisa) 

 Liana Gonçalves Pontes Sodré. Rua Turqueza, 160, Kaikan, Teixeira de Freitas – 
BA. Cep: 45992-225 Tel.: (073) 8857- 6061 (Orientadora do curso de mestrado) 

 
 
 
 Vitória da Conquista (BA), ______ de __________________ de 2014. 
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______________________       _____________________________________________ 
     Roberta Bolzan Jauris           Assinatura do(da) responsável pelo sujeito da pesquisa* 
  Coordenadora da Pesquisa 
 
 
*Caso o responsável não tenha domínio da escrita. Por favor, carimbar o polegar direito.   
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – 

PPGEDUC (MESTRADO) 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I SALVADOR 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, da pesquisa 
“EPISÓDIOS INTERATIVOS ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: ANÁLISE DA AUTONOMIA DAS CRIANÇAS”. Apresento as informações a 
seguir, no caso de aceitar em fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 
que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
TÍTULO: “EPISÓDIOS INTERATIVOS ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DA AUTONOMIA DAS CRIANÇAS” 

OBJETIVOS:  

 Analisar contextos interativos envolvendo crianças e professora de educação 
infantil e sua relação com a construção da autonomia. 

Quanto aos objetivos específicos, pretendemos: 

 Descrever as concepções de criança na perspectiva da professora; 

 Analisar, junto à professora, o processo de participação das crianças (sujeito ou 
objeto) no processo educacional; 

  
ESPAÇO: Uma Creche Municipal, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação de Vitória da Conquista-BA. 
 
SUJEITOS: Uma professora que atua em sala de aula na Creche e oito crianças 
matriculadas, entre 4 e 5 anos de idade, sendo metade meninos e outra metade 
meninas. 
 
FASES DA PESQUISA:  

Fase I – Estudo exploratório – Apresentação da pesquisa e todas as suas implicações.  
Fase II –Levantamento de dados - utilização de videogravações da professora e das 
crianças para a interlocução com as crianças e professora através dos episódios 
gravados e de entrevista semiestruturada. Posteriormente, os episódios gravados e as 
entrevistas semiestruturadas serão transcritos para subsidiar as análises.  A pesquisa, 
bem como, as videogravações e as entrevistas acontecerão na Creche Municipal. 
 
III. Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser 
provocados pela pesquisa:  
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IV. A pesquisa prevê possíveis riscos aos seus participantes, uma vez que colherá 
informações sobre os sujeitos através das videogravações e da entrevista 
semiestruturada com a pesquisadora, exporá seus pensamentos e ideias sobre 
autonomia. Mesmo diante da confidencialidade dos seus nomes, já que a professora e 
as crianças fazem parte da mesma instituição/Creche Municipal, portanto se conhecem, 
compartilham entre si seus cotidianos, suas percepções, dentre outros processos 
estarão sujeitos a julgamentos e a interpretações de outros. Mesmo diante desta 
prerrogativa, vamos manter o sigilo de suas identidades, substituindo os seus nomes por 
fictícios quando da elaboração dos resultados e publicização, conforme orientação da 
Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde. 
 
V. Descrição dos benefícios decorrentes da participação na pesquisa:  

 Possíveis construções de políticas públicas adequadas para a Educação Infantil e as 
infâncias; 

 Fortalecimento do conhecimento acadêmico e científico no campo dos estudos sobre 
as infâncias;  

 Contribuição e fomentação nas discussões no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação de Vitória da Conquista e os profissionais da educação;  

 Produção de revisão de literatura, enquanto espaço-tempo de formação da 
pesquisadora e dos colaboradores, sobre as questões Educação Infantil, Infâncias, 
autonomia das crianças e suas implicações no pensar o trabalho docente para 
construção de elementos indicadores de análise e produção de políticas públicas para a 
Educação de crianças de 0 a 5 anos. 
 

III. Esclarecimento sobre participação na pesquisa 

 A pesquisa será desenvolvida no período de outubro de 2014 a março de 2015, 
podendo ser encerrada antes desse período, bem como poderá ser prorrogada até 
abril de 2015; 

 Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira aos participantes; 

 Em todas as fases da pesquisa, o pesquisador se deslocará em direção ao local onde 
o sujeito da pesquisa se encontra, não gerando dessa maneira nenhum gasto 
financeiro e/ou prejuízo para o participante; 

 Os pais e/ou responsáveis pelos sujeitos da pesquisa poderão a qualquer momento 
retirar o consentimento dado para a realização desta pesquisa e publicização das 
informações. 

 
V. Contato dos pesquisadores 

 Roberta Bolzan Jauris. Rua Pastor Arthur de Souza Freire, nº 375, Bairro Candeias, 
Vitória da Conquista, Bahia. CEP 45028-738. Telefone: (77) 9152-1514. E-mail: 
robertajauris@hotmail.com (Mestranda responsável pela pesquisa) 

 Liana Gonçalves Pontes Sodré - Rua Turqueza, 160, Kaikan, Teixeira de Freitas – BA. 
Cep: 45992-225 Tel.: (073) 8857- 6061 (Orientadora do curso de mestrado) 

 
 Vitória da Conquista (BA), ______ de ____________________ de 2014. 
  
_______________________        __________________________________________ 
     Roberta Bolzan Jauris                              Assinatura do sujeito da pesquisa 
  Coordenadora da Pesquisa 
 


