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RESUMO 

O Trabalho de Conclusão teve como objeto as percepções de licenciandas em 

Pedagogia frente a alguns enunciados das crianças no contexto da sala de aula de 

Educação Infantil ao longo de ações pedagógicas, ministradas pela pesquisadora, ou em 

outras, ministradas por bolsistas de iniciação à docência do subprojeto Pedagogia do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Campus Porto 

Velho. A motivação foi refletir sobre a condição que as crianças pequenas apresentaram 

em produzir perguntas, para nós interessantes e autênticas, que nos deram pistas de que 

havia um modo próprio de elas agirem entre si. O objetivo foi a descrição e a análise da 

participação das crianças ao longo de atividades na escola de Educação Infantil para 

verificar se ocorre a sua atuação como indivíduo não somente passivo, mas como ator 

social. Produzir a pesquisa ampliou nosso entendimento a respeito dos estudos da 

Sociologia da Infância sobre quais os caminhos para a construção deste campo, sobre o 

lugar de contribuição da criança nos diálogos construídos nos processos investigativos 

e, especialmente, sobre o a sua participação no contexto de ação pedagógica na sala de 

aula, na Educação Infantil. O trabalho delineia breve histórico da Sociologia da Infância 

e as suas contribuições para discutir a criança e a Infância, o seu  lugar nos estudos 

pedagógicos, como também, o entendimento da criança como ator social. Os principais 

resultados da pesquisa apresentam que as crianças revelam através de suas falas que são 

capazes de contribuir como seres que possuem uma voz política. Contudo, teve lugar 

maior nos espaços sob a gestão pedagógica das bolsistas PIBID, o que sugere ser pouco 

disponibilizado no contexto geral da vivência escolar na sala de aula de Educação 

Infantil. Aponta também a necessidade de a escola de Educação Infantil ser o espaço 

onde a criança possa se expressar e ter sua voz ouvida. 
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como ator social. Sociologia da Infância. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ABSTRACT 
 

The Conclusion Paper had as its object the perceptions of the licenciandas in Pedagogy 

in front of some statements of the children in the context of the classroom of Infantile 

Education along pedagogical actions, taught by the researcher, or in others, taught by 

fellows of initiation to the teaching of the subproject Pedagogy of the Institutional 

Program of Initiatives for Teaching (PIBID), Porto Velho Campus. The motivation was 

to reflect on the condition young children presented in producing interesting and 

authentic questions for us that gave us clues that there was a way for them to act 

together. The objective was to describe and analyze the participation of children 

throughout activities in the School of Early Childhood Education to verify if they occur 

as an individual not only passive, but as a social actor. Producing the research has 

broadened our understanding of the studies of the Sociology of Childhood on the ways 

in which this field is built, on the place of contribution of the child in the dialogues built 

in the investigative processes and especially on their participation in the context of 

pedagogical action in the classroom, in Early Childhood Education. The paper outlines 

a brief history of the Sociology of Childhood and its contributions to discuss children 

and childhood, their place in pedagogical studies, as well as the child's understanding as 

a social actor. The main results of the research show that children reveal through their 

speeches that they are able to contribute as beings with a political voice. However, it 

took place in the spaces under the pedagogical management of PIBID grantees, which 

suggests that it is not available in the general context of the school experience in the 

Early Childhood classroom. It also points out the need for the kindergarten school to be 

the space where the child can express himself and have his voice heard. 
 
 
Keywords: Childhood. Child education. Teaching Methods and Techniques. Child as 

social actor. Sociology of Childhood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em nosso problema de pesquisa qual seja “Há possibilidade de propor ações 

pedagógicas nas turmas de Educação Infantil que revelem respeito aos grupos infantis 

como grupo social e à criança como ator social?”, temos os pontos a serem discutidos 

ao longo da nossa reflexão sobre a infância e a criança. A pergunta de partida havia sido 

bem diferente, e, proposta a nós ao longo da atuação em sala de aula de Educação 

Infantil:“O que revelam os enunciados (falas, gestos) das crianças sobre sua 

concepção de viver em sociedade infantil?”, a palavra “enunciado” deu o início do 

caminho que percorremos para apresentar as crianças como seres de participação 

política e social na Educação Infantil. Percebemos que as crianças falam ... e são 

autênticas. Por que teria causado estranhamento tal percepção? 

Tratamos enunciado no tocante às crianças como o modo de elas revelarem suas 

concepções de mundo, como declaram seu ponto de vista das situações diversas que 

lhes são apresentadas no seu cotidiano, seja no contexto familiar ou escolar. Como  

define Friedmann (2014): 

A linguagem mais direta é a palavra, a linguagem verbal. Mas nem 

sempre a mais autêntica, a mais verdadeira ou a mais expressiva das 

nossas profundezas, da nossa sacralidade. Existem outras linguagens, 

as simbólicas, linguagens não verbais com as quais viemos a este 

mundo, permeadas de símbolos. Não são diretamente compreensíveis 

ou transparentes. Nos convidam a olhar através delas, além delas. 

Essas linguagens apresentam-se via imagens e através delas podemos 

entrar no mundo do ser humano com profundidade. Dentre elas 

podemos citar a linguagem dos sons, a do toque, a da fala e da escrita, 

a dos cheiros, a dos sabores, a da arte, a do brincar, a dos gestos, a dos 

sonhos. (FRIEDMANN, 2014, p. 27).   

 

Assim, os enunciados não são somente a palavra expressada na forma oral, mas 

também as demais formas de expressão. Aqui dedicaremos atenção ao que as falas e os 

gestos das crianças nos provocaram a pensar e às nossas companheiras do Grupo de 

Trabalho Educação Infantil, do Subprojeto Pedagogia – Campus Porto Velho, do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

Quando mencionamos, brevemente, o termo “enunciado”, no campo da 

Linguística aparece como aquilo que pode ser visto ou ouvido e, a cada vez repetido, 

ganha um sentido diferente do anterior, pois estará em um contexto oposto àquele, em 

outro momento histórico. Sendo assim, o enunciado está ligado à situação em que ele é 

produzido (SOUZA e FERNANDES, 2011). Embora não tenha sido a nossa escolha 
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enveredarmos pela Linguística nesta pesquisa, podemos dizer que começamos a querer 

saber o que as crianças revelam por conta dos seus enunciados. Seja pelos seus gestos, 

ou por suas falas, tendem a mudar e trazer significados diferentes, relacionadas às 

situações nas quais estão inseridas. No caso desta pesquisadora, muitas vezes soaram 

como um convite à reflexão sobre nossas concepções de infância e criança. 

É a partir desta menção no momento de definição sobre o que daria rumos ao 

trabalho de conclusão de curso que as falas e os gestos dos "enunciados" das crianças 

nos conduziram a alguns autores que discutem sociedade infantil. O assunto foi 

abordado com afinco por estudiosos da Sociologia que trouxeram questionamentos 

como este: “Como aqueles que são considerados como não tendo ainda uma palavra 

política podem construir suas competências?” (SIROTA, 2001, p. 22). Percebendo a 

Infância como sendo a sociedade infantil, iremos então observar se elas possuem 

condição  para se organizarem dentro de suas diferenças e ao seu modo.  

Desta forma, a posição de Régine Sirota (2001) é de que há uma cultura infantil 

própria que abrange processos políticos. Queremos dizer com "processos políticos", o 

caminho pelo qual perpassam as crianças para se posicionarem diante das situações de 

interesse individual para com o coletivo, ou seja, como compreendem a vivência em 

grupos interpares, percebendo que nesta há também diversidade. Não tomaremos 

Hannah Arendt neste trabalho como aporte, mas nos dá uma citação sobre política que 

cumpriu, nos momentos iniciais de definição dos rumos da pesquisa, o papel de 

potencializar nossas reflexões, e julgamos que caiba em um texto de introdução. Nas 

palavras de Arendt (1993), “a política trata da convivência entre diferentes. Os homens 

se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais em um caos 

absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças.” (ARENDT, 1993, p. 7). A partir 

das referências que se incorporaram ao longo da pesquisa, podemos discutir que as 

crianças convivem em sociedade e possuem sua própria forma de se organizarem em 

meio à sociedade infantil. As crianças, convivendo em sociedade infantil, possuem suas 

regras que se apresentam nos seus modos de se relacionarem entre si, como os jogos e 

brincadeiras. Fazem política e, talvez possamos, nas próximas pesquisas, investigar 

melhor isso. Entretanto, nas relações que tivemos a oportunidade de enxergar ao longo 

da pesquisa que agora encerramos, notamos o protagonismo das crianças que estão 

presentes em todas as suas ações: 
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Esse protagonismo possui um caráter político, social, cultural, ético, 

espiritual, que convida a repensar o “status” social da infância, dos 

papéis das crianças na sociedade local e no conceito cultural dos 

diferentes povos. Crianças são naturalmente protagonistas e têm o 

direito de participar espontaneamente, opinando, expressando seus 

pensamentos, vivências e sentimentos. Assim, não há necessidade 

de induzir à participação com perguntas, entrevistas, convites ou 

provocações “adultocêntricas”. (FRIEDMANN, 2016, p. 3). 

 

A criança é espontânea, e em sua espontaneidade o adulto pode enxergar seu 

protagonismo. Suas falas e gestos podem revelar de forma natural qual o modo delas 

de convivência em sociedade infantil. Não precisam de que os adultos façam 

mediações para que isto aconteça.  

Sendo assim, parte do que nos provocou a produzir a investigação que gerou o 

presente trabalho de conclusão de curso veio da convivência com as crianças pequenas 

nas salas de aula de Educação Infantil, entre os anos 2016 a 2017. Na ocasião 

atuávamos como bolsistas de iniciação à docência (ID), no Programa Institucional 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O que chamou atenção durante a aplicação  de 

um dos planos de trabalho, o último que o GT do qual fazíamos parte realizou em 2017, 

foram as respostas que as crianças davam às perguntas feitas a elas ou mesmo aquelas 

vindas das demais crianças da sala de aula. De forma específica, como elas tinham 

criatividade no momento de responder, apresentavam suas próprias hipóteses, seus 

próprios pontos de vista.  

Retornaremos com detalhamento na subseção dedicada às entrevistas, mas 

podemos adiantar que as respostas que as crianças elaboravam para os questionamentos 

partiam, na sua maioria, de suas experiências no cotidiano, de coisas que viam e 

ouviam. A partir das observações que elas faziam dos acontecimentos ao seu redor,  

formavam as respostas que davam às perguntas umas das outras. As respostas, as falas, 

os gestos me pareciam como algo criativo, porque não era algo que tinha exatamente a 

ver com as respostas que seriam “corretas” – ou racionais - para os questionamentos, 

embora irrefutavelmente lógicas e amparadas em argumentos que lançavam ao debate 

interpares.  

O momento do último plano de trabalho de 2017 foi diferenciado em relação aos 

anteriores. Quando fazíamos a leitura de determinadas obras de literatura infantil, as 

crianças partiam desta leitura para responder às questões que lhes eram apresentadas, o 

que não aconteceu no momento da aplicação do último plano de trabalho pois, conforme 

as  crianças faziam suas indagações, outras já apresentavam suas respostas, sem ter que 



13 
 

consultar algum adulto – a nós, por exemplo, ou sem ter o apoio de uma leitura pré-

realizada. A conversa permanecia entrepares, diante dos olhares curiosos e espantados 

das bolsistas ID.  

O plano se deu pelo contato de umas crianças com as outras. Então, podemos 

verificar o papel da escola de Educação Infantil neste momento. Sabemos que este 

espaço escolar não é somente para cuidados como de higiene, saúde, proteção de maus 

tratos, mas que está para além disso. É preciso que as crianças tenham experiências fora 

do núcleo familiar. Como salienta Bassedas, Hughet & Solé (2007).: 

 

Assim, entendemos que a escola infantil é um contexto de 

desenvolvimento, pois nela tem lugar as condições ótimas para 

desenvolver-se como pessoa. As vivências, as experiências 

compartilhadas, os sentimentos, as frustrações, as ilusões são tudo o 

que a criança apresenta na escola infantil. Enfrentar tais situações com 

a ajuda de pessoas adultas e de outras crianças é o que a faz crescer, o 

que põe em ação novas capacidades para ir em frente. (BASSEDAS, 

HUGHET e SOLÉ, 2007, p. 54). 

 

Quando as crianças estão no contexto escolar, elas têm contato com outras 

crianças e também com outros adultos, que não são sua família. Quando em sala de aula 

de Educação Básica, atuando como graduandas em Pedagogia, futuras professoras, 

tivemos chance de compreender que o professor pode possibilitar ou inibir as crianças 

nos seus momentos de criatividade dentro de sala de aula. Como aponta Kaercher e 

Craidy (2007).: 

 

[...] a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, 

porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se 

expressar, porque ela é capaz através do brinquedo, do sonho e da 

fantasia de viver em um mundo que é apenas seu. Outro desafio que as 

crianças nos fazem enfrentar é o de perceber o quanto são diferentes e 

que esta diferença não deve ser desprezada nem levar-nos a tratá-las 

como desiguais. (KAERCHER e CRAIDY, 2007, p. 21). 

 

Então precisa ficar claro para nós professores em formação que as crianças não 

são desiguais a nós, elas são diferentes. Não estão em um patamar inferior ao nosso.   

Inspirados nos escritos de Larrosa (2003), podemos dizer que elas estão em um patamar 

estrangeiro, diferente do nosso. A pesquisa pode propiciar indicativos que esperamos ter 

deixado claros de que elas não sabem menos que nós, têm saberes diferentes. Sua 

cultura não está abaixo da nossa: sua cultura é própria e possui suas singularidades. 
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Precisamos ver a Escola de Educação Infantil como este espaço de descoberta de 

mundo, para as crianças, mas não apenas para elas. Assim salienta Kaercher e Craidy 

(2007): 

[...] a experiência da educação infantil precisa ser muito mais 

qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para 

a emoção, para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não 

pode deixar de lado o desenvolvimento das habilidades sociais, nem o 

domínio do espaço e do corpo e das modalidades expressivas; deve 

privilegiar o lugar para a curiosidade e o desafio e a oportunidade para 

a investigação. (KAERCHER  e CRAIDY, 2007, p. 21). 

 

Os apontamentos acima contam o que ensejou o presente estudo. Kaercher e 

Craidy (2007), Sirota (2001) nos ajudaram a ver de modo não naturalizado o espaço da 

escola de Educação Infantil, onde aprendíamos tanto com as crianças.  “Estamos 

ouvindo essas expressões de curiosidades? Entendemos que as crianças devem ter 

garantido esse espaço de investigação? Precisamos ouvir o que as crianças dizem, 

entender que seus enunciados são sim significativos!” (Caderno de Campo da 

pesquisadora, ano 2017). 

O presente trabalho segue apresentando um breve histórico sobre o processo 

científico pelo qual a Sociologia da Infância passou, para então obter sua relevância no 

campo de estudo. Apresentaremos também uma breve descrição da criança como um 

outro, que precisa ter sua voz ouvida, tendo ela uma voz política, enfatizando sua 

participação na escola de Educação Infantil. A seguir, apresentaremos nossos dados e as 

análises que nos levaram às conclusões enunciadas ao final e, mais do que isto, ao 

desejo de continuar aprendendo com as crianças nas salas de aula de Educação Infantil.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 UMA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

 

A Sociologia da Infância constituiu-se não tão recentemente. Apesar de ter 

ficado em esquecimento durante algum tempo por pesquisadores, tem suas raízes de 

discussão na Sociologia Geral. Contudo, é importante saber como se deu o percurso 

dessa discussão de uma Sociologia da Infância na modernidade. A socióloga Régine 

Sirota traz algumas questões presentes em seus escritos, que irão nortear o trajeto da 

nossa descoberta sobre o campo da Sociologia da Infância, considerando que esta 

pesquisa é o nosso primeiro estudo. As questões apresentadas pela autora são estas: “De 

onde vem essa redescoberta? Que etapas percorre? O que ela aporta? Em que medida 

esse campo de fato existe?” (SIROTA, 2001, p.8). 

As indagações que a autora apresenta nos incitam a pensar de onde surgiu este 

interesse por uma nova Sociologia da Infância, quais os caminhos que estudiosos 

percorreram para fazerem essa redescoberta e em que nível esses estudos abrem um 

espaço para que exista, de fato, uma sociologia que estude a infância em si própria. Isto 

porque a infância, aparecendo como objeto de estudo foi 

 

[...] frequentemente qualificado pelos sociólogos como fantasma 

onipresente, terra incógnita, refugo, mudo, ou como quimera, na 

literatura de língua francesa; marginalizado, excluído, invisível, ou 

como categoria minoritária na literatura de língua inglesa. (SIROTA, 

2001, p.8). 

 

Sarmento (2008) permite então indagar o porque da infância ter ficado por um 

longo tempo fora dos estudos da sociologia e a que se deve o desenvolvimento da 

disciplina. Para responder este questionamento, ele nos explica seguindo dois campos: o 

epistemológico e o social.  

No que tange às razões do campo social, tratava-se do fato de que as crianças 

eram vistas como seres em transição para a vida adulta, seres incompletos, e que 

somente por isso deveriam ser estudados, por conta de serem considerados seres 

inacabados. Assim discorre Sarmento (2008):  

 
As razões sociais residem na subalternidade da infância 

relativamente ao mundo dos adultos; com efeito, as crianças, durante 

séculos, foram representadas prioritariamente como “homúnculos”, seres 

humanos miniaturizados que só valia a pena estudar e cuidar pela sua 

incompletude e imperfeição. Estes seres sociais “em trânsito” para a vida 
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adulta foram, deste modo, analisados prioritariamente como objecto do 

cuidado dos adultos. (SARMENTO, 2008, p. 3). 

 

Desta forma as crianças permaneciam como seres invisíveis, pois eram 

estudadas somente em decorrência do cuidado dos adultos para com elas, por isso 

encontrou maior lugar nos estudos pedagógicos e também da Psicologia, neste percurso 

a criança foi enxergada a partir dos adultos. Para Sarmento “esta imagem dominante da 

infância remete as crianças para um estatuto pré-social: as crianças são “invisíveis” 

porque não são consideradas como seres sociais de pleno direito. Não existem porque 

não estão lá: no discurso social.” (SARMENTO, 2008, p.3). 

Estando antes em situação de esquecimento a infância não possuía uma 

definição como um real objeto de estudo, e quando reapareceu, trouxe à tona essa 

necessidade de definição, o que então a Sociologia da Infância estudaria? Sirota nos 

aponta que “tratar-se-á de uma pesquisa voltada para aqueles que não têm a palavra, 

segundo a origem etimológica in-fans, aquele que não fala”. (SIROTA, 2001, p. 9).  

Houve, então, esta preocupação de tornar a infância este objeto de estudo da 

sociologia, contudo, apreendido de modo institucional. Sirota indica que naquele 

momento da Sociologia da Infância “a infância será essencialmente reconstruída como 

objeto sociológico através dos seus dispositivos institucionais, como a escola, a família, 

a justiça, por exemplo.” (SIROTA, 2001, p.9). Para estudar a infância os estudiosos 

precisavam ter como pressuposto essas instituições. 

Sirota (2001) deixa claro que para  haver uma Sociologia da Infância, houve um 

percurso de discussões científicas a ser percorrido até que se chegasse ao momento de a 

criança e a infância serem enxergadas como tendo suas peculiaridades e que por isto, 

deveriam ser estudadas. Não somente a partir do contato com o universo adulto, mas 

tendo a criança seu próprio mundo, sendo ela o ator ativo deste universo, denominado 

infância.  

Assim, fez-se notória a evolução do lugar da Sociologia da Infância nos estudos 

europeus, e um autor que nos vai destacar isso é Sarmento (2008). Contudo o sociólogo 

português explica que apesar da constituição da criança não estar como um objeto de 

estudo ausente no campo da sociologia, ainda assim, a Sociologia da Infância não 

encontrou lugar significativo ainda nos escritos de sociólogos no início do século XX, 

como expõe o autor: 

Apesar da enorme importância das políticas demográficas, das 

transformações geracionais em curso, das realidades sociais de 

exclusão e pobreza e da enorme mediatização de fenômenos 
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associados à infância (especialmente sob o modo trágico da violência 

das redes pedófilas ou da violência sobre e de crianças)., e 

considerando ainda os recentes desenvolvimentos científicos da área, 

a Sociologia da Infância não encontrou um alargado reconhecimento 

como área de referência e responsabilidade vital entre a comunidade 

de sociólogos e na definição do campo sociológico. (SARMENTO 

2008, p.1). 

 

A Sociologia da Infância passou sim a ser estudada, reconhecida como o campo 

que estuda a população infantil, mas ainda não ocupava lugares importantes na 

Sociologia Geral. Salienta Sarmento:  

 

[...] a infância parece continuar a ser confinada no imaginário 

colectivo aos “pequenos mundos”, suscitando sobretudo estudos de 

natureza etnográfica e poucos estudos estruturais e concitando 

relações interdisciplinares essencialmente com a antropologia, a 

psicologia e as ciências da educação e muito poucas articulações com 

a disciplinas como a economia, a ciência politica e a geografia. 

(SARMENTO, 2008, p. 2). 

 

Havia necessidade de nova construção do objeto da Sociologia da Infância em 

relação ao que fora inicialmente direcionada pelas instituições: 

 

A redescoberta da sociologia interacionista, a dependência da 

fenomenologia, as abordagens construcionistas vão fornecer os 

paradigmas teóricos dessa nova construção do objeto. Essa releitura 

crítica do conceito de socialização e de suas definições funcionalistas 

leva a reconsiderar a criança como ator. (SIROTA, 2001, p. 9).  

 

No panorama discutido por Sirota, os sociólogos franceses e ingleses apresentam 

diversos escritos sobre o campo de estudo aqui apresentado. Contudo não há consenso 

“alguns encontram o objeto infância na curva da evolução geral da disciplina ou da 

subdisciplina, outros tentam constituí-la em objeto de pesquisa.” (SIROTA, 2001, p. 

10). A autora apresenta alguns estudiosos que começam a romper com a ideia de que as 

crianças estão longe de serem contribuintes do movimento do cotidiano social. 

Apresentando os argumentos de Mollo-Bouvier, Sirota (2001) tece o seguinte 

comentário: 

 

Trata-se de romper a cegueira das ciências sociais para acabar com o 

paradoxo da ausência das crianças na análise científica da dinâmica 

social com relação a seu ressurgimento nas práticas consumidoras e no 

imaginário social. (SIROTA, 2001, p. 11).  
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Com isso, torna-se notório que, mesmo com avanços nos estudos do campo da 

Sociologia da Infância, surge o paradoxo de que ainda assim as crianças sigam 

caminhando seres invisíveis no que diz respeito a serem atores sociais. Fica claro que 

existe “a ideia de uma renovação contemporânea dos estudos sociológicos da infância, 

que, não obstante, caminha lado a lado com um efeito de invisibilização das crianças 

como actores sociais” (SARMENTO, 2008, p.2). 

Esta apresentação da Sociologia da Infância como tendo uma análise própria, 

uma análise de si mesmo é recente. Tão recente que somente nas duas últimas décadas é 

que começou a formar seus próprios conceitos, ter suas próprias definições: 

 

Dissociando-se progressivamente de outras variantes disciplinares da 

Sociologia (como a Sociologia da Educação e a Sociologia da 

Família)., ainda que em diálogo contínuo com elas, a Sociologia da 

Infância tem vindo, sobretudo no decurso das duas últimas décadas, a 

ganhar maior expressão, através da criação dos seus próprios 

conceitos, da formulação de teorias e abordagens distintas e de 

constituição de problemáticas autónomas. (SARMENTO, 2008, p.3).  

 

Há então, no final da década de XX, um desenvolvimento no estudo da 

Sociologia da Infância, e este se apresenta com o interesse de que através do estudo da 

criança, e do paradoxo existente na presente época de que as crianças são ao mesmo 

tempo rodeadas de tantos cuidados, mas também há grande índice de abuso para com 

elas. Como assevera Sarmento “nunca como hoje as crianças foram objecto de tantos 

cuidados e atenções e nunca como hoje a infância se apresentou como a geração onde se 

acumulam exponencialmente os indicadores de exclusão e de sofrimento.” 

(SARMENTO, 2008, p.3). 

 Temos ao longo da segunda metade do século XX, o início do processo que gera 

o cenário referido por Sarmento. Em 1944, é que surge a proposta de “trabalhar para o 

conhecimento da infância como um grupo social em si, como um povo com traços 

específicos.” (SIROTA, 2001, p.11). Trazendo a concepção de que a infância é este 

“meio social” da criança, e de que estas crianças são um “povo com traços específicos”.  

Já em 1995, começaram a surgir autores, estudiosos interessados em estudar a 

infância partindo de duas vertentes “por um lado, os sociólogos da família, com a 

associação canadense dos sociólogos e antropólogos de língua francesa”, trazendo 

assim, a ideia de que a criança era um contribuinte ou alguém que determinava a 

composição da estrutura familiar. Sirota (2001) registra: 
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Permanecendo no âmbito de problemáticas da sociologia da família, 

ao discutir sobre os atores que agem na construção social da infância, 

seja a família, a escola ou o Estado, esses trabalhos fazem emergir a 

criança como um parceiro ou um ator, em sentido pleno, na estrutura 

familiar. (SIROTA, 2001, p.11).  

 

Em outra vertente, que se afasta da abordagem funcionalista, também no final do 

século XX, os sociólogos da educação vêm com a proposta de uma “desescolarização” 

da infância: 

Por sua vez, os sociólogos da educação, na ocasião do colóquio “Por 

um novo balanço da sociologia da educação”, em 1993, destinado a 

atualizar a evolução do campo, formam uma comissão Sociologia da 

Infância, onde se pode observar a passagem de estudos 

sociodemográficos aos estudos etnográficos, no âmbito de uma socio 

antropologia da infância. Tendem a revelar a criança, e não mais 

simplesmente o aluno, enquanto ator social no quadro de uma 

desescolarização da sociologia da educação. (SIROTA, 2001, p.11). 

 

Em seguida alguns estudos etnológicos procuram revelar a criança como um ser 

que possui sua própria cultura. Os estudos surgem com a “hipótese da existência de 

sociedades infantis e, mais especialmente, de culturas infantis, pretendendo contribuir 

para definir o que poderia ser uma etnologia da infância.” (SIROTA, 2001, p. 12).  

Logo após esses estudos aparecerem no final do século XX, surgem alguns 

parceiros institucionais que vão estudar a infância à partir da perspectiva de 

marginalização, ou seja, conjunto de estudos “voltado mais especificamente para as 

dificuldades e sofrimentos das crianças e adolescentes, como: maus tratos, exploração, 

delinquência, violência, visando também lazer, saúde e, por último, escola.” (SIROTA, 

2001, p. 12). 

Assim, logo após esse percurso, do final do século XX,  que definiu a infância 

como sendo esse objeto de estudo, profissionais como “historiadores, sociólogos, 

demógrafos e etnólogos de língua francesa assim como um certo número de 

profissionais da infância começam a trabalhar, no interior de suas comunidades 

respectivas, com esse novo objeto”, comparando o cenário dos estudos da Sociologia da 

Infância da vinda do século, referenciado por Sarmento. De acordo com suas áreas de 

estudo, “cada um raciocinando no interior de seus próprios quadros de referência e com 

suas metodologias próprias, construindo assim uma nova paisagem científica.” 

(SIROTA, 2001, p. 12). Foi esse caminho trilhado que deu origem a este cenário tão 

importante de uma evolução científica no campo da Sociologia da Infância.  
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Marcos deste significativo avanço, no final do século XX, foram dois grandes 

Programas de pesquisas da Europa “cujo objetivo era, além de suprir a carência de 

conhecimentos empíricos sobre a infância no contexto europeu, também aprofundar a 

construção de uma Sociologia da Infância no plano teórico.” (SIROTA, 2001, p.13). 

Estes programas propiciaram relevantes publicações com a temática da nova Sociologia 

da Infância, pois eles partiam da premissa de que a criança deve ser considerada como 

este ator social.  

Sirota (2001). apresenta uma classificação para nos orientar em como a infância 

foi estudada: as relações entre gerações; as crianças e os dispositivos institucionais 

criados para elas; o mundo da infância interações e cultura das crianças, e as crianças 

como grupo social.” (SIROTA, 2001, p.14). A criança foi inicialmente estudada através 

dos adultos, marcada essa ideia de que precisava ser estudada pois era este ser em 

transição, e os adultos tinham papel essencial nisto. Logo após, a criança foi estudada 

através da ligação com as instituições (família, escola, Estado) e somente depois, no 

final do século XX, principalmente, como povo possuidor de suas próprias 

características.  

Mas, como a infância encontrou este lugar? Como essa discussão teve esse 

movimento integrado à Sociologia Geral?  

Sirota (2001). nos aponta que para melhor entendermos essa evolução científica, 

precisamos voltar a um termo utilizado em um dos primeiros momentos da Sociologia 

da Educação, o termo “ofício de criança”. A Sociologia da educação percorreu etapas e 

trouxe definições diferentes para este termo, utilizado de início em discussões teóricas 

por uma inspetora francesa de escolas maternais. A inspetora tinha a ideia de que a 

escola devia conceder espaço para que a criança tivesse seu desenvolvimento: Como 

discute Sirota: 

 [...] trata-se, para ela, de definir uma escola que corresponda à 

natureza infantil, onde se operem livremente os processos de 

maturação e desenvolvimento. Nessa escola, a criança poderá 

cumprir o seu papel. (SIROTA, 2001, p.14). 

  

Aqui a noção de infância, no campo dos estudos sociais, estava intimamente 

ligada às instituições, “essa definição social da infância corresponde, paralelamente, a 

uma institucionalização da infância em alguns dispositivos pedagógicos.” (SIROTA, 

2001, p. 14). No momento que sucede, a este apresentado, em 1973, o termo “ofício de 

criança” tem sua análise pautada na noção de “ofício de aluno”, Sirota (2001) ao 

discutir esta ideia, aponta que foi necessário fazer uma espécie de confronto entre o 
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termo “ofício de aluno” e a ideia que era predominante nos escritos sociológicos. Os 

sociólogo de educação funcionalistas acreditavam que não havia como estudar a criança 

e a infância, pois as crianças eram seres instáveis, e que cabia no campo da Psicologia, 

mas não da Sociologia. Sobre isso Sirota (2001) esclarece a ideia de um dos autores, 

Isambert-Jamati (1993), com quem ela dialoga no texto. Apresenta os argumentos com 

os quais não concorda assim: 

 

[...] são principalmente objetos legítimos de análise os atores que 

moldam o sistema educativo mesmo que sejam considerados agentes. 

As crianças, na condição de alunos, são concebidas apenas como 

receptáculos mais ou menos dóceis de uma ação de socialização no 

interior de uma instituição com objetivos claros para o sociólogo. 

(SIROTA, 2001, p. 16). 

 

Deste modo, a criança não era percebida como um objeto legítimo de análise do 

campo das ciências sociais, pois, diferente dos professores, dos adultos, elas não eram 

consideradas atores sociais efetivos. Em uma segunda etapa, nos anos 90,  “ofício de 

criança” aparece como termo ligado à necessidade de compreender “o que constrói a 

escola e sobre o papel dos alunos nessa construção” (SIROTA, 2001, p.16). o autor 

Perrenoud, que Sirota (2001) apresenta para dialogar com ela, traz algumas definições 

do termo “ofício” e esclarece que ofício está ligado à uma ocupação, desta forma. 

 

Sendo a escolaridade a ocupação principal da infância, é possível 

então, acredita ele, utilizar o termo ofício de aluno articulando-o às 

noções de curriculum oculto e de curriculum real, já que se trata, para 

a criança, de se tornar o indígena da instituição escolar adquirindo a 

competência do membro da tribo. Uma sociologia do ofício de aluno 

se torna assim ao mesmo tempo uma sociologia do trabalho escolar e 

da organização educativa. (SIROTA, 2001, p. 16). 

 

Aqui o "ofício de criança" está em paralelo com o "ofício de aluno", e este, tem 

como papel ser um agente de ligação das instituições família e escola, “pois o aluno é 

aqui considerado tanto no espaço escolar como em função dos universos de socialização 

aos quais pertence, principalmente a escola e a família.” (SIROTA, 2001, p. 16). 

Tendo essa preocupação em trazer a criança e a infância do campo onde se 

estuda o indivíduo em uma esfera privada, para o ser um objeto social, tornou-se 

imprescindível a escolha de estudiosos que defendessem a infância como um campo de 

estudo da Sociologia. Enfatiza Sarmento (2008): 
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O trabalho de construção científica do objecto social infância torna 

indispensável, por isso mesmo, desconstruir a produção pericial da 

infância pelas ciências do indivíduo, tarefa esta que não é feita sem 

escolhos teóricos e epistemológicos, mas que se torna tanto mais 

necessária quanto a promoção da infância a objecto sociológico e o 

entendimento das crianças como actores sociais é um trabalho 

reconfigurador do conhecimento com que as crianças têm sido 

tematizadas. (SARMENTO, 2008, p. 4).  

 

Como as crianças têm sido tematizadas? Como já apresentamos antes, na 

discussão com Sirota: a criança foi por muito tempo enxergada e estudada como o 

aluno, presa à instituição escola, família e demais instituições de proteção às crianças 

em situação de abandono. Foi então, a partir, desta revolução científica no campo dos 

estudos sociológicos que a criança passou a ser estudada como um ser em si mesmo. 

Quando a criança é captada como este ser em “processo”, sendo inferior aos adultos, ela 

está em uma condição que a impossibilita de ser enxergada como ator social: 

 

[...] se as crianças são o “ainda não”, o “em vias de ser”, não adquirem 

um estatuto ontológico social pleno – no sentido em que não são 

“verdadeiros” entes sociais completamente reconhecíveis em todas as 

suas características, interactivos, racionais, dotados de vontade e com 

capacidade de opção entre valores distintos – nem se constituem, 

como um objecto epistemologicamente válido, na medida em que são 

sempre a expressão de uma relação de transição, incompletude e 

dependência. (SARMENTO, 2008, p. 5). 

 

O autor salienta, ressaltando o que já discutimos com Sirota: a Sociologia, em 

seus moldes tradicionais, estudou a criança a partir da imagem “aluno”, mas também, 

delimitou-se a estudar a criança a partir da sua situação de exclusão. Acrescenta, então, 

uma delimitação, que vem enxergando nas pesquisas sobre a infância no campo 

sociológico. Sarmento (2008) aponta: 

 

Mas é, de facto, na condição de aluno ou na posição de desviância ou 

de anomia que a criança é estudada tradicionalmente pela Sociologia – 

raras vezes a partir da consideração da sua condição social e 

geracional. É por isso que J. Qvortup (1995). afirma que as crianças, 

mais do que ignoradas, têm sido marginalizadas e “menorizadas” pelo 

discurso sociológico. (SARMENTO, 2008, p. 5). 

 

Havendo, então, esta urgência em um desencadeamento de uma nova Sociologia 

que abarcasse a infância não mais como um objeto secundário, passivo aos adultos, 

sociólogos partiram de uma revisão do conceito de socialização, no que tange às 
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crianças, pois desta forma as crianças passariam “sendo as crianças analisadas como 

actores no processo de socialização e não como destinatários passivos da socialização 

adulta” (SARMENTO, 2008, p.5).  

Já em uma terceira etapa, ainda na década de 90, a autora, Sirota (2001)., nos 

deixa claro que a criança, o ofício de criança e de aluno, já não estava mais decorrente 

dos papeis que ela cumpria nas instituições, mas tratava-se das experiências que ela 

tinha:  

 

Pois os indivíduos, nesse caso principalmente os alunos, não se 

formariam mais somente na aprendizagem sucessiva dos papéis 

propostos, mas nas suas capacidades de dominar as experiências 

escolares sucessivas. Estas se edificam como a vertente subjetiva do 

sistema escolar, sendo que os atores se socializam mediante essas 

diferentes aprendizagens e se constituem como sujeitos na capacidade 

de dominar sua experiência, de se tornar os autores de sua própria 

educação. (SIROTA, 2001, p.17). 

 

Aqui faz-se presente a noção de autonomia, pois é quando se abre espaço para 

falar de indivíduos que possuem subjetividades através de suas diversas experiências e 

que por isso podem ser autores de sua própria educação. Este debate científico do final 

do século XX ocorre ao mesmo tempo que há uma discussão no campo social, também, 

pelo direito da criança que teve como marco a “adoção da carta internacional dos 

direitos da criança de 1987, esse momento simboliza o acesso da criança, no final de 

uma longa história de emancipação, ao estatuto de sujeito e à dignidade da pessoa.” 

(SIROTA, 2001, p. 19). Para esta discussão, uniram-se Política, Filosofia, e Sociologia, 

parte desses estudiosos defendiam a criança como sujeito, tendo sua autonomia, 

mantendo a discussão “fundada na idéia
1
 de educação e de instrução, a única que pode 

tirar a criança de sua vulnerabilidade para que tenha acesso à autonomia” (SIROTA, 

2001, p. 20), já outros caminhavam pelo viés de colocar a criança sob direito dos 

homens.  

O panorama que se desenhou colore para nós outra pergunta: Mas, afinal de 

contas, haviam encontrado o lugar da criança? Pois neste meio tempo as crianças eram 

percebidas, enxergadas como aquelas que eram tidas como “o elo” que unia a família, e 

também como aquelas que necessitavam de proteção para não sucumbirem à 

delinquência:  

                                                           
1
 Optamos pela mantença da grafia original, anterior à Reforma Ortográfica no Brasil. 
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Esse debate social internacional ganha impulso e se alimenta, por 

exemplo na França, a partir de fatos diversos e de decisões políticas, 

quer se trate do sinal de recolher em relação às crianças, da repressão 

ou da prevenção da delinquência, quer do modo de atribuição das 

alocações familiares. (SIROTA, 2001, p. 20).  

 

A criança passa a ser o ponto central das discussões que tinham como temática a 

família, desta forma, os estudiosos precisaram rever a discussão desta variável antes 

invisível. Seguindo este viés, é que o autor irá nos elucidar os objetos da Sociologia da 

Infância, sendo eles apresentados como “infância como categoria geracional” e 

“crianças como atores sociais”. A infância passa então a ser estudada como categoria 

geracional, assim como as outras categorias etárias, sendo ela “socialmente construída” 

pois, atravessa, as demais categorias geracionais, não podendo ela ser mantida pelos 

sujeitos que a compõem. Sarmento é que torna isto claro: 

 

Deste modo, por exemplo, a infância depende da categoria geracional 

constituída pelos adultos para a provisão de bens indispensáveis à 

sobrevivência dos seus membros, e essa dependência tem efeitos na 

relação assimétrica relativamente ao poder, ao rendimento e ao status 

social que têm os adultos e as crianças, sendo esta relação transversal 

(ainda que não independente). das distintas classes sociais. 

(SARMENTO, 2008, p.7). 

 

Sendo as crianças dependentes da geração adulta, isto as coloca em uma situação 

de subordinação aos adultos, o que o Sarmento (2008). enfatiza como a subalternidade 

das crianças face aos adultos: 

 

o poder de controlo dos adultos sobre as crianças está reconhecido e 

legitimado, não sendo verdadeiro o inverso, o que coloca a infância – 

independentemente do contexto social ou da conjuntura histórica – em 

uma posição subalterna face à geração adulta. (SARMENTO, 2008, p. 

7). 

 

Sendo a categoria etária fator determinante para o surgimento da categoria 

geracional infância, é reiterada, então, esta ideia de subalternidade das crianças frente 

aos adultos, visto que “existe infância na medida em que, a historicamente a categoria 

etária foi constituída como diferença e que essa diferença é geradora de desigualdade.” 

(SARMENTO, 2008, p. 7). Sendo assim, a infância é um objeto da modernidade.  

                 Os conceitos formados, até agora, de uma Sociologia da Infância, são oriundos 

dos estudos das diversas disciplinas: estudos demográficos, sociológicos, etnológicos. 

Os estudos dessas disciplinas, retornaram à ideia de que a criança deveria ter um lugar 
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para se desenvolver, para seu processo de maturação, contudo, desta vez não mais 

centrado na escola, e podemos perceber, que, gradualmente, também não mais 

enfatizando a família. Ganha, gradualmente, espaço as teorias que vão fazer conviver a 

necessidade de ver a criança nas suas múltiplas relações.  

 

Esta já não é mais considerada como algo maleável que a moral e a 

autoridade moldariam, mas como um parceiro com o qual é preciso 

negociar. Um imperativo categórico: a criança deve se tornar ela 

mesma, e possuir os meios para isso. Observa-se um retorno à 

definição que deu P. Kergomard do ofício de criança, mas aqui é a 

educação familiar que deve permitir a eclosão do eu da criança, 

mesmo se coexistirem tensões entre exigência de desenvolvimento 

satisfatório e sucesso escolar. (SIROTA, 2001,  p. 18). Grifo nosso  

 

Após este percurso que também ocorreu no final do século XX, os primeiros 

sociólogos que se interessaram pela infância, na sua maioria, partiam da proposta de a 

estudarem não mais pelo viés da instituição escola, mas passaram “de uma sociologia da 

escolarização a uma sociologia da socialização.” (SIROTA, 2001, p. 18). 

 

As crianças devem ser consideradas como atores em sentido pleno e 

não simplesmente como seres em devir. As crianças são ao mesmo 

tempo produtos e atores dos processos sociais. Trata-se de inverter a 

proposição clássica, não de discutir sobre o que produzem a 

escola, a família ou o Estado mas de indagar sobre o que a criança 

cria na intersecção de suas instâncias de socialização. (SIROTA, 

2001, p. 19). Grifo nosso 

 

É partindo do movimento interno que modifica o estatuto do seu objeto que a 

Sociologia da Infância tem se instalado e ganhado espaço, pois, acaba tendo como 

objetivo explicar fatores da realidade social: 

 

É por isso, que, na verdade, ao estudar a infância, não é apenas com as 

crianças que a disciplina se ocupa: é, com efeito, a totalidade da 

realidade social o que ocupa a Sociologia da Infância. Que as crianças 

constituem uma porta de entrada fundamental para a compreensão 

dessa realidade é o que é, porventura, novo e inesperado no 

desenvolvimento recente da disciplina. (SARMENTO, 2008, p.3). 

 

2.2 A CRIANÇA: UMA VARIÁVEL EM SI  

 

Após vermos por quantos debates a infância e a criança passaram para que 

soubéssemos os seus lugares nos estudos sociológicos, Sirota (2001). ainda nos traz 
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alguns outros debates, que agora pretendem, de fato, fazer aparecer a criança como ser 

social com base nas seguintes perspectivas: a criança ator, a construção social da 

infância, a construção de um imaginário social, ponto de vista sobre a cultura da 

infância,  a criança, uma variável em si. O primeiro ponto que nos é apresentado, é 

quando a criança é enxergada como o ser com que possui voz política, é pautado em 

uma discussão sobre a “socialização política e aprendizagem da cidadania”: 

 

Como aqueles que são considerados como não tendo ainda uma 

palavra política podem construir suas competências? O que então a 

noção de “competências políticas” pode oferecer para esclarecer esse 

processo e erigir a criança como ator no interior de um sistema 

explicativo sociológico? A noção de competências políticas sendo 

entendida como a de “capacidades para organizar uma vida social 

ordenada com valores compartilhados” mediante o aproveitamento da 

experiência, tanto do pátio de recreação como da sala de aula, coloca 

em discussão formas elementares ou ordinárias da cidadania e do elo 

civil. (SIROTA, 2001, p. 22). 

 

A discussão proposta por Sirota (2001). abre lugar para que a criança seja 

percebida como este ser que é sujeito do seu processo de aprendizagem, como também 

responsável pela sua educação. A criança passa a ter voz, sua fala passa a exercer 

significados.  

No segundo ponto, no tocante à construção social da infância, a discussão 

admite que a criança é  ator social em sentido pleno. Assim, o debate segue pelo viés 

dos “modos de construção do elo social pela introdução da criança na organização das 

sociabilidades ordinárias.” (SIROTA, 2001, p. 22). A criança é percebida como este elo 

que contribui para a organização das sociabilidades como,  por exemplo, na família. 

Um outro fator determinante para a constituição da Sociologia da Infância 

tomasse espaço recentemente, foi que a criança esteve por muito tempo enclausurada às 

instituições, como a instituição escolar e a família, e aquelas em situação de abandono, 

violência. Quem as detinha em seus cuidados eram as instituições sociais,  

 
[...] cujo impulso eugenista inicial se caracteriza exatamente por 

retirar da esfera pública os cidadãos mais jovens, especialmente se 

apresentam indicadores potenciais de desviância ou se a indigência 

econômica os remete para cuidados assistenciais. (SARMENTO, 

2008, p. 4).   

 

Sarmento (2008) aponta que o fato de haver a “privatização das crianças” nessas 

instituições, não somente são colocadas as crianças em um patamar de seres invisíveis, 
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mas são mantidas longe do lugar de discussão sobre a forma a serem problematizadas. 

Pelo contrário, basta a Psicologia, e campos próximos dela, para analisar as crianças, 

mas de uma maneira individual, colocando-as longe dos campos que estudam o social. 

Assim discorre Sarmento: 

 

A privatização da infância não apenas opera um efeito de ocultamento 

e invisibilização da condição social da infância – como acontece por 

exemplo, de forma idêntica, com o trabalho doméstico da mulher, não 

tematizado como actividade social e não referenciado 

tradicionalmente como actividade económica – como concita um tipo 

específico de olhar científico, durante muito tempo sociologicamente 

considerado de modo aproblemático: a das ciências do indivíduo, da 

pessoa, da esfera privada e da intimidade, especialmente a Psicologia 

e algumas das suas derivações, nomeadamente a Psicopedagogia, a 

Puericultura, a Pedopsiquiatria, etc. (SARMENTO, 2008, p. 4). 

 

É por este motivo que se tornou essencial o progresso na construção do campo 

da Sociologia da Infância, para que as crianças não fossem mais invisibilizadas, mas 

tidas como atores sociais. Temos nesse ponto a percepção de que a infância não estará 

mais sendo estudada somente a partir da perspectiva das ciências do indivíduo, onde era 

estudada somente a partir da esfera privada, de suas intimidades, e isto, segundo 

Sarmento foi um progresso para: 

 

[...] desconstruir a produção pericial da infância pelas ciências do 

indivíduo, tarefa esta que não é feita sem escolhos teóricos e 

epistemológicos, mas que se torna tanto mais necessária quanto a 

promoção da infância a objecto sociológico e o entendimento das 

crianças como actores sociais é um trabalho reconfigurador do 

conhecimento com que as crianças têm sido tematizadas. 

(SARMENTO, 2008, p.4). 

 

Quanto às organizações da esfera pública, a discussão sobre a socialização da 

infância segue pelo seguinte trilho visando enxergar como as crianças podem contribuir 

na gerência do seu tempo fora da escola: 

 

 [...] como as políticas públicas constroem os modos de socialização 

da infância? Como se constitui a malha do tecido social? Como se 

organiza o tempo da criança fora do tempo escolar, esse tempo livre 

tão cobiçado (Mollo-Bouvier). pelas políticas sociais?  (SIROTA, 

2001, p. 23). 

 

Aqui a criança ganha espaço como quem tem capacidade no quesito 

gerenciamento. A discussão é elucidada “deixando ver o trabalho do ofício de criança 
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na organização de seu emprego do tempo” (SIROTA, 2001, p. 23). Quanto à construção 

de um imaginário social, Sirota esclarece que agora, final do século XX, enxergam a 

criança de uma maneira mais sensibilizada, sendo essa percepção demonstração ou ao 

menos a indicação de pistas de um novo olhar social sob a infância dividida em dois 

momentos a criança vista como “rei” e como “vítima”. Sirota (2001) aponta o que 

consideramos  relevante dessa discussão: 

 

Mas qualquer que seja a evolução do discurso e das sensibilidades, no 

centro dessas análises figura com clareza a criança, não somente como 

um bem raro, mas também como uma pessoa. De resto, essa presença 

do corpo da criança e de sua inocência marca as modificações da 

sensibilidade coletiva. (SIROTA, 2001, p. 24). 

 

No que diz respeito ao ponto de vista sobre a cultura infantil, Sirota nos 

apresenta autores que falam sobre a viagem simbólica, representada pelos contos, e 

sobre os “rituais” como sendo partes desta cultura infantil. Alguns trabalhos recentes na 

intersecção da Antropologia e da Sociologia da Infância, ao se debruçarem sobre a vida 

cotidiana, analisam novos modos de ritualização profanos, como o início do ano escolar, 

o batismo da boneca ou o café da manhã. (SIROTA, 2001, p. 24).  

Sirota (2001) aponta que esses rituais funcionam repletos de direcionamentos do 

que as crianças devem e não devem fazer. As análises sobre os rituais infantis dão pistas 

sobre como retraduzem as relações sociais: 

 

Constroem-se assim manuais de civilidade, na conjunção de diferentes 

esferas (esfera da mídia, esfera científica, esfera cultural, esfera 

escolar, esfera familiar...), no sentido de se editarem regras de 

conduta, regras de civilidade, as quais traçam maneiras de fazer e de 

ser da infância contemporânea. (SIROTA, 2001, p. 25). 

 

Até aqui esclarecemos que a criança muito vista através das instituições e 

através dos adultos. Por isso, Sirota (2001) nos enfatiza um dos desafios da Sociologia 

da Infância: 

Um dos primeiros desafios das análises estatísticas atuais que 

contribuem para a Sociologia da Infância é fazer emergir a criança de 

sua invisibilidade estatística, quer dizer, mostrá-la enquanto tal, objeto 

ou ator, e não mediante intermediários de outras categorias. As 

transformações dos modos de vida familiares levaram assim a 

demografia a reconstruir uma variável que ela ignorava até então, mas 

que parece se tornar incontornável, pois aparece como o único ponto 

fixo da célula familiar. (SIROTA, 2001, p. 25). 
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Vimos nessas discussões trazidas pelos sociólogos da infância que fez-se 

necessário a criança fazer-se presente nas pesquisas como algo incontornável dentro de 

uma perspectiva contemporânea de pesquisa, pois assim, ficaria claro que ela era 

relevante no campo da discussão social. Não temos como afirmar nos limites de nossas 

leituras iniciais e em um trabalho de conclusão de curso qual é a proporção do lugar 

efetivo da cultura infantil no campo da Sociologia, mas podemos perceber que não 

parece possível retrocessos a posições anteriores – como, de resto, também para nós.  

 
 

2.3 A INFÂNCIA COMO UM OUTRO 

  

Sabendo que houve um caminho percorrido para que houvesse este avanço no 

campo científico, quando a Sociologia da Infância ganha relevância nos estudos dos 

sociólogos, não podemos esquecer que a criança e a infância permanecem sendo 

descobertas, conhecidas. Isto porque, apesar de haver um campo teórico extenso que 

nos apresenta suas definições sobre o que é a criança e a infância, percebemos que não 

se pode colocar um ponto final e dizer que não há mais o que se analisar do universo 

infantil. 

Até este momento, a partir de Sirota e Sarmento, conseguimos demonstrar que 

há possibilidade de enxergar o movimento das crianças, suas conversas, brincadeiras, 

como uma maneira própria de se relacionar, uma maneira de organizar um universo 

próprio; de modo a criar um pertencimento. Agora, outro autor oferecerá mais alguns 

elementos para continuarmos pensando nosso problema de pesquisa. Jorge Larrosa é 

professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona, também possui 

licenciatura em Pedagogia e em Filosofia, doutor em Pedagogia, realizou estudos de 

pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Londres e no Centro 

Michel Foucault da Sorbonne, em Paris. Autor do livro Pedagogia Profana, usado aqui 

para dialogar. 

Falar sobre criança é estar ciente, de antemão, que não se pode vir carregado de 

rótulos, verdades inquestionáveis, nem mesmo podemos dizer que sabemos explicar 

com precisão o que as crianças precisam, porque precisam; onde devem estar, porque 

devem ali estar; ao que devem ter acesso para seu desenvolvimento, o que atrapalha este 

desenvolvimento.  Não se trata de que o professor ou esta pesquisadora queira se retirar 
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da responsabilidade, do lugar de quem irá planejar com intencionalidade. Mas trata-se 

de fazer propostas de trabalho, desejosas de não cancelar a escuta desse universo infantil 

e a como este universo funciona e de aproximar-se criativamente dele.  É exatamente 

sobre a escuta à infância a contribuição trazida por Larrosa que queremos discutir a 

seguir.  

Pois a criança nasce trazendo novidades ao nosso mundo. Quando isso acontece, 

nossas conclusões de verdades e certezas precisam abrir espaço para essa novidade no 

meio de nós. Larrosa irá expor duas posições que ele enxerga na sociedade moderna 

sobre a infância, a primeira ele critica e a segunda é a posição que ele defende. 

 A começar pelo ponto de vista que o autor discorda, traz a ideia de que, como 

adultos, acreditamos saber quem são as crianças e tentamos explicá-las. Assim salienta 

Larrosa (2003): “nós sabemos o que são as crianças, ou tentamos saber, e procuramos 

falar uma língua que as crianças possam entender quando tratamos com elas, nos 

lugares que organizamos para abrigá-las”. 

 Isto pauta as convicções daqueles que trabalham com crianças trazem, sendo 

eles professores, animadores, educadores. Segundo Larrosa (2003):  

 

todo tipo de gente que trabalha com crianças e que, como bons 

especialistas e bons técnicos, têm também determinados objetivos, 

aplicam determinadas estratégias de atuação e são capazes de avaliar, 

segundo certos critérios, a maior ou menor eficácia de seu trabalho. 

(LARROSA,  2003, p. 184). 

 

A Pedagogia possui seu modo de analisar a infância. A Psicologia tem os seus 

critérios de análise. Os animadores, os trabalhadores sociais têm sua maneira de analisá-

las. Nesse cenário, o autor diz que a infância e a criança: 

 

 [...] desse ponto de vista, não é outra coisa senão um objeto de estudo 

de um conjunto de saberes mais ou menos científicos, a coisa 

apreendida por um conjunto de ações mais ou menos tecnicamente 

controladas e eficazes, ou a usuária de um conjunto de instituições 

mais ou menos adaptadas às suas necessidades, às suas características, 

às suas demandas.  (LARROSA, 2003, p. 184).  

 

Concordo com a visão do autor sobre como adultos veem a criança, procuramos, 

como sendo a imagem protetora, idealizar o melhor espaço para colocar a criança, este 

ser vulnerável aos olhos do adulto. Larrosa vai explicando que o adulto moderno, os 

profissionais experts predispõe-se a procurar meios para que a criança se desenvolva em 

um bom adulto. O que não conseguimos, ou por vezes, não queremos compreender – 
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nós todos, porque Larrosa fala do adulto moderno, incluindo o pedagogo -  é que a 

criança não é uma espécie de projeto no qual o adulto vai descrever  tudo o que  quer e 

irá se realizar naquilo que predeterminar que a criança deve viver. A criança não é um 

papel no qual o adulto pode imprimir o que desejar. 

Continuando sua discussão, Larrosa (2003, p. 184) escreveu “as crianças, esses 

seres estranhos dos quais nada se sabe, esses seres selvagens que não entendem nossa 

língua”. Larrosa indica o descompasso na linguagem da criança em relação à linguagem 

do adulto que dá base para a tentativa de as instituições de formação tentarem dizer o 

que a criança precisa e como deve ser. Para a discussão principal do presente trabalho 

este é o elemento central.  Esse descompasso na linguagem para Larrosa não denota 

falta ou algo a ser superado. No entanto, essa mesma estranheza pode gerar a outra 

posição na discussão de Larrosa. 

Não temos uma totalidade da realidade do universo infantil, a nossa cultura do 

mundo adulto não pode ser injetada a força nas crianças. Por outro lado, a criança e a 

infância podem despertar em nós a sensação de não sabermos, com precisão, onde 

estamos pisando. Estas ideias representadas pelo autor como sendo “um outro”, ou seja, 

aquilo que está para além de nós. Foi o que escreveu Larrosa (2003).  

 
Não obstante, e ao mesmo tempo, a infância é um outro: aquilo que 

sempre além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de 

nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio 

em que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de 

acolhimento. (LARROSA, 2003, p. 184). 

 

Esta pesquisadora, inclusive, como anunciamos brevemente na introdução, teve 

a chance de viver esse estranhamento na convivência com a criança de Educação 

Infantil, especificamente no momento dos projetos de trabalho com as crianças. Nossa 

dúvida era como nos relacionar com a criança para que não saísse do controle e 

pudéssemos realizar nossas atividades pedagógicas propostas com intencionalidade 

crítica. Hoje, ao final da pesquisa alvo desse trabalho de conclusão de curso, temos a 

noção de que o estranhamento vinha da provocação que a Infância já fazia em direção 

de nossos saberes cristalizados. Não era uma linguagem que entendíamos, mas é uma 

linguagem que ainda precisamos escutar.  

Quando o autor aponta a infância como “um outro”, expõe que existe a ideia de 

que “a infância, não é o que já sabemos, mas tampouco é o que ainda não sabemos” 

(LARROSA, 2003, p. 184). O que nos faz entender que: o fato de ainda não termos total 
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conhecimento de algo, aqui representado pela infância, é o que justifica nossa ânsia pela 

busca de novas informações sobre este algo, para dominar. Como escreveu Larrosa: 

 

A arrogância do saber não apenas está na exibição do que já se 

conquistou, mas também no tamanho de seus projetos e de suas 

ambições, em tudo aquilo que ainda está por conquistar, mas já foi 

assinalada e determinado como território de conquista. (LARROSA, 

2003, p. 184). 

 

Se a infância é isto sobre o que não sabemos tudo em sua totalidade, ainda assim 

é aquilo que faz parte do nosso campo de experiências. Contudo, o “campo de 

experiências” é tratado pelo adulto moderno como aquilo que em parte conhecemos e 

por isso as instituições que a recebem prosseguem estudando novidades para poder 

cingi-la. Porque elas não participam conosco, mas ainda são algo que precisamos 

conhecer melhor. Estas, então, são forças que fazem parte do contexto nos quais 

circulamos e funcionam em nossa formação. As mesmas instituições, escola, espaços de 

diversão, entre outros, parecem perceber que também não podem submetê-las por 

completo. Cria-se uma tensão. Por outro lado, a possibilidade de percebermos que 

dominar não é a única escolha.  Larrosa é quem nos expõe isso dizendo quando fala 

que:  

[...] os profissionais continuam melhorando suas práticas e os lugares 

nos quais acolhemos as crianças continuam aumentando e se 

adaptando cada vez mais aos seus usuários. Todos trabalham para 

reduzir o que ainda existe de desconhecido nas crianças e para 

submeter aquilo que nelas ainda existe de selvagem.  (LARROSA, 

2003, p.185). 

 

Isso nos dá a entender que se aceitarmos que as instituições já propuseram um 

espaço ideal para receber, submeter a infância; que podemos explicar com base nos 

nossos saberes o que é esta infância; e o que as instituições ainda não tiveram 

possibilidade de explicar e construir sobre e para quê esta infância, ainda estaremos na 

direção do que está sendo projetado, que apenas tende a crescer. Larrosa deixa claro que 

a inquietação, o questionamento e o vazio que a infância nos propõe fica como 

inexistente. Se, na tensão criada, a tendência ao “desenvolvimento” e à adaptação da 

criança for mais forte, cancela-se a escuta da infância. Sobre isto, Larrosa traz a 

seguinte indagação: 
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[...] onde estão a inquietação, o questionamento e o vazio, se a 

infância já foi explicada pelos nossos saberes, submetidas por nossas 

práticas e capturadas por nossas instituições, e se aquilo que ainda não 

foi explicado ou submetido já está medido e assinalado segundo 

nossos critérios metódicos de nossa vontade de saber e a nossa 

vontade de poder? (LARROSA, 2003, p. 185). 

 

Feito este questionamento podemos pensar “isso significa que não podemos 

conhecer o universo infantil?” O autor tem como resposta para este nosso possível  

questionamento que podemos conhecer este mundo da criança, contudo, ainda oferece 

uma pista, devemos compreender e enxergar a criança como “um outro”, admitindo que 

não temos total definição sobre o que é a infância, e que esta segue sendo uma 

incógnita, mas por isso nos faz pensar. Reiterando o elemento central de nossa 

discussão, para nós torna-se coerente acolher, isto sim, o descompasso da linguagem 

como uma outra possibilidade ou como aquilo que revela que o adulto  não precisa 

enclausurar a infância e subjugá-la, mas se por à escuta de sua fala e deixar-se tocar 

pelos elementos de cultura infantil.  O autor nos apresenta o que é esta infância como 

um outro: 

A infância como um outro não é o objeto (ou o objetivo). do saber, 

mas é algo que escapa a qualquer objetivo, não é o ponto de fixação 

do poder, mas aquilo que marca sua linha de declínio, seu limite 

exterior, sua absoluta impotência: não é o que está presente em nossas 

instituições, mas aquilo que permanece ausente e não abrangível, 

brilhando fora dos seus limites. (LARROSA, 2003, p. 185).  

 

A infância, segundo nos aponta Larrosa, é aquilo que não foi capturado, aquilo 

que não podemos explicar com objetividade; é onde nossa capacidade de “poder” torna-

se nula. Todavia, apesar de a criança não ser este objeto totalmente desvendável, isso 

não quer dizer que ela não nos permita conhecê-la, não significa que permaneceremos 

ignorantes ao universo da infância, mas que esta possui sua particularidade: 

  

[...] não significa que as crianças ainda resistam a serem 

plenamente capturáveis por nossos saberes, nossas práticas e 

nossas instituições; nem sequer significa que essa apropriação 

talvez nunca poderá realizar-se completamente” (LARROSA, 

2003, p. 185).  

 

          Em outras palavras, Larrosa indica que a tensão que a presença da infância 

provoca permanecerá tecendo as relações. Mas, significa que para ter acesso a esse 

mundo infantil, precisamos antes nos despojar de nossa convicção de que a criança é o 

adulto em miniatura, que só irá se tornar alguém capaz de dizer algo próprio, quando 



34 
 

tornar efetivamente adulto. É necessário que compreendamos que a infância tem suas 

características próprias, suas subjetividades. Como grupo possui, segundo Larrosa 

aponta, alteridade da infância: “a alteridade da infância é algo muito mais radical: nada 

mais, nada menos que sua absoluta heterogeneidade em relação a nós e ao nosso mundo, 

sua absoluta diferença.” (LARROSA, 2003, p. 185). 

A infância e a criança são essas incógnitas. Podemos tê-la como este outro que 

está para ser conhecido, com quem podemos nos encontrar, sem querermos exercer 

poder soberano sobre ela. Registrou Larrosa (2003):  

 

[...] se a presença enigmática da infância é a presença de algo radical 

e irredutivelmente outro, ter-se-á de pensá-la na medida em que 

sempre nos escapa: na medida em que inquieta o que sabemos (e 

inquieta a soberba de nossa vontade de saber). na medida em que 

suspende o que podemos (e a nossa arrogância da nossa vontade de 

poder e na medida em que coloca em questão os lugares que 

construímos para ela (e presunção da nossa vontade de abarcá-la). 

(LARROSA, 2003, p. 185). Grifo nosso 

 

Larrosa (2003). aponta que esta alteridade da infância está para além de nosso 

saber e de nosso poder, “na medida em que encarna o surgimento da alteridade da 

infância nunca é o que sabemos (é o outro dos nossos saberes)., mas por outro lado é 

portadora de uma verdade à qual devemos nos colocar à disposição de escutar”. 

(LARROSA, 2003, p. 186). 

Precisamos ouvir o que a infância tem a dizer, e para isso, havemos de nos abster 

de impor sempre o que queremos. O que coloca, aos pedagogos, especialmente, um 

impasse, pois estamos na escola, somos professores, ocupamos lugar de saber, de poder 

e de gestão do tempo e do espaço. Contudo, pensar em nos deixar afetar pela criança 

pode indicar uma certa parceria, se podemos dizer desse modo, para ocupar o lugar de 

saber com trocas entre modos de ver o mundo distinto, alternância do lugar de poder 

sem escamotear as tensões e os conflitos entre adultos e criança e a proposição de como 

produzir a gestão do tempo e do espaço pode também passar pelo olhar infantil. Assim, 

parece indicar Larrosa.  

Há um outro caminho para que possamos enxergar e conhecer a infância. É 

saber que ela não pode ser assujeitada, presa, contudo nos cabe entender que deve haver 

um espaço para ela. Larrosa escreveu sobre o enigma da infância, nos parecendo que, 

temos a possibilidade de desvendá-lo, mas precisamos ter cautela ao fazer isso porque 

se trata de desvendar a própria relação que temos com a infância e ela em si mesma. 
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Como o autor diz temos “de encontrar a medida da nossa responsabilidade pela 

resposta, ante a exigência que esse enigma leva consigo” (LARROSA, 2003, p.186). 

A infância é este enigma que nos faz procurar novos meios, percorrer novos 

trajetos, para que possamos conhecê-la. Por isso é importante frisar que ela não 

representa a continuidade do que somos nós adultos, ela é o desabrochar de novas 

oportunidades, de novas possibilidades, impensáveis. Ela é o que não podemos prever. 

É importante apontar o que nos diz Larrosa (2003) “uma criança é algo absolutamente 

novo que dissolve a solidez do nosso mundo e que suspende a certeza que nós temos de 

nós próprios”. O autor expressa que quando nasce uma criança, nós nascemos de novo, 

nos reinventamos. Há uma necessidade de abdicarmos do posto daquele que tem o 

poder de fazer o que quiser com a criança que nasce, pensando que podemos ter 

controle do que ela será no futuro; temos que ao contrário disso entender que ao nascer 

uma criança isto é “uma origem absoluta, um verdadeiro início”. Não se trata de ter ou 

não sua vida traçada passo a passo por um adulto. Na verdade, o adulto na sua relação 

com a infância deve se permitir recomeçar e caminhar o percurso que aquela criança 

terá pela frente, como uma novidade. Como se a vida se renovasse e o caminho pudesse, 

realmente, ser reinventado a partir daquele momento na História. Se a criança quer 

andar uma milha nova, que o adulto não se prenda ao receio, mas ande não só uma, mas 

duas se necessário. Larrosa fala disso como possibilitar que se “inaugure um novo 

início” (LARROSA, 2003, p.187). 

Aqui é onde aparece a educação no percurso que o sujeito faz desde o seu 

nascimento. Larrosa (2003) escreveu que “a educação é o modo como as pessoas, as 

instituições e as sociedades respondem à chegada daqueles que nascem”. Mas como 

assim “respondem”? Pensemos: ao nascer uma criança, como temos pensado um lugar 

para ela? Temos enxergado esse momento como o novo início que o autor nos aponta, 

ou temos simplesmente pensado em sujeitá-las aos nossos dogmas, “às ordens que 

imperam em nossa casa”? (LARROSA, 2003, p.189).  

Se assim tratarmos a criança, estaremos nos esquecendo daquilo que já 

conhecemos como a “alteridade da infância”, tornando assim a criança uma cópia 

daquilo que somos, calando sua possibilidade de viver suas descobertas e nos 

impossibilitando, também, do aparecimento do novo. Por isso, a educação não se trata 

de que nós, os adultos que já pertencemos a um mundo, que possuímos um espaço, 

tentemos reduzir as crianças a este espaço, submetendo-as aos  ideais de como querem o 
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futuro. Antes, é se colocar à disposição do mundo de novidades que uma criança traz ao 

nascer. 

O autor propõe à Educação, então, a possibilidade de enxergar a infância como 

outro, do qual não temos a pretensão de desvendar em todos os seus mistérios. De 

acordo com Larrosa (2003):  

Uma imagem do outro é uma contradição. Mas talvez nos reste uma 

imagem do encontro com o outro. Nesse sentido não seria uma 

imagem da infância, mas uma imagem a partir do encontro com a 

infância. (LARROSA, 2003, p. 197).  

 

Desta forma, entendemos que não possuímos uma imagem imutável da infância, 

esta segue nos aparecendo como uma incógnita. 

 
[...] esse encontro não é nem apropriação, nem um mero 

reconhecimento em que se encontra aquele que já sabe e que já tem, 

mas um autêntico cara a cara com o enigma, uma verdadeira 

experiência, um encontro com o estranho e com o desconhecido, o 

qual não pode ser reconhecido nem apropriado. (LARROSA, 

2003, p.197. Grifo nosso 

 

Para ir ao encontro deste outro precisamos estar abertos a ter experiências com 

ele. Para compreendemos melhor a importância de termos este encontro sem a pretensão 

de apropriação da infância com o outro a partir da experiência, precisamos entender que 

somos adultos formados a partir da  imagem do sujeito. Temos a reflexão que nos deu 

Larrosa: 

O sujeito do reconhecimento é aquele que não é capaz de ver outra 

coisa senão a si mesmo, aquele que percebe o que lhe vai ao encontro 

a partir do que quer, do que sabe, do que imagina, do que necessita, do 

que deseja e do que espera. O sujeito da apropriação é aquele que 

devora tudo o que encontra, convertendo-a em algo à sua medida. Mas 

o sujeito da experiência é aquele que sabe enfrentar o outro enquanto 

que outro e está disposto a perder o pé e a se deixar tombar e arrastar 

por aquele que lhe vai ao encontro: o sujeito da experiência está 

disposto a se transformar em uma direção desconhecida. (LARROSA, 

2003, p. 197).  

 

Assim, o desafio proposto pelo enigma da infância se dá pelo encontro com esta, 

por meio da experiência e pela manutenção da infância como enigma a desafiar nossa 

vontade de poder como adulto e educador e pedagogo. Precisamos problematizar nossas 

certezas pela infância sem querer nos apropriarmos dela. Muito que se tem apropriado 

da infância, não é o que de fato ela é, mas aquilo que se constrói para ela, de fora. 

Consideramos, pois, produtivo romper com a imagem da infância a partir daquilo a que 

só poderemos enxergar por meio da experiência com a criança. 
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3.  OLHARES DE DOIS PESQUISADORES SOBRE A INFÂNCIA  

 

Quando pensamos em criança é quase que inevitável não ligá-la, de imediato, ao 

termo infância. Contudo, quem nunca ouviu ou falou a seguinte frase diante de algum 

acontecimento que acreditamos estar ligado a ser criança: “você não teve infância?”. E 

isso pode nos levar ao esclarecimento de que ser criança nem sempre é a garantia para 

ter acesso à infância. Como aborda Abramowicz (2009): 

A criança e sua infância prescrita são um interregno. Dessa forma, é 

vista como aquela que tem ou não infância. A criança é educada no 

interior do que é ter uma infância, mas na direção de tornar-se um 

adulto. (ABRAMOWICZ, 2009, p. 193).  

 

Dessa forma, faz-se necessário elucidar a distinção que existe entre criança e 

infância. Juridicamente e biologicamente, criança e infância são definidas partindo do 

pressuposto cronológico, da idade como base para definir de que modo esses seres, 

dessa idade, devem viver: 

Juridicamente, com base nas ciências biológicas, considera-se criança 

toda pessoa na faixa etária entre 0 e 12 anos.  Já a infância tem sido 

construída como um bolsão de sentidos que se sobrepõe a todas as 

crianças. Trata-se, então, de um conjunto de sentidos normativos que, 

de maneira geral, prescrevem o seu brincar, o seu tempo, a sua 

sociabilidade, a estética, a higiene, os hábitos, etc. e enfatizam o 

caráter disciplinar do que é ser criança. (ABRAMOWICZ, 2009, p. 

193). 

 

Quando definida dessa forma, infância é atrelada logo a ideia de povo, contudo, 

sabemos que crianças são muitas, em todos os lugares do mundo e que vivem infâncias 

diferentes. Por isso “a infância deveria, de alguma maneira, recuperar a multidão com a 

qual se identifica, isto é, antes de ser refém do povo.” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 193). 

Abramowicz (2009) fala em multidão porque há essa ideia de infâncias múltiplas, por 

existirem em lugares diferentes, contextos diferentes, cada uma com sua vizinhança. 

Essa maneira de ser não cria representação e identidade, mas multiplicidade e 

diferenças. Por essa razão “multidão” é melhor termo do que “povo”. 

O que sabemos, entretanto, é que criança é um intervalo populacional 

que abarca todas as crianças. Há bilhões delas, de todos os jeitos e em 

toda a parte, vivendo diversas infâncias, em diversos tempos. Criança 

e infância são, portanto, múltiplas e, dessa maneira, guardam relação 

com a multidão, em virtude de seu caráter muitas vezes nômade, 

intempestivo e selvagem, que faz tudo fugir. (ABRAMOWICZ, 2009, 

p. 193). 
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 A infância foi apresentada como uma forma de a criança defender-se do mundo 

adulto, pois ela lhes garantiu direitos que as guardava de maus tratos, do abandono, pois 

foram nesses moldes que se formou a história da criança. Então, ainda que a infância 

represente essa valorização do direito da criança, “é preciso que se pense em uma 

educação para a multidão, para que se faça, de fato, uma educação para a criança, 

levando em conta suas multiplicidades, itinerâncias, singularidades.” (ABRAMOWICZ, 

2009, p. 193).  

Antes de tratar a criança dentro do contexto de ser simplesmente um povo com 

direitos, é preciso vê-la através das lentes que a mostrem como pertencentes a uma 

multidão com subjetividades. O estranho, o diferente existe, e é exatamente segundo 

essa ideia de multidão que Abramowicz (2009) afirma: 

 
A diferença precisa ser retirada da cena onde foi satanizada para ser 

recolocada na multidão, onde a paisagem é indefinida, onde não se 

sabe exatamente quem é quem e o que é o que, mesmo porque ela é 

nômade: quem estava ali não está mais, quem chegou já saiu. 

(ABRAMOWICZ, 2009, p. 193).  

 

Assim, é preciso trazer as crianças para este lugar na discussão onde elas não 

têm suas ações roteirizadas, pré-definidas, onde elas possam movimentar-se, um lugar 

“em que as crianças possam ficar sós, pensar, grunhir, falar, etc.” (ABRAMOWICZ, 

2009, p. 193). É verdade que as crianças já são trazidas para um espaço que não é 

somente dentro de sua família:  elas estão na escola de Educação Infantil. Podem ter 

contato com outras crianças que ainda não conheciam e adultos também, ou seja, um 

espaço público. A escola como espaço público deve romper com laços que aprisionem a 

criança ao contexto familiar. Assim explica Abramowicz (2009): 

 

A educação de crianças pequenas coloca-as no espaço público, que 

deveria ser um espaço não fraternal, não doméstico e nem familiar. 

Queremos dizer com isso que o espaço público é aquele que permite 

múltiplas experimentações. É o espaço, por excelência, da criação, em 

que se exercitam formas diferentes de sociabilidade, subjetividade e 

ação, o que não é possível em espaços familiares, que priorizam a 

segurança material e imaterial. (ABRAMOWICZ, 2009, p. 194).  

 

A escola de Educação Infantil como espaço público deve ser melhor 

aproveitado, pois possibilita à criança outros afetos, amizades e ela mesmo é quem irá 

gerenciar estas experiências com as demais crianças e adultos a sua volta. Para que isso 

aconteça é preciso que haja um aproveitamento significativo das vivências escolares. 
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Abramowicz (2009) enfatiza que é necessário que haja um distanciamento do convívio 

familiar para que aconteça da criança ter novas experiências, com outras pessoas que 

não fazem parte do seio familiar. Sendo assim “a professora não é a mãe, nem a tia; a 

colega não é a irmã; e brincar de casinha não é imitar papai-e-mamãe, bem como as 

histórias infantis não precisam remeter a um final feliz e nem à idéia
2
 de mulher, de 

casal e de povo.” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 194).  Aqui neste espaço de educação 

escolar, a professora pode dialogar com as crianças, há uma outra forma de se 

relacionar, possibilitando que haja uma nova forma de inventar durante essa relação no 

espaço público e escolar, então aqui 

 

Nessa educação, a professora está fortemente empenhada em entender 

o que as crianças falam, o que querem conhecer, o que há de 

interessante a fazer e a deixar de fazer, a estudar, deixar para lá; 

pensar o que há de interessante para visitar, que novas formas de 

brincar podem ser brincadas, que músicas e que danças podem ser 

inventadas. (ABRAMOWICZ, 2009, p. 194). 

 

A partir dessa ideia é que começam a aparecer teóricos que defendem essa 

vertente que apresenta a infância vinculada à experiência, não mais definida a partir de 

aspectos cronológicos, da idade, mas pensando-a “em suas positividades, naquilo que 

ela já é, nas suas capacidades, singularidades e potências – nos devires - e não como 

uma fase ou etapa passageira, seja de desenvolvimento ou comportamento, nem mesmo 

pensá-la como aquilo que será, um vir-a-ser adulto.” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 194). 

Quando, então, há esta ligação da infância com a experiência fica claro que a 

criança não possui somente o poder da fala depois que chega a ser adulto, nesta 

educação a professora tem esse contato com a criança, procurando compreender o que 

ela está falando, o que ela quer fazer, o que para ela é interessante e assim, nessa 

experiência no espaço escolar, a criança deixa claro suas subjetividades, suas 

singularidades. Neste sentido esclarece Abramowicz (2009): 

 

[...] ao aproximar a idéia de infância ao conceito de experiência, há a 

construção de subjetividades, faz-se a saída da condição de in-fante 

(não falante) à condição de falante, transforma-se língua em discurso, 

insere-se em uma cultura e abre-se para a construção de outras 

culturas e outras linguagens.(ABRAMOWICZ, 2009, p. 195).
3
 

 

                                                           
2
 Optamos pela mantença da grafia original, anterior à Reforma Ortográfica no Brasil. 

3
 Optamos pela mantença da grafia original, anterior à Reforma Ortográfica no Brasil. 
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A criança não está mais presa a uma infância/povo, mas vinculada à multidão ela 

tem suas multiplicidades e experiências que vão abrindo espaço a novas descobertas. É 

exatamente por conta desse contato com o espaço público e escolar que ela pode viver  

diferente. A escola pode e precisa considerar sua relação com essa infância na 

convivência com as crianças. Como fora dito anteriormente, ser criança não garante ter 

acesso à infância, então “a escola de Educação Infantil tem como função prioritária 

promover as infâncias, já que nem todos as têm.” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 195). 

A escola é este lugar que pode e deve proporcionar à criança uma oportunidade 

de se descobrirem como sujeitos com suas próprias vidas, e a criança irá perceber essas 

oportunidades na medida em que vai se relacionando com seus parceiros, ou seja, as 

outras crianças. Elas dão voz à sua própria cultura infantil, no seu modo de gerenciar as 

situações que vivem. Trazemos aqui um exemplo de modos de gerenciamento e cultura 

infantil presente em um estudo de Florestan Fernandes realizado em 1944, no qual 

apesar de utilizar o termo folclore infantil parece considerar a organização política 

interna aos grupos de crianças. O autor observou e descreveu as brincadeiras e os modos 

de brincar das crianças, como acontecia a organização do grupo que eles chamavam de 

“trocinhas” [...], tendo por finalidade imediata a recreação”. (FERNANDES, 1944, 

235). 

O que dá origem às trocinhas é a vizinhança, pois, são as crianças que moram 

perto, os vizinhos que se encontram na rua para brincar, contudo, o autor diz que não se 

limitam somente ao desejo de brincar. Estes grupos vão além da marca da recreação, 

“assumindo aspectos diferentes das relações entre os seus componentes e destes 

relativamente ao seu grupo e as relações das diversas ‘trocinhas’ entre si.” 

(FERNANDES, 1944, p. 235). Sendo assim, as trocinhas apresentam marcas segundo o 

de modo de se relacionar das crianças do seu próprio grupo, com os grupos de outras 

trocinhas.  

Como um fator determinante para a formação da trocinha a vizinhança, o autor 

deixa claro que mesmo que as crianças tenham essa independência, pela formação do 

grupo “ainda se liga à vontade do adulto” (FERNANDES, 1944, p. 235), pois se o 

adulto precisa mudar-se de vizinhança, as crianças terão que ir junto e assim, buscar se 

entrosar na trocinha do seu novo bairro. E quando ocorre a mudança desse membro da 

trocinha, pode ser o caso de o grupo ficar em desfalque, ainda mais se este membro 

fosse aquele que fazia o papel de líder:  
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Foi o que verificamos, por exemplo, em um dos grupos de meninas da 

rua da Graça. Decorridos apenas seis meses após nossa pesquisa, 

observamos que as reuniões das crianças eram menos frequentes, 

chegando, mesmo, a desaparecer durante algum tempo. Uma das 

meninas, respondendo à nossa pergunta, disse que o motivo essencial 

fora a mudança de uma companheira, possivelmente a líder do grupo. 

Com a mudança posterior de outro membro, a situação do grupo 

tornara-se ainda mais precária: “Angelina foi embora. Não tem mais 

graça. Ainda quando havia Edite, sim.” Entretanto a “trocinha” 

resistiu, o que prova que pode colocar-se acima dos indivíduos que a 

constituem. (FERNANDES, 1944, p. 236). 

 

Assim, Fernandes (1994) deixa claro que as trocinhas sobrevivem independente 

dos que as compõem. A vizinhança é um fator que contribui, mas o que aparece como  

fator importante para a formação desse grupo é a recreação. As crianças têm como 

interesse primeiro o brincar, se juntam para a recreação e somente depois é que vão 

descobrindo afinidades que as levam a criar laços de amizade. ‘‘[...] pouco a pouco, os 

contatos vão criando um ambiente de compreensão comum e de amizade, manifestando-

se a consciência grupal pela intolerância para com os estranhos ao grupo.’’ 

(FERNANDES, 1944, P. 236). De início esses laços vão sendo criados pelas 

brincadeiras de jogos e as rodas infantis, contudo, após os laços ficarem mais estreitos, 

as crianças começam a partir para outro tipo de brincadeira, dividindo os grupos de 

meninos e os grupos de meninas. Fernandes (1944) explica como acontece: 

 

À medida que os contatos se estreiram e se desenvolve a unidade do 

grupo, as atividades tomam outra direção. As meninas começam a 

brincar de “Bom dia, meu Senhorio”, etc., mas pouco a pouco, passam 

a brincar de “casinha”, “comidinha”, “papai e mamãe”, acabando por 

se introduzirem, nesta fase uma nas casas das outras, em cujo quintal 

geralmente brincam de “casinha”, etc. Os meninos, por seu lado, 

passam dos jogos para o “bate bola” (quando não começam por aqui 

mesmo), sendo assim reconhecido pelos membros e pelos das 

“trocinhas” rivais. (FERNANDES, 1944, p. 236). 
 

Após as crianças começarem a ter afinidades, reconhecerem-se como amigos e 

companheiros de uma mesma trocinha, começam a se organizar como grupo, tendo a 

consciência de um líder e de regras para fazerem parte das trocinhas. Os grupos de 

crianças mais novas, de idades entre 5 a 6 anos, ainda não se separam por sexo, brincam 

todas juntas, aparecendo essa divisão somente na puberdade. Foi o que notou Fernandes 

(1944): 

No início da puberdade, entretanto, a separação torna-se visível; aí, 

podemos distinguir os grupos infantis femininos e os grupos infantis 
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masculinos, os quais são totalmente fechados a indivíduos de sexo 

diferente. Essa separação pode ser efetuada antes ou depois, de acordo 

com a influência dos mais velhos (participantes mais antigos dos 

grupos que podem iniciar os novos). (FERNANDES, 1944, p. 237). 

 

Os meninos tendem a levar mais a sério a vivência em grupo, pois, o vivenciam  

com mais ênfase que as meninas. Nesta fase em que dividem os grupos pelos sexos e 

procuram ter contato somente com os que são do mesmo sexo, as crianças costumam 

levar isso muito mais a sério que os adultos. As relações com as crianças do sexo 

diferente somente acontecem a parte do grupo, são relações individuais. Fernandes 

(1944) registrou: 

 

As relações intergrupais se definem em torno dos indivíduos do 

mesmo sexo e as relações que qualquer membro do grupo mantenha 

com pessoas de sexo diferente e da mesma idade, mais ou menos, são 

encaradas como coisas puramente individuais ou de conquista 

(namoro, por exemplo). (FERNANDES, 1944, p. 237). 

 

Há o caso em que meninos brincam no grupo de meninas e vice-versa. Quando 

isso acontece, a criança é tratada com palavras pejorativas. Fernandes (1944) apresenta 

o lema que as crianças usam para segregação: 

 

 
 
 
 
 
 

     (FERNANDES, 1994, p. 238). 

 

Quando isso acontece, as crianças que cometem as infrações já são conhecedoras 

das punições, sendo assim, sabem que serão tratadas com termos pejorativos: 

 

Os que desobedecem, já sabem: podem ser segregados, recebendo 

durante muito tempo designações pejorativas. Entre nós, os meninos 

ficam sendo conhecidos por “mariquinhas”, “maricas”, “fresquinhos”, 

“fresco de merda”, “veado”, etc; e as meninas – geralmente só no seu 

próprio grupo – por “muleconas”. Pareceu-nos, do que observamos, 

que a situação da menina desajustada é ainda pior do que a do menino, 

contendo a expressão um significado de desaprovação real, 

dificilmente contornável. (FERNANDES, 1944, 238). 

 

Home com home 
Muié com Muié 
Faca sem ponta 
Galinha sem pé 
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Após organizarem a divisão dos grupos por sexo, as crianças começam a deixar 

claro quais as regras e como elas precisam ser obedecidas para que não se perca a boa 

reputação no grupo. As meninas não costumam dar nome às trocinhas, por isso, a 

presença de uma organização melhor elaborada é vista no grupo dos meninos: 

As “trocinhas” dos meninos são muito mais ricas quanto à divisão do 

trabalho e ao espírito coletivo; talvez porque a equipe de futebol 

geralmente implica uma redistribuição constante de atividades, ao 

mesmo tempo que coloca o indivíduo como participante de um grupo 

contra outro grupo. As atividades dos indivíduos sempre são variadas 

e tendem a aumentar – existe o clube, as regras costumeiras que 

governam a sua organização e a seleção do presidente, do secretário, 

do tesoureiro, etc. Para o “cargo” mais importante, em regra, é 

escolhido o próprio líder. (FERNANDES, 1944, p. 238). 

 

Quando incorporam a ideia de um grupo com regras e as tarefas passam a ser 

divididas, o líder exerce uma função vital, tendo que manter a ordem no grupo: 

 

O líder, como presidente da equipe, encarrega-se de ministrar os 

castigos – geralmente corporais e de segregação temporária ou 

definitiva – aos transgressores das regras. Pode, também, haver 

contravenção às regras (por exemplo: não contribuir para a 

manutenção do “time”, não comparecer aos treinos ou às disputas com 

as equipes rivais, estragar alguma coisa da equipe, como uma bola de 

câmera, etc.), mas uma simples falta de “chance” – não aproveitar um 

passe feliz e chutar a bola fora, verbi-gratia. A punição, feita pelo 

líder, é a mesma, e tanto mais drástica se a sua equipe perder. Todo 

sacrifício pela equipe do grupo é pouco e a obrigação geral dos 

membros consiste em prestigiá-la. (FERNANDES, 1944, p. 239). 

 

Contudo, um grupo não sobrevive somente de regras a serem cumpridas, mas 

também há direitos que lhes cabe. Os direitos nos grupos das trocinhas estão ligados às 

formas de contribuição que cada um pode oferecer ao grupo. Assim escreveu Fernandes 

(1944): 

Há também direitos, compartilhados por todos os membros, de acordo 

com sua importância no grupo. Essa importância está em função da 

força física, da capacidade nos jogos, do dinheiro que possa dar a 

manutenção da equipe, etc. Os direitos, geralmente, consistem na 

proteção do membro contra os membros pertencentes às “trocinhas” 

rivais, podem ser, também, isenção de pagamento da mensalidade da 

equipe (quando é um elemento indispensável e não dispõe de dinheiro, 

como verificamos). (FERNANDES, 1944, p. 239).  

 

Como já foi falado, as trocinhas têm contato umas com as outras, e esta relação 

pode ser tida como amigável ou de rivalidade: 
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Quando são rivais, designam-se, reciprocamente, com termos 

pejorativos (na rua da Graça as crianças do grupo de brasileiros 

chamavam os judeus de “gambás”), e fazem “guerras” entre si. Neste 

caso, para “fazer guerra”, precisam de uma área desabitada e 

montanhosa – para se atirarem pedras e poderem fazer as “manobras” 

táticas necessárias. (FERNANDES, 19344, p. 241). 

 

Quanto ao modo de separação das trocinhas também há o fator da classe social, e 

isso fica mais claro quando o assunto é no grupo das meninas, “para participar do 

‘grupinho’, a melhor recomendação é ser rica.” (FERNANDES, 1944, p. 241). 

Conforme há mudança de área, ocorre também a mudança de selecionamento 

para a participação dos grupos. Além de serem separadas pelo sexo, e a classe social, as 

trocinhas também possui o fator nacionalidade, como forma de peneiramento, o 

indivíduo pode ser sim aceito ao grupo, mas caso transgrida as regras, sofrerá 

segregação: 

Em relação à nacionalidade, também parecem predominantes os 

padrões democráticos de conduta. A segregação dos participantes do 

grupo, racial ou nacionalmente distinguíveis, se faz mais por causa das 

suas transgressões às normas ou aos conflitos por eles mesmos 

criados. [...] Nestes casos, há segregação. Como já falamos, os 

meninos judeus da rua da Graça estão nesta situação, constituindo a 

“trocinha dos Bangalôs”, ou dos Gambás. (FERNANDES, 1944, p. 

242). 

 

Assim, o autor deixa claro que as relações das crianças que participam das 

trocinhas se dão de forma democrática “quer com relação à nacionalidade, à classe 

social e à admissão de novos membros, ressaltando-se também a diferenciação das 

‘trocinhas’ à base do sexo.” (FERNANDES, 1944, p. 243). Sabemos até agora como as 

trocinhas se organizam como grupo, mas ainda não ficou claro como ocorrem as 

divisões dos papeis nas brincadeiras, denominados pelo importante sociólogo brasileiro 

como “papeis sociais”. Ele inicia se indagando se esses papeis existem e como são feitas 

as distribuições.  

Desta forma Fernandes discorre “esses processos de seleção existem, de fato, na 

cultura dos grupos infantis e podem ser agrupados sob o nome de formas de seleção.” 

(FERNANDES, 1944, p. 243). Existem papeis no jogo que as crianças almejam, como o 

de “chefe do jogo” e há outros que elas não desejam que é o de pegador, e como se dá 

então a distribuição desses papeis de forma justa?  

Fernandes (1944) fala sobre como a finalidade dos folguedos ser a brincadeira. 

Desta forma, a escolha das distribuições de papeis não pode se dar pela força física. Se 
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assim acontecesse, as crianças mais fortes sempre conseguiriam os papeis mais 

desejados do jogo, como o de chefe. O autor, então, apresenta as formas de as crianças 

fazerem a seleção dos papeis do mais desejado aos que são evitados nos jogos: 

 
 
 
 
 
 
 

                     

 

Depois de cada criança ter seus papeis definidos, Fernandes descreve que os 

ocupam e iniciam a brincadeira. São divididos em dois grupos: aqueles que brincam de 

“rodas” e outros de “jogos”. Os jogos trazem uma complexidade maior que as rodas, 

porque podem gerar competições e “a distribuição dos papeis torna-se difícil pelo 

número de personagens destacáveis”. (FERNANDES, 1944, p. 245). Mas o autor deixa 

claro que prevalece as formas de distribuição pela seleção que aqui já foi descrita, tanto 

nas brincadeiras de roda, quanto nos jogos. 

Assim pela consideração dos dados de uma pesquisa sociológica da primeira 

metade do século XX, percebemos que existe a cultura infantil, e o autor a descreve pela 

sua base social, pelas relações verificadas, enfatizando a presença de grupos. Fernandes 

(1944) assim a apresenta: “[...] há uma cultura infantil, cujo suporte social consiste nos 

grupos infantis, em que as crianças adquirem, em interação, os diversos elementos do 

folclore infantil.” (FERNANDES, 1944, p. 244). 

 

Fernandes (1994) explica que essa cultura infantil aparece mediante a interação 

que as crianças têm umas com as outras nos grupos infantis que compõem, como o caso 

das trocinhas. É importante que se perceba, porém, que em nenhum momento Fernandes 

diz que trocinhas são o único tipo de grupo infantil ou seu sinônimo. Trocinhas são um 

tipo de grupo que se agrupa segundo regras e finalidades próprias, como uma variação 

de outras possibilidades de agrupamentos infantis. Na verdade, para os fins da presente 

pesquisa de conclusão de curso, interessa que os dados do sociólogo corroboram que as 

crianças se organizam distintamente segundo seus interesses. Apesar de Fernandes, em 

1944, considerar que as trocinhas incorporam traços observados pelas crianças nas 

organizações de grupos sociais de adultos, considera que as crianças não têm sua cultura 

1) O lugar pode pertencer ao líder 

2)  Escolha pelo jogo de pedrinhas, contagem de dedos, cara e coroa. Do mesmo 

modo, os lugares repudiados podem ser preenchidos: 

1) Pelo jogo de pedrinhas, contagem de dedos, cara e coroa; 

2) Por meio de fórmulas de seleção, conhecidas por todas. (FERNANDES, 1994, 

p. 244) 
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formada somente por elementos que provêm do mundo adulto. Elas também formaram 

elementos de sua própria cultura: 

 

Os próprios imaturos também elaboram, é óbvio, parte dos elementos 

de seu patrimônio cultural. Alguns desses elementos foram, mesmo, 

estruturados sobre os moldes fornecidos pela vida interativa da “gente 

grande”. Essas criações, todavia, se institucionalizaram, 

posteriormente, podendo ser aprendidas nos grupos infantis, como 

acontece com os elementos aceitos da cultura do adulto. [...] Exemplo 

dessas criações – que supomos infantis – são os brinquedos como 

“Papai e Mamãe”, “Banqueiro”, “Polícia”, “Melancia”, “Fitas”, etc., 

quase todos calcados sobre motivos da vida social. (FERNANDES, 

1944, p. 247). 

 

Então, o que o autor apresenta pode fazermos sustentar que as crianças 

convivem como grupo social na sociedade. Vão criando brincadeiras, de acordo com as 

funções sociais que elas enxergam no seu cotidiano, permeados de relações com outros 

grupos de outras naturezas. Não estão imitando os adultos, mas estão estabelecendo 

papeis sociais nos folguedos que pertencem a sua cultura infantil. 

Assim, fica claro que as crianças têm parte da sua cultura advinda da sua relação 

com os adultos, mas também com elementos que elas mesmas desenvolveram em suas 

relações interpares, achando saídas para as situações que a vida lhe coloca ou, em outros 

termos, constituindo seus saberes práticos próprios.  

Recuperando a discussão de Abramowicz (2009), fica claro essa discussão da 

infância em contato com o mundo adulto, e o contexto escolar colabora para que fique 

ainda mais notório. A autora apresenta algumas cenas que acontecem em sala de aula e 

segue fazendo uma discussão sobre como professores e crianças tem se relacionado no 

contexto da sala de aula. 

 
 
 
 
 

Nesta primeira cena, Abramowicz (2009, p.181) fala sobre a criança ter seus 

direitos de mover-se por onde quiser, contudo, ao pedir para ir ao banheiro, bebedouro 

ou até mesmo apontar o lápis, dá a ideia de que isto lhe é tirado. Ela é colocada dentro 

de limites impostos por alguém que exerce algum tipo de direito sobre ela. A autora diz 

que “no átimo entre o pedido e a resposta, há o poder da professora. É mais uma espera 

humilhante.” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 181).  

Primeira cena: Numa sala de aula, uma criança de 5 anos levanta a mão e pede para 

ir ao banheiro, ou ao bebedouro, ou apontar o lápis, ou ... 
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Logo após esse exemplo de uma relação professor-aluno em sala de aula, tida 

como imposta e onde a criança precisa sujeitar-se às ordens da professora, Abramowicz 

(2009, p.182) traz cenas de sala de aula que apresentam uma pedagogia democrática.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

           Aqui a marca que a autora traz é a da pedagogia da escuta. A professora não fica 

presa às atividades prescritas, mas aproveita aquilo que era do interesse das crianças 

para desenvolver novas possibilidades de atividades na sala de aula, “eis a marca dessa 

pedagogia, chamada de pedagogia da ‘escuta’, porque respeita mais, prescreve menos e 

propicia que o encontro se se dê pela arte.” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 182).  

Essa disposição em escutar a criança, aquilo que está falando em sala de aula, 

abre espaço para que vejamos um lugar que podemos chamar de “universo infantil”, um 

lugar de vida infantil, que convive com o que discutimos anteriormente, a partir de 

critérios de Sirota (2001), como o enfrentamento da “institucionalização da infância”. 

Então Abramowicz (2009) focaliza “na urgência de discutir a maneira pela qual as 

pedagogias e os pedagogos da infância estão no interior da construção do povo.” 

(ABRAMOWICZ, 2009,  p.186), o que significaria o enfrentamento da 

“institucionalização da infância”. Aqui Abramowicz aponta para a importância de 

pensar como a escuta à criança pode gerar uma educação da infância que não cancele 

sua participação ou a assujeite, mas possa travar relações com elas.  

Então, como pensar em uma educação aberta para  espaço para a criança? Ajuda 

pensar a criança como interlocutor do diálogo, o sujeito que tem sua voz ouvida. O 

professor precisa criar este espaço para ouvir as vozes das crianças e vê-las. Quando 

nós, professores e futuros professores compreendemos que as crianças têm o que dizer e 

damos importância ao que elas dizem,  podemos repensar a educação de acordo com os 

interesses das crianças. Isso tem chances de acontecer quando temos essa consciência 

que “elas estão permanentemente falando, dizendo, expressando, por inúmeros meios, 

seus sentimentos, percepções, emoções, momentos, pensamentos, mesmo sem 

consciência de fazê-lo” (FRIEDMANN, 2011, p. 30). Este olhar antropológico que 

[...] trouxe-nos o exemplo de uma menina de 4 anos que interrompe 
seu desenho e aproxima-se da professora para falar-lhe sobre 
peixinhos, talvez por haver um pequeno tanque de peixinhos na sala. 
A professora escuta-a e convida outras meninas a participar da 
conversa. A professora torna possível, então, a amplificação do 
tema, quando expande a descoberta da aluna para mais crianças. 
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Friedmann (2011) apresenta é caracterizado pelo ato de “se colocar na pele do outro”. O 

adulto, o professor, conseguirá ter este interesse em ouvir, observar, escutar a criança 

quando conceber a ideia de que ela tem um espaço que é seu, e que para adentrar neste 

espaço é necessário ir com respeito, pedir licença, pois o adulto se apresenta como um 

estrangeiro, como já nos inspirou a pensar Larrosa e comentamos anteriormente. Agora 

aponta Friedmann,  a partir da Antropologia (2015): 

 

Quando se fala em olhar, observar, escutar crianças, adentramos um 

universo muito delicado, muito íntimo pelo qual, antes de mais nada, 

precisamos ter muito respeito e reverência. O universo das crianças é 

sagrado. E nesse sentido é necessária muita delicadeza e a humildade 

de – verdadeiramente – nos curvarmos e pedirmos ‘licença’ para 

adentrar estes espaços sagrados infantis. (FRIEDMANN, 2015, p. 2). 

 

Não somente isso, mas o olhar antropológico nos convida a propor espaços que 

garantam a autonomia das crianças, onde tenham liberdade de se expressar, onde 

possam ser crianças. Friedmann (2015) fala sobre o papel do professor que tem sido 

direcionado no que diz respeito a ser aquele  que intervém, que sugere. Contudo é 

importante que o professor possa “compreender que nem sempre, nem de forma 

automática, as suas intervenções ou propostas constituem garantia de que a criança irá 

se transformar, aprender alguma coisa ou se desenvolver.” (FRIEDMANN, 2015, p.2). 

Aqui não estamos falando sobre as crianças poderem fazer o que quiser, não é sobre o 

professor deixá-las a mercê, mas considerá-las como alguém com quem se relaciona e 

não como objeto. Não se trata de o professor não ter um papel relevante neste processo, 

mas se trata de:   

[...] necessidade de nos abrirmos para aprender com os outros e 

dos outros – das crianças -, apreender e sentir suas realidades, 

seus momentos, seus valores, seus jeitos de ser e viverem suas 

infâncias naquelas oportunidades em que, de perto, temos o 

privilégio de poder acompanhar esses retalhos das suas vidas. 

(FRIEDMANN, 2015, p. 2).  

 

Dito isto, podemos considerar com base em nossas referências teóricas, que há 

contextos em que as crianças são protagonistas dos seus cotidianos, ou seja, opinam, 

expressam o que pensam.  Tem a ver com algo mais espontâneo, e não com algum 

adulto intervindo, sugerindo, induzindo.  Mas como salienta Friedmann (2015), esta não 

é uma realidade de alguns contextos  brasileiros:  
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A participação infantil acontece espontaneamente em algumas 

culturas menos patriarcais nas quais as crianças já crescem mais 

autônomas e menos dependentes dos adultos. Historicamente, não é o 

caso dos grupos infantis na maior parte dos contextos culturais no 

Brasil. (FRIEDMANN, 2015, p. 3). 

 

Visto que este movimento espontâneo de participação infantil não é realidade em 

todos os contextos culturais no Brasil, é necessário que se crie este espaço que 

possibilite ouvir, escutar as vozes das crianças, que permitam se expressar de forma 

espontânea, por meio de suas falas ou gestos. Contudo, nem sempre que ouvimos as 

crianças estamos também as escutando, pois, escutar: 

[...] tem a ver com estar presentes, conter a tendência que nós adultos 

temos de querer entender; e ter a coragem de entrar por inteiro no 

universo das crianças a partir das nossas impressões, sensações e 

percepções. (FRIEDMANN, 2015, p. 3).  

 

Por isso, ouvir as crianças, olhá-las é respeitar os limites que existem, é pedir 

licença; não nos cabe impor, fazer sempre intervenções enquanto estão nestes ambientes 

que promovemos para sua autonomia, precisamos respeitar e nos abrir às novidades 

deste universo.  

O adulto, aqui falamos do professor, do pesquisador, precisa estar disposto a se 

desarmar para adentrar neste universo das crianças, pois neste espaço elas possuem seus 

rituais, suas regras. Como já foi dito antes, é preciso ter respeito nesta aproximação. 

Desta forma Friedmann (2015) faz a seguinte nota: 

Assim, para poder observar e escutar as crianças, é necessário -o 

observador- pesquisador-educador se despir de pré-conceitos e de 

verdades absolutas e se abrir para o diferente, para tudo aquilo que nos 

causa estranheza, para aprender novas linguagens e adentrar outras 

culturas. Ou para corroborar e evocar aquilo que nos é tão familiar 

porque também o vivenciamos na nossa infância... (FRIEDMANN, 

2015, p. 4).  

 

Sendo assim, abrir este espaço para as crianças é permitir que elas vivam a 

infância de forma plena, e aí então, é que tendo a permissão delas para adentrar em seu 

universo infantil, é que poderemos vivenciar e enxergar como relevantes aquilo que 

observamos e ouvimos no mundo das crianças, no universo da infância. E o convite 

pode ser uma pergunta, um desenho, um relato, um abraço, um sorriso, um querer 

participar da proposta que fazemos. A seguir, na sessão dedicada à metodologia e às 

explicações dadas tentarem deixar claros os convites que foram feitas e nos fizeram 

dedicar atenção, provocadas pela infância.  
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 - PESQUISA COM O REGISTRO EMPÍRICO DE RELAÇÕES 

CONTEXTUAIS E COM  RELATO DE EXPERIÊNCIAS DOCENTE DE 

PIBIDIANAS 

 

A metodologia de pesquisa empregada em nossa investigação foi embasada 

no debate sobre a Sociologia da Infância apresentado e discutido até o presente trecho 

do nosso trabalho de conclusão de curso. Para sermos coerentes com nossas referências, 

tivemos que optar pela análise de dados primários vindos de duas fontes distintas, quais 

sejam, as observações ao longo do trabalho de campo que executamos no 

desenvolvimento da Plano de Trabalho Oráculo e, posteriormente, coleta de relatos de 

experiências de outras bolsistas ID que desenvolveram planos de trabalho que 

admitiram conversas livres com crianças. A esse segundo conjunto de dados primários, 

acrescentarmos entrevistas com as ex-bolsistas ID. Agregamos as discussões 

metodológicas sobre as principais técnicas de pesquisa empírica com crianças, do modo 

como as apresenta  a socióloga portuguesa da equipe de pesquisadores da infância da 

Universidade do Minho, orientados por Manuel Sarmento, Sílvia Sara Santos Saramago 

(2001). 

Tratou-se, então, de lançarmos mão de dois procedimentos distintos, 

valendo-nos de ferramentas diversas, que ofereceram dados empíricos em atendimento 

aos objetivos que a pesquisadora estabeleceu, quais sejam, descrição e análise da 

participação das crianças ao longo de atividades na escola de Educação Infantil para 

verificar como ocorre a sua atuação como ator social. Gradualmente, pensamos que os 

procedimentos de registro empírico de relações contextuais e o relato narrativo de 

experiências docente tenha dado conta de nos guiar no terreno metodológico, 

coerentemente. 

Como pensamos ter deixado claro na sessão anterior, a análise nos conduziu 

a pensar a Escola de Educação Infantil como espaço no qual convive o controle, o 

planejamento, a ação pedagógica intencionalmente planejada mas que, em determinados 

momentos, pode ser atacado de frente pela criança, que questiona a seu modo a ordem e 

introduz a presença da infância no tempo e espaço escolares. Os nossos dados vieram 

(como de resto a própria proposição da pesquisa) do nosso estranhamento e do nosso 

espanto quando participamos como alvo da infância como um outro...e nos deixamos 
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arrastar. Esperamos ter demonstrado, com o rigor necessário à pesquisa acadêmica, que 

a sala de aula de Educação Infantil tornou-se campo de experiências para nós e 

contribuiu para avançarmos no terreno das pesquisas sobre a infância. 

Aos sujeitos da pesquisa, nossas crianças das turmas de Educação Infantil, 

Saramago (2009) denomina “observáveis”. Em razão da constituição do momento da 

observação ter como alvo a criança, a socióloga portuguesa propõe a adaptação das 

técnicas clássicas da investigação sociológica ao que considera “novas situações de 

trabalho de campo” (SARAMAGO, 2009, p.10). Quais seriam as técnicas adaptadas? A 

entrevista-conversa, os textos ilustrados e legendados, o registro escrito das observações 

empíricas de recolha de informações. A autora oferece em seus artigos a descrição de 

cada técnica e, para as finalidades de nossa pesquisa, estabelecemos como ferramentas 

utilizadas o registro escrito das observações empíricas e a entrevista-conversa. 

Saramago assevera que a adaptação é uma busca constante, presente intrinsecamente no 

fazer do pesquisador que trabalha com as crianças e nem sempre é simples vislumbrar 

um protocolo descritivo a ser utilizado no trabalho de campo. Essa posição 

epistemológica e seu traço de volátil, se podemos chamar assim, se produz 

coerentemente no fazer da pesquisa com crianças, tendo em vista que uma metodologia 

no registro da Sociologia da Infância, precisa, como também indica veementemente 

Saramago (2009, p. 10), se produzir e refazer no percurso, acompanhando as mudanças 

do olhar do pesquisador para a criança e para a infância, no momento mesmo em que 

passa a vê-la como um ator social e construtora de si.    

Pensar e encaminhar a investigação com as crianças, mais do que sobre as 

crianças, ao tratá-las como atores sociais afasta a imagem que as coloca como objeto de 

socialização. Neste ponto, duas considerações se fazem necessárias para antecipar e 

elucidar alguns contraditórios. Pois bem, nossos dados vieram do terreno escolar 

institucional dedicado a Educação Infantil que por força das relações constituídas 

historicamente, faz da criança o “aluno”. Discutimos na sessão anterior como a 

constituição gradual da criança e da infância como objeto da Sociologia pode engendrar 

novas abordagens que alçam as crianças à condição de atores sociais. Pensamos ter 

deixado explicitado que a presente investigação inscreveu-se no registro das novas 

abordagens. Aproximar-se da criança através da escola exige, então, alguma 

justificativa. Afinal temos discutido a partir de referências teóricas, que a criança a ser 

considerada como ator social não pode reduzir-se a aluno; do mesmo modo, seria 

incoerente torna-la como um objeto da socialização, processo no qual a escola moderna 
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estabeleceu lugar há pelo menos quatro séculos, ao lado da instituição familiar, como 

locus de socialização primária.  

Contudo, temos investido esforços para pensar a infância como diferenciado 

agenciamento de relações estruturantes de grupos sociais, que se conectam, afetam e 

perpassam a outros grupos sociais distintivos no próprio movimento de tessitura social. 

Sendo assim, cada integrante, cada criança precisa ser observada no próprio fazer de 

seus saberes práticos. Se por um lado defendemos esta atitude investigativa, não 

podemos escamotear que os demais grupos sociais têm majoritariamente a presença do 

adulto que, invariavelmente, disputa o lugar de quem dá o tom das relações internas mas 

também as relações intergrupais. Temos, então, que os grupos infantis participam da 

tessitura social e disputam o lugar de poder, como os outros grupos sociais. 

Há um apontamento constante dos pesquisadores no sentido de tornar a 

escola como um lugar privilegiado para a observação entrepares do grupo de crianças.  

Inegavelmente, a criança é numericamente superior em todos os espaços da escola e tem 

as chances de movimentar-se, apesar das regras definidas pelos adultos, com mais 

autonomia, por vezes, desvencilhando-se do jugo adulto, em outras vezes, aliando-se a 

ele, ou ainda interpelando-o e oferecendo novas pistas de conduta e organização do 

espaço tempo da escola, que aprendeu a conviver com ela.  

Apesar das críticas sobre a abordagem da criança na escola e o risco de 

reduzi-la à condição de aluno, inegavelmente também é o tempo de sua rotina dedicado 

à convivência escolar. Tempo estendido, muitas vezes, ao longo de todo o dia, mas 

horizontal e significativamente, desde o nascimento. Há oportunidade para a pesquisa 

encaminhar-se para abordar e observar a criança em outros espaços, mas a escola figura 

incontornável, mesmo quando não é o locus da pesquisa. Dada a estruturação da 

sociedade contemporânea, herdeira da escrita, da tecnologia e da racionalidade, o traço 

escolar participa e estabelece presença na tessitura das relações e nos aprendizados, mas 

principalmente, nos parâmetros para decidir sobre o que se considera aprendido ou 

ausente demanda. A cultura escolar participa nas coerções da violência simbólica, na 

construção e na introjeção de regras morais ao longo do processo de construção do ser 

criança, aluno ou não. 

No cenário proposto, a investigação sociológica da infância com a 

abordagem da criança na escola se justifica. Contudo, não consideramos a escola como 

blindado quanto a se colocar como alvo da interpelação ou mesmo como um lugar único 
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a oferecer-se para a pesquisa acadêmica com a criança, como temos demonstrado em 

outros trabalhos. (LIMA e FEITOSA, 2018; LIMA e SILVA, 2018).  

A segunda consideração desdobra-se da primeira. Demonstra a mudança que 

nossas referências nos impõem na análise das relações internas à sociedade. Mesmo 

com a força da instituição escolar não podemos admitir que se perca o fato de a criança 

participar de inúmeras posições no espaço social. Se transita pela escola, passa também 

por outros espaços. Admitir esse transitar impõe que tomemos a criança como 

participante de inúmeros grupos e relações distintas e distintivas na própria tessitura do 

espaço social. Assim, como ator social, não é possível ao pesquisador deixar de vê-la 

participante de grupos e que esses grupos por sua vez, interajam entre si. Saramago 

(2009, p. 10) assevera que ver a infância no registro de ator social, ontologicamente, 

permite reestruturar a perspectiva que o investigador tem sobre a sociedade onde a 

criança está inserida. A sociedade passa a ser vista como construção interdependente e 

Corsaro (1997 apud SARAMAGO, 2009, p.10) avança, indicando que as crianças 

passam a ser vistas como “componentes de um grupo social, que tem um lugar na 

estrutura social mais vasta” do conjunto dos grupos sociais que interagem no tecido 

social. 

Desse modo, se a infância para a Sociologia da Infância passa a ser uma 

categoria estrutural e estruturante interligada as demais categorias estruturais e 

estruturantes da sociedade, passa a demandar que as pesquisas sociológicas iluminem 

suas práticas enquanto estratégias, ações e movimento de criança. Aos pesquisadores 

resta que  assumam a tarefa de “ delinear as formas e as fronteiras existentes nas 

relações de dependência, poder e autoridade, destacando as atividades das crianças e a 

posição da infância nestes domínios” para serem coerentes. (QVORTRUP 1994 apud 

SARAMAGO, 2009,10). 

Ganha relevância o contexto de relações interpares que, se não pode e não 

deve restringir-se ao espaço escolar, estabelece como parâmetro para a escolha do locus 

da pesquisa e de seus procedimentos que sejam admitidas “identidades das crianças, 

edificadas sobre as bases da importância dos mundos sociais vividos e dos contextos de 

interação entrepares” (SARAMAGO, 2009, p.10). Interessa flagrar as estratégias que 

revelem os saberes práticos e seus motores no quotidiano.   
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4.2 – DEFINIÇÃO DA AMOSTRA E SUJEITOS DA PESQUISA  

Os critérios para a seleção dos universo da amostra giraram em torno do que 

consideramos mais adequado ao que nos propusemos a estudar na presente pesquisa. 

Quando as questões iniciais começaram a nos acompanhar e problematizar, no tempo e 

no espaço da prática pedagógica que desenvolvíamos, atuávamos  como bolsista de 

iniciação à docência (ID) em um grupo de trabalho (GT) integrante de Subprojeto de 

Pedagogia do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Pedagogia/UNIR-

PVH), na Universidade Federal de Rondônia, especificamente em turmas de Educação 

Infantil no município de Porto Velho. Evidentemente, a discussão teórica sobre os 

termos criança e infância não precisam remeter ao universo da Educação Infantil 

apenas. De fato, como esperamos deixar claro, não inscrevemos a pesquisa no registro 

das discussões sobre o desenvolvimento infantil ou sobre puericultura ou ainda sobre as 

marcas do ser criança do ponto de vista cronológico. Contudo, se o critério para a 

escolha não foi cronológico foi plenamente afetivo. Afetivamente, as crianças 

escolhidas foram aquelas que, no mesmo registro terno participaram criativas, curiosas e 

que acolheram as propostas de conversa que fizemos a elas. Exatamente nesta conversas 

apareceram os provocadores da pesquisa. 

Do mesmo modo, com o mesmo registro afetivo, procuramos por outros 

sujeitos de pesquisa, agora dentre os integrantes de outros GTs em Educação Infantil do 

PIBID-Pedagogia/UNIR-PVH. A busca foi por colegas que tivessem ao longo do 

trabalho pedagógico oportunizado momentos de conversa livre com as crianças. 

Convidamos duas ex-bolsistas ID para entrevistas nas quais puderam descrever como 

era a participação das crianças ao longo dos momentos de conversa livre.  

Então, podemos afirmar que a amostra foi definida em razão de 

questionamentos anteriores que nos levaram ao nosso problema, qual seja, refletir sobre 

a condição que as crianças pequenas apresentam em produzir perguntas interessantes e 

autênticas que nos dessem pistas sobre sua condição para agir como atores sociais em 

universo próprio. Dos contextos nos quais os questionamentos se apresentaram à 

pesquisadora, o interesse pelo universo escolar da educação infantil pode constituir-se 

como privilegiadamente relacionado com um universo frequentado e destinado para a 

criança pequena. A amostra também atendeu aos objetivos da pesquisa relacionados à 

análise da participação das crianças nas atividades que envolvessem momentos de 

conversa livre, tanto do ponto de vista de momentos nos quais a pesquisadora atuou 
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como mediadora, como também nos momentos nos quais as bolsistas ID entrevistadas o 

fizeram. Do ponto de vista das crianças participantes nas atividades, a amostra se 

mostrou adequada tendo em vista que tivemos a chance de coletar dados sempre com o 

mesmo grupo de crianças, participantes de atividades dos bolsistas ID entrevistados e da 

fase de pesquisa de campo da pesquisadora.   

TABELA 1 –  AS TURMAS 

 nº crianças 

GT Ed Infantil turma de 4 

anos 

22 

GT Ed Infantil turma de 5 

anos 

24 

  

TABELA 2 - AMOSTRA DO UNIVERSO PESQUISADO E SUJEITOS DA 

PESQUISA  

      Qt total/ex-bolsista ID atual nomes fictícios 

02 /GT Ed Infantil turma 

de 4 anos 

egressas do Curso de 

Pedagogia 

 

Pibidiana A 

 

2/GT Ed Infantil turma 

de 5 anos 

egressas do Curso de 

Pedagogia 

Pibidiana B 

 

   

 

4.3  REGISTRO EMPÍRICO DE RELAÇÕES CONTEXTUAIS  

 

A universidade se apresenta como um campo vasto de conhecimentos e 

possibilidades de aprendizagem. Um dos primeiros programas que esta pesquisadora 

teve contato na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), como licencianda em 

Pedagogia, foi o Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID), que  

oportunizou o contato mais próximo com as instituições escolares e com a realidade do 
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alunado, melhor dizendo, com a realidade da profissão de professor. Despertou-se em 

nós o interesse em participar do PIBID, contudo, não foi assim desde o início do curso.  

No ano de 2015, ano de nosso ingresso no ensino superior, houve um processo 

seletivo para licenciados para participar do PIBID. Como ainda não tinha buscado 

informações, não fizemos inscrição com o receio de não correspondermos às atividades 

que seriam exigidas no Programa. Contudo, alguns colegas de turma entraram e depois 

de algum tempo explicaram melhor e ingressamos na próxima seleção, em 2016.  

Com medo de que não pudesse desenvolver as atividades de forma correta, 

porém, aprovada, ingressamos. Na primeira reunião de formação do Programa, bolsistas 

ID mais antigas falaram sobre suas experiências nos Planos de Trabalho desenvolvidos 

e partilharam de suas vivências com as alunas que estavam chegando. 

As bolsistas ID são dividas em Grupos de Trabalho (GTs) dedicados à 

Alfabetização,  à atuação no período dos 4º e 5º anos, à Educação Infantil e à 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). No primeiro plano de trabalho, pensado 

juntamente no GT Educação Infantil, propôs-se ideias ousadas para crianças de 5 anos, 

mas que “dariam certo”. A proposta passou por discussão com a coordenadora de área, 

recebeu diversos ajustes, entretanto – falando unicamente em nossa perspectiva a época 

– apareceu certo receio de que as crianças não conseguissem fazer as atividades que 

estávamos pensando para elas. Ressalte-se: antes de ir para a sala de aula. 

 

“A atividade começava pela leitura de um livro que passei a julgar ser muito extenso 

para elas e de difícil compreensão. Pensava que elas dificilmente dariam conta. 

Coloquei as crianças dentro dos meus limites sem nem mesmo conhecê-las antes, 

percebi que tive um conceito pré-estabelecido, pois o que se passava pela minha cabeça 

era que “crianças pequenas estão limitadas à massinha de modelar, pontilhar, etc.” e 

eu estava querendo colocar para elas tarefas que só os “mais maduros” podem fazer. 

Foi então que eu decidi que não iria mais aplicar aquele plano de aula para as 

crianças, precisava de algo mais “fácil” e foi o que fiz: procurei algo que julgava que 

as crianças iriam conseguir sem problemas.” 

 (Fonte: Diário de Campo da pesquisadora. Ano:2016) 

 

Colocando as crianças dentro dos nossos moldes e limitando-as a eles, 

fica explicitada a marca de uma Pedagogia que se nega a olhar para a infância como 
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espaço infantil que possibilita criações mediante as experiências dos indivíduos. Para 

nós naquele momento só estaria havendo aprendizado se as crianças correspondessem 

às expectativas que colocamos diante delas com as atividades que foram elaboradas.  

Não levamos em consideração – naquele momento – que as crianças poderiam criar 

formas de desenvolver a atividade que lhes seria apresentada. Estava muito limitada a 

pensar que para crianças “daquela idade” as atividades deviam ser “mais fáceis”, não 

levamos em consideração algo que a coordenadora de área  e professoras da licenciatura 

diziam sobre as atividades serem “difíceis, porém possíveis de realizar”. 

Para Abramowicz (2009): 

 

Uma educação não fascista concebe a infância como experiência, 

aceita um currículo pautado no pensamento nômade e vê no espaço-

tempo da aula a possibilidade do ato de criação. (ABRAMOWICZ, 

2009, p. 180).  

 

Entendemos a forte proposição de Abramowicz muito alinhada com o que 

discutimos no referencial teórico sobre pensar a criança como pertencente a grupos que 

se relacionam, inclusive com os adultos. Para que haja uma educação construída com a 

criança alçada a condição de ator social e não para a criança mantida como não 

sabedora, é preciso que compreendamos que ela precisam ter essa participação 

significativa. Dizer que “a criança não vai entender uma leitura” e que, por isso, precisa 

encontrar uma atividade “mais fácil” para “aplicar”, faz transparecer uma pedagogia de 

não escuta. 

 

“A primeira atividade que havia pensado era com o livro do Pequeno Príncipe, pensei 

no livro por ser para mim uma leitura familiar, que lia com meu sobrinho e pensava 

que as crianças poderiam gostar. Contudo, analisando dentro dos meus moldes, 

cheguei à conclusão de que era uma linguagem complicada para as crianças e que não 

serviria para elas, pois não iriam entender muita coisa.” (Diário de Campo da 

pesquisadora, Ano 2016) 

 

Essa foi a primeira limitação que eu encontrei, ou melhor, que coloquei. 

A segunda atividade viria da leitura do livro, a professora coordenadora de 

área havia dado a ideia de construir com as crianças uma ficha científica de um dos 

elementos da história do livro, a árvore Baobá. Eu fiquei muito empolgada com a ideia, 
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também a coloquei nos meus rascunhos para o plano de trabalho, contudo, também 

cheguei a pensar “mas como?”   

 

“Crianças de cinco anos não vão entender o porquê de uma ficha científica. Elas não 

vão conseguir também!”. (Diário de Campo da pesquisadora, Ano 2016) 

 

 Estávamos muito limitadas dentro do GT a pensar que para crianças dessa 

idade as atividades deviam ser mais fáceis. Segui com esta conclusão que havia tomado 

como verdade e a apresentei para a professora coordenadora, dizendo a ela que não iria 

mais “aplicar” aquele plano de aula, mas que iria elaborar outro junto às minhas colegas 

do grupo. Destacamos, retomando aquele momento como dado na presente pesquisa, 

que quando cheguei com essa decisão tomada diante da professora, ela conversou muito 

com o grupo, contudo, para nós ainda não era concebível a ideia de que as crianças 

poderiam realizar aquelas atividades. Então, fizemos um outro plano de trabalho com 

um livro que dizíamos ser “uma leitura de fácil compreensão para elas”, o livro Menina 

Bonita do Laço de Fita, e já comecei a me atinar para o quanto estávamos erradas logo 

no primeiro momento de círculo de leitura que realizamos.  

O conceito de infância que acompanhou e determinou as reorganizações do 

plano de trabalho naquele ano de 2016 era bem diferente daquilo que Abramowicz 

(2009) aponta em seus escritos:  

[...] infância, nesse sentido, é aquela que propicia devires, um vir-a-

ser, que nada tem a ver com um futuro, com um amanhã ou com uma 

cronologia temporalmente marcada, mas com aquilo que somos 

capazes de inventar como experimentação de outras coisas e outros 

mundos. (ABRAMOWICZ, 2009, p. 180). 

 

Diferente por quê? Porque a concepção de infância mobilizada pelo GT estava 

submetida ao tempo, a fatores medidos cronologicamente. Acreditava que as crianças 

não eram capazes por conta de suas idades, que somente chegariam a fazer aqueles tipos 

de atividades quando atingissem uma idade mais velha. Não compreendia que 

experimentando essas atividades que eu julgava como difíceis demais para elas, 

poderiam ter um momento de criatividade através da experiência. E quando uma delas 

disse “[...] já fizemos essa tarefa, é fácil demais” pareceu que elas queriam dizer que são 

capazes de mais do que aquilo que havíamos apresentado como possibilidade para elas.  
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“As crianças fizeram comentários conforme a leitura do livro era feita, e na 

atividade que realizamos de ‘árvore genealógica’, elas gostaram, porém, disseram 

‘Tia, já fizemos essa atividade com a nossa professora. É muito fácil!’. No momento me 

passou despercebido, mas na reunião de formação de hoje e as professoras 

coordenadoras,  tivemos o momento de compartilhar de como havia sido os momentos 

dos planos de trabalhos nas escolas, percebi que eu planejei o trabalho com a certeza 

de que sabia exatamente quais as limitações e o que as crianças seriam capazes de 

fazer. Eu não pensei em atividades desafiadoras, eu pensei em atividades que não iriam 

“exigir” tanto deles.” (Diário de Campo da pesquisadora, Ano 2016) 

 

Então, após esse plano de trabalho concluído, o GT realizou outro que tinha 

como temas as formas geométricas. Nas conversas usuais com a coordenação de área, 

acordamos com iniciarmos com a ideia de “linhas” pois, as linhas dão origem às formas 

geométricas. Não podemos afirmar que o conceito de infância e de escuta tornaram-se 

menos adultocêntricos, mas os espantos com as crianças ganharam outra dimensão, 

talvez outro território.  

 

“Mas antes de explicarmos que as formas geométricas são oriundas das 

linhas, precisávamos dizer como as linhas se formavam, então, explicamos que as 

linhas se formavam através de diversos pontinhos que se ligavam um no outro. 

Enquanto estávamos explicando isso, uma das crianças pediu a vez da fala e disse 

‘Tia, é verdade! Quando eu vou desbloquear o celular da minha mãe, eu ligo os 

pontinhos e fazem um monte de linhas!’ foi uma das falas que chamou minha atenção, 

em perceber como elas podem fazer essa ponte entre o conteúdo que lhes está sendo 

passado e àquilo que elas vivem em casa, fora da escola.” (Diário de Campo da 

Pesquisadora, Ano 2016) 

 

Percebemos então que os planejamentos das atividades estavam sendo mantidos 

ainda com a certeza de que sabia exatamente quais as limitações e o que as crianças 

seriam capazes de fazer. Foi quando um dos alunos fez um comentário a respeito de 

algo que ele notou lembrando de suas experiências em sua casa, deixando claro que 

possui conhecimentos que não foram concebidos em sala de aula, mas que já estão ali. 

Friedmann (2014) aponta que: 
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A educação pode atuar, tanto com crianças que já, desde o nascimento 

apresentam uma “sabedoria precoce”, hoje muito mais comum do que 

a maioria gostaria de admitir: aqui educar seria cultivar, “preservar 

aquilo que já existe” sem reprimir os talentos naturais. E ainda, a 

educação deveria facilitar o despertar de todas as outras crianças no 

caminho da sua plenitude, citando aqui as idéias enunciadas por 

Jacques Delors de: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. E não resta dúvida que, para que a educação 

possa atingir estes objetivos, o caminho deve começar com os adultos, 

pais e educadores: o caminho do autodesenvolvimento. 

(FRIEDMANN, 2014, p. 13).
4
 

 

Assim, o que deve ser enxergado quando olhamos para as crianças é que há 

nelas algo a ser cultivado, e também há nelas a possibilidade de adentrar em novos 

mundos e criá-los também. Se, como adulta que estava em contato com elas não 

conseguimos admitir isso, não quer dizer que não exista, mas demonstra que não 

compreendíamos a criança como o outro que ela é. 

 

“Em uma reunião de formação que tivemos, nossa professora coordenadora 

levou-nos alguns livros, revistas, e deixou que manipulássemos para ver se nos 

encontrávamos em algo para uma ideia nova de plano de trabalho. Eu e minhas 

colegas pegamos algumas revistas e livros, e eu encontrei em uma revista... uma parte 

que se chamava “O oráculo responde” foi quando, ao ler essas páginas da revista, 

lembrei-me de um desenho animado onde a menina, chamada Luna, apresenta seus 

questionamentos e ela pergunta de seus pais, contudo, eles não compreendem as 

perguntas dela, e respondem do jeito mais rápido. Contudo ela não se dá por satisfeita 

e busca mais informações para responder seus questionamentos. 

Então disse às minhas colegas sobre fazermos com as crianças um plano de 

trabalho sobre o Oráculo, elas faziam seus questionamentos e nós procuraríamos 

responder às perguntas das crianças em forma de experiência, e elas participariam do 

processo das resoluções das suas indagações. Apresentamos a ideia para a professora, 

e ela nos apoiou. Então, minhas colegas de grupo pensaram em apresentar para as 

crianças o livro como sendo um Oráculo, pois através da leitura dos livros podíamos 

ter nossas dúvidas sanadas. E foi assim que fizemos.” (Diário de Campo da 

pesquisadora, Ano 2016) 

 
 

                                                           
4
 Optamos por manter a palavra grafada com a regra determinada à época da publicação original do 

texto. 
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Figura 1-  foto do “Oráculo” – GT 
Educação Infantil – Turma de 4 anos 
 
 

Com o plano de trabalho Oráculo não estávamos mais depositando expectativas 

em nós como bolsistas ID que precisavam atender às expectativas do PIBID. Agora a 

pauta era tentar não negar o que as crianças demonstram, para nosso espanto, nos 

primeiros planos de trabalho. Dessa vez, queríamos entender que as crianças têm voz, e 

suas vozes podem ser carregadas de algumas dúvidas que normalmente – nós adultos - 

não paramos para responder com atenção. O que procuramos fazer foi ouvir o que as 

crianças diriam, quais os questionamentos que elas trariam ao Oráculo, e como 

reagiriam mediante a presença dele (que era uma das bolsistas fantasiada de livro). Para 

os fins da pesquisa, descreveremos e analisaremos em momentos como ocorreu este 

plano com as crianças. 

 

PRIMEIRO MOMENTO: As crianças foram apresentadas ao Oráculo. 

 

“Eu me fantasiei de Oráculo e fiquei esperando as minhas colegas terminarem de fazer 

a leitura de um livro que fazia a introdução do assunto com as crianças. Enquanto eu 

esperava do lado de fora da sala, no pátio da escola, crianças de outras turmas me 

viam. Ficavam paradas me olhando, com um olhar de curiosidade, querendo perguntar 

algo, mas somente uma delas chegou perto e disse “você é um livro que fala?” me 

apresentei como Oráculo, aquele que poderia responder a alguns questionamentos 

delas e ela disse “eu pergunto no celular e ele responde também”. Eu não a respondi 

mais porque tive que entrar para a sala com a turma com a qual eu estava trabalhando. 

Quando eu entrei, algumas crianças esboçaram reação de medo, outras de curiosidade, 

mas outras diziam “acho que esse não é o Oráculo homem, ele é o Oráculo mulher.” 

Chegavam perto na minha fantasia e diziam “Tia, é você?” e eu segui dizendo “Me 

chamo Oráculo e quero saber aqui quem sabe o que é um Oráculo!” Eles disseram que 
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não sabiam. Expliquei para eles e falei que agora eles poderiam fazer suas 

indagações. As primeiras perguntas surgiram por conta da leitura do livro feita 

anteriormente. As perguntas eram: “O que é o amor?” “Pra que serve o coração” “O 

que é a tristeza?” até que uma das crianças que estava há um tempo calada disse: 

“Oráculo, eu queria saber por que quando a gente mistura leite na água, a água fica 

branca? É que eu estava na casa da minha vó, e fui beber leite e acabei misturando 

um pouquinho com água e ela ficou branca.” (Diário de Campo da Pesquisadora, Ano 

2016). 

 

Foi quando um dos meus pré-conceitos caíram por terra, pois eu estava 

acreditando que não surgiria nenhuma pergunta a parte do livro, e surgiu. Anotamos as 

perguntas e fizemos um sorteio e a primeira pergunta para ser respondida, a ser sorteada 

foi exatamente essa.  Queríamos enxergar a criança diferente do que havíamos 

enxergado nos primeiros planos de trabalho, sem auto depositar expectativas ou 

cobranças como bolsistas ID. A pretensão era fazer o que negamos a fazer com as 

crianças nos primeiros planos de trabalho. Dessa vez, havia um querer fazer e entender 

que as crianças têm voz, e suas vozes podem ser carregadas de algumas dúvidas que 

normalmente – nós adultos - não paramos para responder com atenção. O que 

procuramos fazer foi descrito por Friedmann (2014) como “atividades com alma”, que 

são “as atividades que servem de canal de EXPRESSÃO para dar voz às crianças. São 

aquelas atividades que levam em conta o corpo, a mente, as emoções, o espírito da 

criança na sua inteireza.” (FRIEDMANN, 2014, p. 17). As crianças tinham escolhido 

qual conteúdo queriam estudar, por meio da pergunta que haviam feito. Para 

Abramowicz (2009): 

 

[...] o adulto deveria apoiar as descobertas da criança que, tateando a 

natureza, vivenciando experiências, tornava-se capaz de elaborar seus 

critérios de aprendizagem, agindo, inclusive, no registro de suas 

descobertas e na própria escolha dos conteúdos. (ABRAMOWICZ, 

2009, p. 189).  

 

Consideramos que as bolsistas ID no plano de trabalho que envolveu a 

introdução de um novo personagem, o Oráculo, conseguiram colocar-se ao lado das 

crianças. Neste movimento, as chances de as crianças passarem a ampliar seu lugar de 

participação aconteceu. Desse modo, neste movimento, podemos verificar que as 

crianças puderam ser vistas como participantes de uma teia de relações na interação 
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com outros grupos dentro do espaço da instituição escolar, inclusive, definindo a pauta 

da conversa com as bolsistas. Dito de outro modo, as crianças puderam participar de um 

lugar extremamente dominado pelos saberes universais e pelos dispositivos de 

dominação que é a definição de conteúdos de ensino. Evidentemente, temos a clareza de 

que esse primeiro momento trouxe as pistas para essa nossa reflexão posterior, já no 

âmbito da pesquisa, como um lampejo, apenas. 

Partimos então, da premissa, de que poderíamos explicar como ocorrem à junção 

das cores e como a união delas dão origem a cores diferentes. 

As crianças ficam entusiasmadas, pois perceberam que realmente anotamos as 

suas perguntas e iríamos respondê-las. Então, elas queriam fazer novas perguntas. Mas 

vimos que somente as mesmas crianças queriam perguntar, e partimos para um segundo 

momento do plano de trabalho. 

 

SEGUNDO MOMENTO: Levamos as crianças para fora da sala de aula, no 

parquinho. 

 

Como algumas crianças estavam tendo dificuldades de fazer suas perguntas, 

tentamos explorar mais o espaço da escola e foi quando, em contato com esse ambiente, 

surgiram muitas perguntas: “Como é feita a massinha de modelar?” “Como o dia 

nasce?” “Como os filhos nascem?” e aproveitando o momento de maior liberdade, 

algumas crianças se habilitaram a responder os questionamentos dos colegas. 

 

 “O dia nasce quando a lua dorme.” algumas crianças diziam “Mentira, a lua 

não dome. O dia nasce quando o sol vira pra o lado da China” e assim, cada uma 

dava sua resposta. Até que um deles disse que queria responder como os filhos 

nascem, e disse “Os filhos nascem dos peitos das mães.” Fiquei curiosa para saber o 

porque dele ter chegado aquela conclusão e ele disse “porque é lá que nós mamamos 

quando somos bebês e as crianças grandes, nascem dos peitos “mais grandes” e as 

pequenas que nem eu nascem dos peitos das mães “mais pequenos”. Eu não soube o 

que dizer, mas no momento achei muito engraçado. E quando elas perguntaram 

“verdade tia?” eu disse a elas que iríamos pedir para o Oráculo responder se era 

daquele jeito mesmo ou não. (Diário de Campo da Pesquisadora, Ano 2016). 
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O que fica claro que quando deixamos a criança falar, quando entendemos que 

ela deve ter esse espaço, precisamos contar com momentos assim. As crianças dizem 

coisas imprevisíveis, como qualquer indivíduo, ou seja, são muito espontâneas. E foi o 

que surgiu no plano de trabalho de 2016 que demos o nome de Oráculo: fomos com a 

ideia de que nós responderíamos aos questionamentos das crianças, contudo, vimos 

desabrochar, aparecer suas falas, suas percepções do viver cotidiano. Para Abramowicz 

(2003): 

A fala da criança é legítima tanto quanto qualquer outra voz 

pertencente às ordens discursivas e, quando achamos que, de fato, as 

crianças têm o que dizer e de que suas falas não são infantis, temos 

que aguentar a voz e o desejo delas. O outro fala coisas de que muitas 

das vezes não gostamos, e as crianças, muitas vezes falam coisas e 

dizem de interesses com que não concordamos e que não gostaríamos 

que tivessem, mas deixar o outro falar é isso. Aguentar a fala 

destoante da nossa é o mais difícil. As crianças falam dos desenhos 

japoneses, dos acontecimentos televisivos, daquilo que vivem, das 

armadilhas que constroem para destruir as crianças de que não 

gostam, e são capazes de falar e fazer muitas outras coisas... 

(ABRAMOWICZ, 2003, p.20). 

 

 As crianças possuem suas próprias características, e quando entendemos que 

elas têm essa liberdade para falar, que não podemos roteirizar tudo o que elas fazem, 

entendemos como precisamos enxergá-las, mudando a atitude de adultos, tornando-nos 

agentes de escuta. Elas são o outro do qual não podemos nos apossar.  

 

4.4. RELATOS DE EXPERIÊNCIA DOCENTE  

 

Como os planos de trabalho do PIBID eram muito diversos, existiam vários GTs 

trabalhando com a Educação Infantil, convidamos a que fizessem relatos de experiência 

duas ex-bolsistas ID que produziram situações nas quais as crianças participaram 

efetivamente sem que o final ou o rumo das proposições estivesse definido previamente. 

Considerando as informações dadas por elas nos encontros de formação do PIBID ao 

longo de 2016 e 2017, especialmente quando a pauta era socialização do trabalho dos 

GTs, pudemos reconhecer nas propostas de atividades a sensibilidade por parte das 

colegas que nos deram a honra de participar da nossa pesquisa como sujeitos, em não 

cancelar os espaços de participação das crianças.  

Com seus relatos de experiência, para os fins dessa pesquisa, entendemos melhor 

a proposição dos dois planos que elas apresentaram às crianças. A “Pibidiana A”  
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juntamente com outras duas bolsistas ID, desenvolveu um Plano de trabalho que 

nomearam como Entrevista Teatral
5
. Criaram uma técnica interativa de contação de 

histórias no ano de 2016. A “Pibidiana B”  também teve seu trabalho dentro da 

Literatura Infantil, desenvolvendo o projeto Leitura Simultânea, em 2017.  

A aplicação dos Planos de Trabalho acontecia uma vez por semana, quando as 

bolsistas ID realizavam o círculo de leitura, que consistia em apresentarem obras de 

literatura infantil às crianças abrindo um momento para a apresentação do autor do livro 

e ilustrador e fazendo um convite para que participassem de modo interativo. Assim, as 

crianças podiam ouvir uma contação de história, mas saber quem a escreveu e quem a 

ilustrou, tanto que quando as pibidianas, segundo elas relatam, esqueciam de lhes falar 

quem era o autor e ilustrador, sempre uma delas lembrava e pedia que a bolsista dissesse 

os respectivos nomes para elas. 

Este processo se dava no momento de apresentação da capa do livro, quando 

também as bolsistas indagavam às crianças: “Sobre o que vocês acham que o livro está 

falando?” Faziam a pergunta e as crianças respondiam com base na ilustração da capa e 

nas expectativas que iam constituindo.  

Quanto à “Entrevista Teatral”, as bolsistas ID apresentaram uma obra, que 

segundo elas, despertava interesse e curiosidade nas crianças, mas diante da 

possibilidade de percorrer por novos caminhos fizeram-se a seguinte pergunta: “Por 

que não desenvolver algo além do que se pode ler e ver no livro?” Foi partindo dessa 

possibilidade que as pibidianas inovaram por meio da “Entrevista Teatral”. Optamos 

por transcrever o relato das Pibidianas A e B na íntegra, como também o teor das 

entrevistas realizadas. Esperamos deixar explicitado como encaminhamos a aplicação 

do procedimento relato narrativo docente, no contexto da pesquisa qualitativa 

documental com fontes primárias. A partir dos relatos de ex-bolsistas pibidianas 

estabelecemos os dados para discutir o que tange nosso problema de pesquisa. 

 

 

 
 

 

 

                                                           
5
 Entrevista Teatral foi o nome que deram à técnica de contação de história interativa através do teatro, 

onde a plateia (sendo aqui as crianças de Educação Infantil) faz parte do cenário da história. As crianças 

são caracterizadas dos personagens da história contada, o que possibilita trabalhar a imaginação. 
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4.4.1 RELATO DA 

ENTREVISTA TEATRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - foto da Entrevista Teatral “Os Sete Patinhos na Lagoa” – GT Educação Infantil – 

Turma de 5 anos 

 

“Executamos o plano de trabalho em dois momentos. No primeiro, realizamos um 

círculo de leitura. A literatura escolhida foi Os Sete Patinhos na Lagoa, do autor Caio 

Ritter (2012). Como recurso visual, fizemos uso da ilustração dos personagens, os sete 

patinhos e o jacaré, confeccionados em E.V.A. Identificamos os personagens, local 

onde se desenrolou a história entre outras características importantes da história. 

Também fixamos na sala de aula uma imagem colorida ilustrativa dos personagens. 

Explicamos para as crianças que em nosso próximo encontro retomaríamos a nossa 

história. No encontro seguinte iniciamos nossas atividades, relembrando a história e 

em seguida avisamos às crianças que faríamos um teatro no qual os personagens 

seriam entrevistados. 

No próximo encontro, escolhemos sete crianças que apresentaram o perfil dos 

personagens e uma das bolsistas representou o temido Jacaré Barnabé. Outra bolsista 

fez o papel de um repórter, enviado exclusivamente para a cobertura de um evento que 

ocorrerá na lagoa. 

Denominamos essa técnica criada por nós bolsistas do PIBID como “entrevista 

teatral”. As crianças foram caracterizadas com roupas e máscaras e em seguida 

fizemos toda a dramatização. Antes de iniciarmos a Dramatização organizamos a sala 

de aula com as cadeiras em forma de meia lua, para facilitar a visão das crianças que 

fariam parte da plateia. Os personagens se posicionaram, o repórter bem no meio, os 
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sete patinhos de um lado e o jacaré do outro. O repórter iniciou comunicando aos 

telespectadores que estavam ali para entrevistar os protagonistas da história ocorrida e 

para isso faria algumas perguntas. Utilizamos, para a base da entrevista, um roteiro 

apresentado para apoiar professores, disponível no site da Editora Biruta.
6
 

 

4.4.2 MAIS UM RELATO DA ENTREVISTA TEATRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - foto da Entrevista Teatral “História dos Três Porquinhos” – GT Educação Infantil – 

Turma de 5 anos 

 

Iniciamos nossa atividade realizando uma contação da Fábula Os Três 

Porquinhos. Escolhemos apresentar em forma de contação, por se tratar de uma 

história que a maioria das crianças conhecem. Avisamos que durante a contação eles 

poderiam nos ajudar, relatando partes da história que recordavam. Os alunos 

participaram ativamente, inclusive atribuindo outros fatos que nem faziam parte da 

trama clássica que conhecíamos.  Em seguida realizamos a leitura do livro  A 

Verdadeira História dos Três Porquinhos, de Jon Scieszka. Este livro apresenta uma 

versão que se contrapõe a fábula apresentada no primeiro momento, objetivando 

despertar interesse, curiosidade, em um ambiente no qual poderão demonstrar opiniões 

e críticas. Após termos realizado a contação da história e a leitura do livro, explicamos 

que faríamos um teatro no qual os protagonistas das histórias seriam entrevistados. 

Para isso caracterizaríamos os personagens.  

                                                           
6
Site  http://www.blogbirutagaivota.com.br/papeando/papeando-com-o-jacare-barnabe/ 

 

http://www.blogbirutagaivota.com.br/papeando/papeando-com-o-jacare-barnabe/
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Escolhemos três crianças para representarem o papel dos porquinhos, uma das 

bolsistas fez o papel do lobo mal e outra representou a repórter. A pessoa que 

representaria o lobo, foi levada para ser caracterizada em outro ambiente, longe das 

crianças, para que pudesse, no momento certo, surpreende-las. 

Começamos entrevistando os três porquinhos. A repórter, utilizando um microfone, 

pediu para que cada um dos personagens relatasse o que teria ocorrido com suas casas e 

como eles teriam vencido o lobo mal. Durante a entrevista, o repórter, não interferiu nas 

respostas, inclusive quando elas acrescentavam outros fatos que não foram mencionados na 

história. 

Assim que encerrou a entrevista com os porquinhos, as crianças foram surpreendidas 

com a presença do lobo. A surpresa foi grande. Explicamos que assim como os porquinhos 

tiveram oportunidade de defender seus pontos de vista, o lobo também teria a mesma 

oportunidade de defender sua versão da história. O repórter fez perguntas ao lobo mal para 

que ele explicasse sua versão dos fatos, na presença dos porquinhos. O lobo respondeu todas 

as perguntas. Encenou todos os detalhes, inclusive, alegou inocência. Disse que estava com 

um terrível resfriado e precisava de uma xícara de açúcar para fazer o bolo de aniversário de 

sua vovozinha. A questão, segundo o mesmo, era que suas casas foram construídas de 

material muito frágil. Assim, a cada espirro ele, sem querer, destruía a casa. 

A técnica, nos permitiu, recontarmos as duas versões. No final o repórter indagou aos 

alunos que faziam parte da plateia, que julguem qual das versões contadas acreditam ser a 

mais convincente e, portanto, interessante. Para a nossa surpresa, a maioria votou na versão 

do lobo. Quando interrogadas sobre o motivo pelos quais acreditam escolheram a história do 

lobo, muitas crianças responderam, que o lobo é muito esperto, engraçado e inteligente. 

A utilização da contação de história como instrumento conduz os receptores a 

entenderem o que é um mundo imaginário e um mundo real, pois através do ouvir a criança 

será capaz de assimilar a imitação de uma realidade no contar de uma experiência ou de 

uma narrativa metafórica que o leve a uma reflexão da realidade/contexto. Quando inserida 

essa técnica da entrevista teatral, o entendimento é maior. No final da entrevista, as crianças 

tomaram um posicionamento sobre o assunto abordado obtendo outra visão do lobo mau. 

Sendo assim, o lobo, para muitas, não era mais o vilão da história Os Três Porquinhos. 

 
 

 

 

Fonte: “ENTREVISTA TEATRAL” COMO TÉCNICA DE CONTAÇÃO INTERATIVA DE 

LITERATURA NA  PRÉ-ESCOLA. – Pibidiana A. 
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Como explicitei no início do presente trabalho de conclusão de curso, o que 

provocou o interesse por essa pesquisa foi o modo como no início do curso percebíamos 

as crianças e como, depois de algumas práticas no PIBID, essa percepção mudou. De 

início, enxergava as crianças como seres passivos, que precisavam de cuidados, também 

tinham que ter oportunidades de aprendizagem, contudo, não acreditava que exercer a 

escuta dos enunciados das crianças era relevante para a constituição delas como sujeitos 

ativos do processo de ensino-aprendizagem, meta que romanticamente perseguíamos a 

título de sermos educadoras críticas e democráticas. Agora, no momento em que a 

coleta de dados para atender aos nossos objetivos de investigação nos impeliu a 

convidar nossas ex colegas de PIBID temos a certeza de que não apenas nós fomos 

questionados pelos saberes infantis. Os relatos apontam isso. Faremos a análise dos 

dados que obtivemos através dos registros de experiências das bolsistas. Faremos uso do 

aporte teórico que apresentamos anteriormente.  

4.4.3 ENTREVISTA COM PIBIDIANA A 
 

A “Pibidiana A” nos concedeu entrevista respondendo questões que 

apresentamos à ela, relatando algumas de suas experiências com as crianças da escola 

em que aplicavam o plano de trabalho. Optamos por transcrever a entrevista e destacar 

pontos abordados para comentar. As entrevistas aconteceram de modo informal, e com 

perguntas diferentes para as bolsistas entrevistadas, o que as deixou a vontade para 

relatar com fidelidade suas experiências com as crianças e também com suas práticas.  

 

 

• No momento da escolha para caracterizar as crianças de 7 patinhos, como 

elas reagiram? Como se organizaram para escolher quem iria se fantasiar? 

Houve “conflitos” entre elas? Se houve, como foi solucionado? 

Sim. Desde o primeiro momento que apresentamos a técnica, pois apresentamos a 

técnica envolvendo duas literaturas e repetimos por várias vezes, e desde a primeira vez 

nós encontramos problemas na hora de escolher as crianças. Porém, desde a primeira vez 

nós encontramos uma maneira muito simples de resolver os conflitos. A gente fazia assim: 

desde a primeira vez que apresentamos, as turmas sempre tinham um número de mais de 

vinte alunos. Como era resolvida essa situação? Sempre no meio tinham aquelas crianças 

que não queriam por causa da timidez, então, a forma que resolvemos o problema ajudou 
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até as tímidas, aquelas que não se manifestavam na hora que a gente convidava. “Quem 

quer fazer os 7 patinhos?” Aqueles que se manifestavam a gente separava, no meio daquele 

monte que queria, e claro, a gente sempre visualizava uma criança pequena, porque a 

criança pequena tem que fazer parte obrigatoriamente, pra fazer sentido, porque é aquela 

criança que vai ficar segurando a peninha, fazendo o papel desse pato que segura  a 

peninha e faz cócegas no jacaré, salvando todos os outros. Então a gente já visualizava a 

pequenininha, a menor da turma e os demais não, a gente escolhia os primeiros que se 

manifestassem. As que não eram escolhidas, a gente dizia assim “no final, vocês também 

vão participar, vocês também vão se fantasiar, aí elas ficavam tranquilas. No final, aqueles 

que estavam com a fantasia tiravam e davam para aqueles que não tinham se fantasiado 

ainda, então, eles se fantasiavam e tiravam fotos com o Jacaré Barnabé, junto comigo que 

era o personagem principal. 

Então assim elas achavam que participavam de alguma forma da peça. Quando 

apresentamos na outra vez a gente perguntava assim “quem se fantasiou da outra 

vez?” e elas diziam “eu, eu, eu”, então elas entendiam que de alguma forma a gente 

não excluía ninguém. Mas na próxima apresentação a gente dava mais espaço para 

apresentar aquelas crianças que não se apresentaram, entendeu? Aquelas crianças que 

só tinham colocado a roupinha. Então, acaba que todo mundo se vestia, inclusive os 

mais tímidos, e foi isso que aconteceu, que até as mais tímidas simplesmente pelo fato 

de colocar a roupa, na próxima apresentação elas falavam “Eu quero!”, então quando 

aquelas muito tímidas iam pra frente a gente escolhia, não tem problema, e elas 

empacavam lá na frente e não falavam nada, a gente fingia que tava ótimo a 

apresentação, entendeu? Passava pra próxima criança ao lado, pedia ajuda da criança 

ao lado pra ajudar aquela criança muito tímida a afalar, então assim, a gente não 

descartava ninguém. Então de que forma a gente resolvia? Simplesmente assim, 

vestindo todo mundo ao fim das apresentações. 

 

• No momento da entrevista como as crianças procuravam organizar suas 

ideias para responderem as perguntas? Recorriam a professora ou algum 

colega? 

Recorriam a professora ou algum colega? Não, elas nunca recorreram a ninguém. 

As perguntas acabavam sendo assim, muito claras, muito objetivas e elas não recorriam a 

ninguém. A gente já viu algumas situações de elas inventarem, mas não recorrem a 

ninguém; ou dar branco, elas ficarem pensando e o repórter ajudava, passava para a 
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próxima pergunta, depois voltava. Mas a ideia era que elas ficassem livres para responder 

o que quisessem, inclusive tem pergunta que ela até foge do contexto, por exemplo “é 

verdade que você virou vegetariano?”, entendeu? Colocando essa situação de que ele (o 

jacaré). no final,  olhou para os patinhos e disse “eu não vou me meter com aquele lá 

não”. Então ele parou de devorar patinhos? Depois disso o repórter tinha que explicar o 

que era vegetariano. Mas aí deixava solto para eles responderem, tinha criança que falava 

assim “é verdade!” tinha outras que falavam assim “Não!” Entendeu? Então assim, a 

brincadeira era deixar as crianças livres para falarem o que quiserem, que isso é 

trabalhar aquela coisa de sair do “decoradinho”, do “perfeitinho”, daquilo que a gente 

quer ouvir. Não. A gente tava lá pra ouvir absurdos se fosse o caso, porque elas estavam 

ali para falar o que quisessem, entendeu? A gente não ia corrigir de nenhuma forma, 

porque no momento que a gente abre espaço pra esse tipo de brincadeira, a gente pensou 

o seguinte “não dá pra limitar a fala das crianças” porque é isso que acreditamos que é 

trabalhar com a imaginação, né? Que é trabalhar com essa fase que eles estão vivendo, 

então essa brincadeira da entrevista, ela permite que as crianças falem o que quiserem, 

fora do contexto da história.  

  

• Como as crianças reagiam quando o repórter dava lugar para o Jacaré 

Barnabé responder as perguntas? Como reagiam às respostas que ele dava 

a repórter? 

Então, é bom lembrar que as crianças tinham quatro anos, então quanto às 

respostas do jacaré elas reagiam da seguinte forma: rindo, se divertindo. Até mesmo  

porque elas se amarravam no Jacaré, então elas entenderam dois fatos importantes: o 

que era a realidade e o que era ficção. Então elas entenderam que o Jacaré estava ali, 

mas que ele fazia parte da realidade do contexto da história, mas que na verdade ele 

era uma brincadeira. Então elas se divertiram com as respostas, por mais que o Jacaré 

desse uma resposta diferente daquilo que elas tinham falado, ainda assim elas davam 

risadas. Até porque o Jacaré dava respostas muito engraçadas, então ele que dava um 

jeito de se opor às respostas das crianças, então o Jacaré que falava “não, não é 

verdade não”, então assim, elas se mantinham bem firmes, então é assim, um exemplo: 

“Senhor Jacaré, é verdade que o senhor foi derrotado por esses patinhos?” ele falava 

assim “é, mas a história não é bem assim não, eu é que vou contar a verdadeira 

história!” Aí o repórter perguntava pra elas “é verdade que vocês venceram esse 

Jacaré?” aí elas respondiam “Verdade!” Entendeu ? Então elas falavam “verdade” 
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com uma leveza muito grande, porque o fato do Jacaré ser muito engraçado era 

justamente pra não produzir tanto medo, porque a gente tinha esse receio do Jacaré 

produzir muito medo nas crianças. É tanto que antes do Jacaré entrar as meninas 

faziam toda uma preparação, então eu batia na porta, batia forte na porta aí a outra 

Pibidiana ia lá e olhava, abria um pouquinho a porta e falava comigo. Aí ela voltava e 

falava assim “gente, vocês estão participando de uma entrevista em um é verdade?” as 

crianças “sim” e ela continuava “o Jacaré Barnabé ouviu falar que vocês estão 

participando e ele também quer participar, ele disse que quer explicar algumas 

situações, ele também quer contar. Vocês deixam ele participar?” aí elas gritavam 

“Sim!”, então a gente preparava elas por causa da situação do medo, que a gente tinha 

um receio de produzir um pavor, um pânico nelas quando ele entrasse, até mesmo 

porque ele devorava os patinhos. Então, quando o Jacaré entrava, ele entrava meio 

chateado, mas as crianças riam muito. Apesar de que, quando o Jacaré narrava a 

situação de ele ter devorado de um por um, elas ficavam um pouco apreensivas, a gente 

percebia uma certa apreensão no olhar delas, tipo assim “ele vai nos devorar? Porque 

ele devorou todos aqueles lá. Ele vai nos devorar de verdade aqui?” É tanto que 

quando chegava na parte que todos eram libertos da barriga do Jacaré eles 

comemoravam, com sorriso, com olhar. Entendeu? Eles comemoravam.  Então assim, a 

gente percebeu esse mix de sensações: medo, alegria, mas tudo de forma muito 

moderada, de uma maneira muito leve. Tanto que quando a gente acabava de 

apresentar, eles gritavam “de novo!” 

Então eu diria que elas prestavam atenção atentamente à voz do Jacaré, 

ficavam rindo da voz dele e se perguntassem a mesma pergunta pra elas muitas das 

vezes concordavam com o Jacaré, algumas, e outras rebatiam contra o Jacaré. Porque 

assim: se fizesse a mesma pergunta pra o Jacaré e fizesse a mesma pergunta pra eles a 

gente teria respostas diferentes ou nenhuma resposta, porque elas estavam tão 

encantadas com o Jacaré que não conseguiam nem responder. Ta entendendo? É difícil 

responder dessa forma porque as formas que elas reagiam eram muito diferentes, 

entendeu? Muitas usavam a criatividade pra inventar uma outra resposta ou 

concordavam com ele (Jacaré). ou discordavam. Mas até o fato de discordar, era uma 

discordância simples, de poucas palavras.  

Outra coisa: essa pauta que era criada, ela não era seguida à risca, de forma 

alguma. Realmente ela era uma pauta só pra gente se organizar com relação às 

perguntas, era mais em termos de organização. Porque na hora, a Pibidiana que era 
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repórter fazia outras perguntas, é claro que eu não vou me lembrar, mas ela fazia 

alguns ajustes nas perguntas, como também fazia outras perguntas, entendeu? 

Conforme as respostas das crianças. As vezes as respostas eram tão pequenas que a 

repórter insistia com uma nova pergunta em cima daquela, por exemplo: “Mas me 

explica melhor, eu não entendi, como foi mesmo que o Jacaré devorou todos os seus 

irmãozinhos?” Olha só, essa pergunta não estava lá, mas de alguma forma ela ajustou 

porque a resposta não foi muito boa e poderia sair uma resposta maior, uma produção 

de uma resposta maior, entendeu? Por ela entender que aquela criança podia 

responder mais, aí a criança falava “Foi assim, ele teve várias ideias, ele se vestiu, foi 

na loja, comprou umas fantasias...” aí ela perguntava pra  o próximo “Foi assim que 

aconteceu? Me conta aí, quais foram as fantasias que ele realmente usou?” aí a 

criança “Foi do Batman, foi desse, foi daquele.” O legal era quando elas traziam 

elementos de fora pra história, então a loja ela ganhou realmente um sentido, com a 

etiqueta que tinha lá. Se você ler realmente a história, tu vai ver que na fantasia do 

Batman tinha uma etiqueta, porque o autor queria enfatizar que ele foi em algum lugar 

comprar, mas isso não tá muito explícito, mas as crianças logo pegaram isso e em umas 

das respostas elas diziam “ele foi em uma loja, ele comprou a fantasia”, entendeu? 

Então, olha só, isso que é trabalhar a imaginação, é dar asas à imaginação. É deixar 

que elas criem, recriem a história, entendeu? Então a sacada aí é a interação do 

repórter com os personagens, de um lado os sete patinhos e do outro lado o Jacaré. 

Então é fazer essa ponte, é criar essa proposta pra que eles conversem entre eles. Mas 

em um ambiente que você da muita liberdade dos dois trabalharem, tanto o Jacaré, 

como os patinhos. É claro que a participação maior fica sendo do Jacaré Barnabé, 

porque ele realmente repassa toda trama da história. As crianças repassam cada uma 

contando um pedacinho, mas o Jacaré não, ele repassa toda a trama da história. E é 

interessante que o Jacaré é fiel a história, cem por cento fiel a história, as crianças 

não. A gente nem quer que elas sejam fieis à história, porque é isso que é produzir um 

ambiente livre, descontraído.  

 

• Quando você fala sobre essas “respostas absurdas” que as crianças davam 

aos questionamentos do repórter, você pode dizer quais seriam essas 

respostas e por que, a seu ver, seriam absurdas? 

Então, no texto que eu escrevo eu não coloco “respostas absurdas”, eu coloco 

“respostas inusitadas”. Mas a meu ver foram absurdas.  Por quê? Eu faço esse 
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exagero porque a trama leva a entender, ela coloca a situação de que o lobo foi 

tratante, entendeu? Mentiroso, enganador. Ele distorceu a história, ele distorce. Só 

que da forma que a história é apresentada, trazendo o lobo como cínico. Porque eu 

tentei capturar esse lado dele “cínico”, sabe de desonesto? Porque ele é um cínico, ele 

é um artista. Então, eu tentei colocar, demonstrar essa coisa dele de ele dizer “Não, 

eu só queria mesmo era uma xícara de açúcar pra fazer o bolo da minha querida e 

amada vovozinha. Essa história de eu espirrar, destruir casa, isso foi tudo que 

inventaram.”  Ta entendendo? Então no final, quando  a bolsista, que fazia papel de 

repórter, pergunta assim “de que lado, de que versão vocês mais gostaram?” é quase 

que unânime, que eles gostaram mais da versão do lobo. Aí ela pergunta “mas por 

quê?”. Aí a gente disponibiliza, na verdade, pouco tempo. Nas próximas vezes, a gente 

vai deixar mais tempo para elas falarem. A gente corta, tipo cinco minutos no máximo 

a gente deixa eles. Então a gente acredita agora que isso é pouco tempo. Isso é até 

uma observação pra fazer, talvez as crianças precisem de mais tempo pra falar, a 

plateia participar mais. De repente, uma sugestão até pra você é convidar a plateia, 

cinco, seis crianças, de repente, pra ir até a frente. O repórter continua a peça, e o 

repórter entrevistar mesmo perguntar “O que você gostou? Qual versão você mais 

gostou? O que você tem a dizer?” Ta entendendo? A gente não faz isso, ela só 

pergunta pra plateia. Então, as poucas crianças que nós ouvimos falaram assim, elas 

gritam na verdade: “Não, a do lobo é mais legal!” Por quê? “Porque o Lobo é mais 

gaiato, o lobo é mais esperto, o lobo foi muito inteligente.” Olha as respostas. As 

respostas delas indicam, esse perfil, essa personalidade dele, de ser audacioso, de ser 

um articulador. Entendeu? Então isso que atrai elas. Então as respostas foram assim 

“por que você mais gostou?” “ah porque ele foi mais legal, divertido, ele é 

engraçado, ele foi muito esperto”. Pronto! 

 

• Por que seria viável que houvesse mais tempo para a fala das crianças? Isso 

contribuiria de que forma para elas?  

 

É porque assim, agora, quando eu olho pra essa atividade eu me deparo com 

as possibilidades de trabalhar a linguagem, de trabalhar a imaginação, de explorar a 

imaginação. Quando eu penso na idade que as crianças se encontravam, na época, 

que elas estão nessa fase de imitar, que elas gostam de imitar os adultos. A questão 

dos jogos, elas gostam dos jogos de papeis, de se colocar no lugar do outro, da 
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brincadeira do faz-de-conta, que essa, na verdade, é uma brincadeira do faz-de-conta, 

né? A criança faz de conta que ela é o lobo ou, em outros momentos, os patinhos. 

Então assim, essa brincadeira do faz-de-conta pra ela é muito importante nessa fase, 

sem contar que quando você coloca a criança pra falar, ela vai articular com o 

raciocínio lógico. Ela fala e quanto mais ela fala e escuta as outras crianças falando, 

ela trabalha a questão da interação, do ouvir, do questionamento, ela tem ideias, ela 

articula com os saberes que ela tem na casa dela, por exemplo, o repertório que ela 

ouviu durante a leitura da história, ela já começa a falar do repertório. Se as 

crianças já estão acostumadas a ouvir histórias, por exemplo, elas já começam a 

colocar palavras das histórias que elas ouviram. Então, pra o professor é muito bom, 

permitir esse diálogo, essa exploração do diálogo. E tem outra coisa que eu percebi 

que essa atividade promove, é que se você deixa a criança falar, permite a criança 

falar, você trabalha também essa questão também de saber ouvir, saber o momento 

de ouvir e saber o momento de falar. Então o repórter, ele acaba trabalhando isso, e 

a gente não explorou mais, o que foi uma pena.  Que era assim, quando o repórter faz 

uma pergunta que era pra todos, mas ele se direciona só pra uma pessoa, os demais 

precisam ficar calados, esperando que o repórter pergunte novamente. Ah! Outra 

coisa: elas repetem muito. Então, eu falei de três respostas inusitadas, porém os 

demais responderam, repetindo o que a outra colega falou, porque eles estão na fase 

de repetir, eles repetem demais. Mas isso é interessante pra o aprendizado, pra o 

desenvolvimento deles, né? Que eles escutem as outras crianças falarem, que eles 

começam, com o tempo, aprenderem a falar por eles mesmos. Então o repórter pode 

trabalhar isso: “Eu ouvi o coleguinha falando que é porque ele é inteligente, mas pra 

você?”. Isso, levando para Vygotsky é maravilhoso, porque você está favorecendo, 

proporcionando que a criança pense, que a criança desenvolva um raciocínio lógico. 

Então eu acho que a atividade pode ser melhor explorada nesse sentido de permitir 

que a criança construa ideias, que ela construa opiniões a partir dos questionamentos, 

das perguntas do repórter. E eu te confesso que você pode até trazer como ponto 

negativo no teu trabalho. Porque eu mesma analisando depois minhas atividades 

pensei “poxa teve tantas coisas que eu fiz com tanta empolgação na hora, que eu não 

percebi que eu poderia ter trabalhado de outra forma” mas que agora com os teóricos 

que estou lendo, eles me dizem que o que eu fiz não foi muito certo. Entendeu? 
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• No círculo de leitura fazíamos sempre aquele processo que nossa Professora 

coordenadora do PIBID nos orientou: fazer a apresentação da capa do 

livro, do autor, do ilustrador e indagar às crianças sobre o que elas 

achavam que o livro iria abordar, que história seria contada, com base na 

ilustração da capa do livro. Quando vocês apresentaram o livro do Jacaré 

Barnabé para as crianças, sobre o que elas achavam que o livro se tratava? 

No caso dos Sete Patinhos a capa já entrega muito de cara. Quando nós 

apresentamos pra elas, de cara elas falaram assim que o Jacaré tava de olho nos 

patinhos e os patinhos estavam fugindo do Jacaré. Matou a parada! Então a gente não 

explorou tanto a ilustração da capa. Porém, uma estratégia que nós tivemos todas as 

vezes que a gente ia fazer com as crianças a Entrevista Teatral, quando elas não 

conheciam a história, porque nós repetimos na mesma turma duas vezes. Eu falava 

“mas vocês já conhecem!” elas diziam “ah queremos de novo!” nesse caso não dava 

pra fazer, mas quando a gente ia fazer em uma turma nova, o que a gente fazia era o 

seguinte: quando chegava em uma determinada parte da história a gente parava, 

fechava o livro e ia discutir com as crianças, ouvir as crianças. Cara, isso é muito 

bom! Como eu te falei trabalha essa questão da linguagem, do raciocínio, do 

imaginário, a gente libera as crianças pra que elas pensem. Quais as possibilidades? 

Então, que momento? No momento em que o Jacaré é confrontado pelo último 

patinho, que ele conta uma lista de doença “eu tenho artrite, artrose, febre amarela e 

por isso, para sua saúde, é melhor que você não me devore!” Aí são nesses momentos 

que umas duas, três vezes a gente fecha um livro pra discutir. Então a gente pergunta 

“O que vocês acham que aconteceu a partir daí? O jacaré se arriscou em devorar o 

patinho assim mesmo ou não?” Aí eles discutem, saem respostas do tipo “Não ele não 

comeu não, ele liberou o patinho”. Outro momento também é antes do Jacaré liberar 

os patinhos, que um patinho faz cócegas na barriga do Jacaré, ele teve uma ideia e faz 

cócegas. Aí a gente fecha o livro e fala “Ta, depois que ele fez cócegas na barriga 

dele, o que que aconteceu?” Aí vem ideias mirabolantes. Tem sempre criança que 

acerta, viu? Quando aparece a parte da pena, a gente fecha o livro e diz “o que ele fez 

com essa pena?”  tem sempre criança que acerta viu? “Ah acho que ele fez uma 

cócega.” Aí eu faço aquela cara “Sério? Boa sacada! Uma cócega. Mas o que 

acontece quando uma pessoa faz cócega na gente?” eles dizem “Ah, ela fica de um 

jeito que ela se retorce toda.” Então assim, nessa literatura então, tem como parar e 

conversar, abrir um rápido momento de discussão pra poder mobilizar, na verdade, a 
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imaginação. Então o autor teve essa ideia, ele trabalhou nessa sequência de 

acontecimentos. Bacana! Mas se fosse a criança recontando? Ela tem que recontar da 

mesma forma? Não. Ela pode também usar da imaginação pra ela recontar 

acrescentando elementos, entendeu? Então agora, eu revendo, percebo que acertamos 

nestes pontos. A literatura deve realmente ser usada com esse propósito de trazer 

essas experiências para a criança, de mobilizar essas questões da discussão.  

 

 

Essas falas da ex-bolsista apresentam a realidade de uma Pedagogia da 

escuta, quando abrimos esses espaços estamos dizendo que estamos dispostos a ouvir as 

crianças, ou seja, sabemos que elas têm algo a dizer e este algo deve ser considerado 

como relevante. É necessário que levemos as falas das crianças a sério. Abramowicz 

(2003) notificou que “quando optamos por fazer uma roda de conversa, seja por razões 

metodológicas, por estratégias, ou porque nos disseram sobre a necessidade de tal 

atividade, deveríamos acreditar que as crianças têm algo a falar.” (ABRAMOWICZ, 

2003, p. 20). As crianças são cheias de desejo de se expressar, dependendo de como 

reagimos a isso, estaremos inibindo-as ou não. Esses espaços são relevantes para a 

criança, pois, como apontado anteriormente por Abramowicz, a infância sendo 

apresentado como experiência é algo que pode ou não estar presente na vida das 

crianças, se não há esse espaço para que haja uma participação espontânea das crianças, 

se elas não tem sua voz ouvida, se elas não são enxergadas como seres com uma voz 

política, a infância não está existindo. Sarmento (2008) aponta que a Escola de 

Educação Infantil tem papel essencial no que diz respeito a proporcionar às crianças 

uma autonomia que as coloque como cidadãos, seres que possuem uma voz política. E 

caminhando nisso a discussão perpassa pela formação do professor de Educação 

Infantil, pois, o professor tem como papel ser aquele que ouve a voz da criança e não a 

dispensa, não a trata como alguém inferior, mas que sabe, acredita, que as crianças 

possuem suas culturas, e precisam ser respeitadas, o professor tem de estar disposto a 

ouvir e observar:  

 

A primeira coisa que se pede ao professor/a ou educador/a da infância 

é a capacidade de auscultação das crianças, como vista à interpretação 

e entendimento da sua linguagem, das suas oportunidades, das suas 

formas de inserção no contexto social e cultural em que vive. A 

formação desses/as profissionais em metodologias de observação e 
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análise de crianças e dos seus contextos sociais torna-se, nesse 

sentido, determinante. (SARMENTO, 2008, p. 142).  

 

É isso que a fala da bolsista nos aponta “Então, pra o professor é muito bom, 

permitir esse diálogo, essa exploração do diálogo. E tem outra coisa que eu percebi 

que essa atividade promove, é que se você deixa a criança falar, permite a criança 

falar, você trabalha também essa questão também de saber ouvir, saber o momento de 

ouvir e saber o momento de falar.”, quando ela diz isso apresenta a face de que o 

professor precisa saber ouvir a criança, que ele não pode querer aparecer como o único 

detentor da verdade. Também vemos que não trata de anular as orientações pedagógicas 

que tem o professor, mas trata-se de o professor incluir nessas orientações a parte em 

que se ouve o que as crianças tem a dizer, seus desejos, e a partir disso construir um 

espaço de Educação Infantil em que a criança participe como sujeito de decisões. 

As crianças têm uma infinita capacidade de aprendizagem e de 

desenvolvimento, que só se poderá respeitar e ampliar se se partir do 

que as crianças sabem, compreendem, desejam e aspiram. 

(SARMENTO, 2008, p. 143). 

 

As crianças podem e precisam falar desses desejos, dos anseios que tem, pois 

quando falam os professores terão a oportunidade de ouvi-las e a partir daquilo que elas 

transmitirem em seus enunciados, o docente poderá pensar nessa educação, nessa escola 

infantil, nesse espaço da infância com as crianças e não somente para as crianças. 

Quando a pibidiana fala que “não dá pra limitar a fala das crianças” é algo real, é algo 

que, nós, como aqueles que irão trabalhar com elas, precisamos ter esclarecido em nossa 

relação com os pequenos. Elas vão falar, elas vão expressar o que pensam, e ainda que 

para nós as falas delas pareçam absurdos, são falas que expressam o desejo de um 

pequeno cidadão, um possuidor de direitos, e se expressar é um direito que tem de ser 

garantido. Como aponta Sarmento (2008): 

 

Nos seus contextos educativos as crianças desenvolvem uma 

identidade individual e social. Ao partilharem de uma experiência, 

constroem valores e definem horizontes de referência e interpretação 

da vida em comum. Nos laços sociais que entre si estabelecem e que 

criam com os adultos são chamadas a tomar opções, dirimir conflitos e 

articular interesses. A experiência que estabelecem é um aspecto 

central do seu desenvolvimento. (SARMENTO, 2008, p. 145). 

 

É nessa necessidade de articulação de interesses, desfazer conflitos, fazer 

escolhas que a criança aparece como um ser político. São essas experiências que 

mostram que elas precisam ser enxergadas assim. E isso é possível quando o professor 
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não somente estabelece regras, roteiros, e os apresenta para as crianças que só tem como 

tarefa obedecer. Não. A criança surge como o ser que tem voz política quando com elas 

construímos esse ambiente que terá uma organização de acordo com o diálogo que foi 

estabelecido entre elas e os adultos que fazem parte deste espaço. Sarmento (2008) 

salienta que: 

 

Há, grosso modo, duas formas de conduzir e gerir essa experiência. A 

primeira consiste em determinar previamente as regras da vida em 

comum e estruturar os quotidianos a partir de pautas fixas, 

competindo aos professores/as e educadores/as realizar a socialização 

comportamental e normativa das crianças. [...] A segunda consiste em 

estabelecer uma regra única de funcionamento: tudo será decidido em 

função da participação ativa das crianças na criação das normas da 

vida em comum e da análise das situações críticas. Estabelece-se, 

deste modo, uma espécie de cidade autorregulada, na qual os 

professore/as e educadores/as fazem parte, adotando a função 

principal de facilitadores da participação de todos, sem discriminação, 

na vida coletiva. (SARMENTO, 2008, p. 146). 

 

Dito isto, quando a Pibidiana deixa claro em sua fala que é necessário que haja 

mais espaço para a criança falar, se disponha de mais tempo para que todos tenham a 

vez da fala, aqui ela deixa aparecer a criança que contribui para o desenvolvimento da 

atividade e não somente está sujeita à ela. O adulto, o professor, aparece como o 

facilitador que viabiliza a contribuição de todas as crianças e dos adultos presentes. 

 

 

4.4.4 RELATO DE EXPERIÊNCIA PIBIDIANA B 

 

A segunda bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) 

chamaremos de “Pibidiana B”, que teve como plano de trabalho também apresentar 

literaturas às crianças de 4 a 5 anos dentro do circulo de leitura. A bolsista nos deixa o 

seguinte relato de sua experiência com o presente plano de trabalho: 

A apresentação dos livros assim como a parte das inscrições era revezada entre 

as duas bolsistas. Ou seja, se uma apresentava a outra fazia a chamada para as inscrições 

e vice-versa no decorrer das aulas. Em relação às apresentações dos livros, sempre era 

falado uma pequena resenha sobre cada livro para levantar um interesse para aquela 

sessão. Claro que, em nenhum momento era revelado quem faria a leitura de cada livro. 
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Ao termino da apresentação, as crianças eram chamadas por uma ficha com seu 

nome para colocar dentro de um copo. A criança escolheria um dos dois copos para se 

inscrever naquela sessão de leitura. Nesse momento, as crianças exerciam sua 

autonomia para escolher quais das duas sessões queriam participar. Esse momento era 

um dos mais divertidos para as crianças, o poder de escolha. Quando a última criança 

terminava de escolher, a bolsista fazia a contagem junto com as crianças de quantos 

participantes iriam participar de cada sessão. Assim, após as contagens, era revelado 

qual bolsista iria ler qual livro. Buscamos usar os espaços possíveis dentro da escola – 

do refeitório, debaixo de uma árvore, dentro da sala dos professores (onde fica o acervo 

literário da escola) e na própria sala de aula. 

Na parte da leitura dos livros, nós no início encontramos dificuldades para atrair 

a atenção das crianças para a leitura. Escolhemos livros que possuíam mais ilustrações 

com histórias curtas, porém que envolvessem as crianças, devido à faixa etária delas. 

Por serem crianças da Pré-Escola, decidimos optar por essas literaturas com mais 

ilustrações para que as crianças pudessem observar e entender o sentido da história lida, 

por não saberem ainda ler. Sendo assim, as ilustrações atribuíam sentido a leitura.  

 E no decorrer das sessões, conseguimos conhecer melhor as crianças e como 

lidar com elas em cada leitura, ou seja, se fazendo mais prazerosas as leituras. Por 

exemplo – com gestos corporais, alteração da voz para os personagens, narrativa visual 

e pintura das mãos. Entretanto, também levantávamos hipóteses juntos do que poderia 

acontecer no auge das histórias para que houvesse a participação delas de forma 

interativa entre leitor e ouvintes.  

A cada leitura, as crianças interagiam mais do que as anteriores demonstrando 

assim o gosto que elas estavam desenvolvendo por cada momento das sessões. Sempre 

deixamos claro o que é e quem era os autores, ilustradores e pontos chaves da história. 

A ida e a volta das crianças dos lugares das sessões foi um dos pontos que nos 

atentamos para analisar, ou seja, a questão da organização delas.  

Na volta a sala, buscamos fazer uma socialização dos ouvintes das sessões sobre 

as duas histórias lidas. No início, as crianças ficaram muito tímidas em participar. 

Precisamos estimular elas demais para consegui chegar ao ponto que queríamos na parte 

de socializar entre elas. Na primeira sessão, fizemos a releitura dos livros, várias 

perguntas sobre as histórias e perguntamos suas opiniões sobre as sessões. A partir 

desse dia, as demais foram se desenrolando com as crianças na socialização. 
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Para cada livro, as bolsistas propuseram uma atividade relacionada ao livro. As 

crianças gostaram muito das atividades diferentes que foram propostas a elas. No 

decorrer das aulas, mudamos algumas atividades por falta de recurso ou por uma 

atividade melhor. 

No final de cada aula, as bolsistas sentavam para avaliar as sessões simultâneas 

para fazer as mudanças de melhoramento no projeto. Claro que, quase nada foi mudado, 

mostrando assim que o projeto foi bem sucedido em sua aplicação no ambiente escolar. 

 

 

 

 

4.4.6 ENTREVISTA PIBIANA B 
 

A bolsista também concedeu entrevista respondendo à questionamentos que fiz 

com base naquilo que ela havia redigido sobre a sua experiência neste plano de trabalho, 

segue aqui as perguntas e respostas: 

 

• Como acontecia o processo da escolha do livro? 

 

 Então, nós tínhamos dois lugares para conhecer os acervos. O acervo da nossa 

professora coordenadora do PIBID, no momento que ela levou os livros pra gente na 

UNIR e o segundo era na escola. Então era assim: eu e a bolsista que era minha 

parceira, nós sentávamos e cada uma procurava uma certa quantia de livros. Nós 

observávamos o que pra escolher os livros? O título da história (se era um suspense, se 

era um drama) a gente pegava mais os livros na questão de suspense porque eles 

gostam disso, né? Às vezes a gente lia um pouco pra ver se a história era emocionante. 

Então assim essa história tinha que ser curta, não podia ser muito grande e que tinha 

mais imagens, algo mais atrativo, que atrairia a criança. Porque na apresentação eles 

sempre ficavam atentos ao que a gente falava sobre as histórias, eles apreendiam as 

informações que a gente passava pra poder escolher. Tanto que tinha muitas vezes eles 

achavam que eu ia contar aquela história, mas não, por eles acharem que eu ia contar 

aquela história muitos votavam nela, mas na maioria das vezes eu nem ia contá-la. 

Então assim, eles ficavam sempre atentos prestando atenção naquilo que era falado 

pra eles poderem escolher a história. Alguns escolhiam por indução do coleguinha 

“Ah não, vai nesse aqui pra gente ir junto e tal” e assim a gente ficava observando e 

Fonte: PLANO DE  LEITURA SIMULTÂNEA – PIBIDIANA  B. 
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quando a gente via que iam muitos pra um lado a gente fazia intervenção. Então a 

gente conseguia equilibrar mais a situação, mas eles tinham autonomia pra escolher 

aquilo que eles queriam, a gente só ajudava eles a entender que a outra história não 

era ruim, a outra história era boa, no diálogo com eles, né? Fazendo-os entenderem 

que as duas historinhas eram boas, eram legais e que as atividades que seriam 

aplicadas em cada uma delas também ia ser legal. Então assim, na escolha do livro a 

gente ia nessa questão, né? Não tendo texto grande, que teria mais imagens e o livro 

não poderia ser grosso, tinha que ser um livro fino e o tamanho do livro chamava muito 

a atenção deles, por exemplo, tinha um livro que nós usamos dos “dedos”, “Os dez 

irmãos” eu acho, que era pequeno. A minha colega levou um pequeno e eu levei um 

grande. A gente buscava variar assim em formato, no tamanho dos livros, né? Dentro 

desse critério que nós utilizamos de pouco texto e mais imagens. Então assim, eles 

gostavam. No momento da leitura, quando nós nos separávamos, cada uma ia pro seu 

canto, assim, você não pode passar mais de dez, quinze minutos com eles em uma 

história, porque eles perdem a noção por conta do muito tempo. Até mesmo um filme, 

se demorar muito eles já prestam atenção em outra coisa. Por isso que nós buscávamos 

textos mais curto, porque a gente queria trabalhar com eles conversando também 

depois da história. Sobre o que nós poderíamos falar quando fossemos socializar com o 

outro grupo. Então a gente fazia a leitura, mostrava antes a capa, perguntávamos quem 

era o autor, quem era o ilustrador da história, qual era a função dele, o que eles 

achavam que o título ia dizer da história.  

 

• Depois de terem escolhido o livro do qual queriam participar da sessão de 

leitura, como acontecia essa leitura? Como as Pibidianas interagiam com as 

crianças e como elas interagiam entre si?  

 

A gente trabalhava todos esses componentes que tem que trabalhar sobre o 

livro, né? Conversávamos com eles, fazíamos a leitura, conversávamos, levantávamos 

hipóteses sobre a história e conversávamos sobre como íamos chegar e socializar com 

a outra turma. No começo do projeto eles eram muito tímidos, então no decorrer do 

semestre eles foram participando mais das atividades, eles foram compreendendo 

melhor a dinâmica das atividades ali desenvolvidas com eles. Eles gostavam muito 

quando tinha essa questão de origami, dobradura, pintura, coisas mais diferentes. 

Então assim, eu creio que as atividades que eram voltadas para os livros ajudavam 
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bastante para que eles compreendessem melhor a história. Então quem olha as 

atividades pode dizer assim “ah, mas essa atividade não faz muito sentido”, mas na 

hora fez muito sentido para nós. Então assim, pra quem tava envolvido ali foi bem 

interessante essa questão, eles gostaram bastante porque foi algo diferente pra eles. 

Então quando é uma coisa diferente, eles participam mais.  

 

Quando a Pibidiana B nos fala sobre como as crianças faziam escolhas dos 

livros, nos apresenta que elas se organizavam através do diálogo umas com as outras, 

elas gerenciavam isso baseadas nas afinidades que tinham, quando um que era muito 

próximo do outro optava por ir para um grupo diferente, o colega tentava convencê-lo a 

irem juntos, dando como argumento que “vai ser legal”. Era o momento de  a Pibidiana  

fazer alguma intervenção para que eles não fossem todos para um mesmo grupo, mas 

ainda assim eles podiam escolher para onde queriam ir. Este espaço, na Educação 

Infantil, proporcionou às crianças a expressão de seus direitos, o direito de escolha. 

Assim, a escola de Educação Infantil pode aparecer como este lugar que Sarmento 

chama de “cidade autorregulada”, apresentando a criança como um pequeno cidadão:  

 

A participação das crianças nas suas instituições é uma medida da 

cidadania infantil. A polis educativa é a metáfora mesmo da educação 

infantil enquanto expressão dos direitos da criança. A criança pequena 

é um pequeno cidadão; mas um pequeno cidadão não tem pequenos 

direitos, tem plenos direitos. A educação infantil só conseguirá ser 

esse lugar socialmente enraizado dos plenos direitos da criança se se 

potenciar como a cidade onde as crianças podem usufruir de uma 

cidadania plena: social, porque são respeitadas e protegidas; cognitiva, 

porque aí é o lugar das culturas infantis e da plena afirmação da 

alteridade; institucional, porque são consideradas como membros 

plenos da instituição educativa, na qual participam e contribuem para 

a construção da vontade coletiva; íntima, porque é salvaguardada a 

sua plenitude como seres singulares e exclusivos, face ao qual se 

estabelece uma ética de respeito. (SARMENTO, 2008, p. 146). 

 

Trazer a criança como o participante ativo das decisões do espaço infantil não 

deve ser somente para preencher espaço em nossos planos de aula, temos que trazer em 

nossa consciência que elas estão ali como um ser que têm direitos, a criança é um ser 

político, elas participam, não somente pra preencher um espaço, participam porque sua 

atuação, suas escolhas, seu modo de gerenciamento devem ser considerados relevantes. 

Assim, conclui-se o quanto os planos de aula deram abertura para analisarmos o 

modo como enxergamos às crianças, o que seus enunciados revelam para nós, o que 
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eles, de fato, transmitem e o que nos limitamos a enxergar. É nesse ambiente onde 

podemos enxergar a criança como esse estrangeiro, que podemos enxergar também as 

diferenças, e Abramowicz (2003) fala da importância de não somente tolerar as 

diferenças, mas produzi-las. A escola, os professores precisam “estar a serviço de uma 

nova modalidade de pensamento, privilegiando as inventividades, as criações, as 

produções das diferenças, as novas formas de pensamento, pois sabemos que, em 

relação às inventividades, as crianças têm muito que dizer, se as ajudarmos nisto.” 

(ABRAMOWICZ, 2003, p. 22).  

As crianças somente podem exercer sua fala, suas criações, inventividades, se 

ouvirmos a voz delas ainda que nos pareçam “absurdas”, ainda que para nós “não faça 

muito sentido”. Elas se organizam através do diálogo, elas falam o que sabem, o que 

sentem, “precisamos dar condições para que todas as vozes, principalmente as 

sussurrantes, falem e ecoem, para que também possamos escutar todas as vozes que 

emudeceram. (ABRAMOWICZ, 2003, p. 22). A pesquisa apresenta que as crianças 

revelam através de suas falas que são capazes de contribuir como seres que possuem 

uma voz política, contudo, isso teve lugar maior nos espaços sob a gestão pedagógica 

das bolsistas PIBID, o que sugere ser pouco disponibilizado no contexto geral da 

vivência escolar na sala de aula de educação Infantil. Aponta também a necessidade de 

a escola de Educação Infantil ser este espaço onde a criança possa se expressar e ter sua 

voz ouvida. 
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5-  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do que foi exposto, consideramos que o presente trabalho teve seu 

início e podemos buscar seus resultados antes mesmo de entrarmos no PIBID e termos 

contato com as crianças da Educação Infantil. Nossas expectativas, nosso modo de 

enxergar as crianças, já existiam, mas eram voltados para a fragilidade da criança, para 

sua necessidade de um porta-voz, de alguém pudesse com propriedade dizer o que elas 

precisavam ou não. Por isso, o que eu tínhamos como direção do  primeiro plano de 

trabalho era, justamente, pensar em como as crianças precisam de um apoio para 

desenvolver suas atividades. Revemos nosso conceito ao longo do primeiro plano de 

trabalho aplicado, nos momentos em que as crianças nos deixaram sem fala. Isto porque 

as crianças já mostravam que sabiam, que tinham o que dizer e queriam dizer. Não 

precisavam a todo momento que a professora delas nos dissessem o que já tinham 

aprendido, elas nos diziam o que haviam aprendido e como haviam aprendido. O que 

nos levou a perceber que as crianças podiam se expressar através da fala de modo claro, 

sem que a professora precisasse intervir. Foi quando a fala e o modo de expressão das 

crianças, através dos seus gestos também, nos levaram a nos perceber como aqueles que 

se auto definem os mais capazes de gerenciar os acontecimentos, os diálogos dentro de 

sala de aula.  

As crianças nos fizeram pensar. Pensar que tínhamos incutido em nós uma 

representação de escola de Educação Infantil como um lugar onde a criança ouve o que 

os mais velhos têm a dizer, e aprendem com eles, mas dentro de uma lógica de 

dominação do adulto. Logo,  não enxergávamos a escola de Educação Infantil como um 

espaço que possibilita à criança experiências em tempo real, da convivência, portanto, 

políticas. A escola pode ser este espaço, como Sarmento (2008) aponta em seus escritos, 

onde a criança exerce sua cidadania. 

Percebendo isso através de nossa própria prática, buscamos também o relato de 

outras bolsistas do PIBID que  trabalharam com crianças da Educação Infantil, e 

notamos nas falas das bolsistas que através dos  planos de trabalho aplicados, abrimos 

espaço para nós mesmos compreendermos que podemos conhecer mais do universo 

infantil, mas para isso, é necessário ouvirmos as falas das crianças, que nos parecem 

“absurdas” e tê-las, como de fato são, importantes, significativas. Quando fazemos 

assim,  as estamos respeitando, deixando claro a elas que compreendemos, enfim, a sua 

condição de falantes, que podem se expressar e serão ouvidas. É quando chegamos a 

compreender a infância como esse outro, não nos apropriando, mas mantendo um 
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diálogo de respeito, e por isso, considerando a proposição do ensino se torna abertura 

para que mobilizemos nossos campos de experiências e de nossas interlocutoras, as 

crianças. As relações entre elas e delas conosco, os adultos, passa a configurar outra 

tessitura. 

  Ao longo das atividades que foram vivenciadas na sala de aula da Educação 

Infantil, as crianças se sentiram mais à vontade para falar de suas brincadeiras, de seus 

jogos, enfim, de suas descobertas. As bolsistas ID revelaram em seus relatos dados que 

corroboram nossas conclusões. que o professor precisa ter esse relacionamento de 

respeito com o outro que é a criança, que a criança é um ser com vontades, desejos e 

precisam ser ouvidos. Nos planos de trabalho que as bolsistas aplicaram as crianças 

puderam demonstrar essa voz política que tem como cidadãos que são, votando para 

decidir qual história queriam ouvir, argumentando contra o vilão da história, opinando 

sobre o que achavam do vilão, convidando e usando seus próprios argumentos para 

levar o colega para o seu grupo nas realizações das atividades. Nesses momentos, 

analisando os relatos das bolsistas, as crianças mostram que podem e precisam fazer 

parte das decisões que norteiam os diálogos no espaço da escola de Educação Infantil. É 

através do diálogo sempre. A criança sendo também o interlocutor.       

 Sendo assim, conforme fiz as leituras dos teóricos aqui apresentados tive 

diversas reações de espanto, porque essas leituras, juntamente com a análise de dados, 

me deixaram claras três instâncias sobre como existe a participação da criança no 

contexto da sala de aula.  

A primeira instância que é um pouco mais regulatória, onde a criança 

aparece se submetendo às atividades, aqui não estou questionando as atividades, mas 

apresentando que há um modo de perceber a criança que a deixa em um lugar de sujeito 

passivo, onde não é levada em consideração a voz das crianças.  

Por outro lado, aparece um professor mais democrático, que nem sempre 

supera a instância anterior, pois a criança até tem sua participação, contudo, ela não é 

trazida para o lugar das decisões, não é trazida ao lugar de quem está na interlocução no 

diálogo, mas, de novo, ela ainda está submetida. Por isso é importante que a escola 

ofereça ferramentas, que os professores possam perceber a criança como sendo este que 

pode estar no papel de interlocutor durante o diálogo. 

Então, o que me ficou claro, o que os dados desta pesquisa indicam é que há 

uma terceira instância, uma instância que problematiza e não somente se deixa 

problematizar. Problematiza àquilo que nos é apresentado como o modo racional de se 
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organizar na sociedade atual, ou seja, através de hierarquias. Onde a crianças ficam 

neste lugar abaixo do adulto. Essa terceira instância nos mostra as crianças que 

questionam, que fazem papel de interlocutor no diálogo, essa instância nos apresenta 

essa infância como esse outro, apresenta uma criança que tem lugar enquanto tal, ela é 

ator, ator social. 

E, sendo assim, nessa linha de reflexão, se compreendemos a necessidade de 

avançarmos nossos estudos sobre a infância para as próximas pesquisas, incluindo 

muito seriamente a revisão e adequação da nossa metodologia de pesquisa com 

crianças, conseguimos demonstrar que a professora e o professor de Educação Infantil 

precisa colocar em xeque suas concepções de criança e infância quando elabora as 

propostas de atividades que apresenta às crianças. Isto porque nossa pesquisa 

demonstrou que aprendizados podem ser potencializados quando tais propostas incluem 

um espaço de livre conversa entre os integrantes do grupo. Mesmo no contexto de 

aplicação de técnicas, por si só implicando regularidade na sua forma e condução 

devido a sua condução de “procedimento de ensino: técnica”, como no caso da Leitura 

Simultânea modificada que relatamos aqui, como também no uso da Entrevista Teatral, 

uma abertura pode ser inserida para deixar o encontro – que poderia não aparecer – 

acontecesse. Assim, verificamos que mesmo no trabalho pedagógico com crianças 

pequenas, a professora ou o professor que consiga colocar-se de modo mais 

democrático e abrir seu campo de experiências para as partilhas com as crianças, terá as 

chances de potencializar os resultados da aprendizagem. 
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