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Com certeza, a liberdade e a poesia  

a gente aprende com as  

crianças. 

                                                                                                                

                                                                                                                Manoel de Barros
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RESUMO 

 

As ideias de liberdade, experiência, infância, sujeito e currículo anunciam a 

possibilidade de uma investigação que toma como proposta dar visibilidade às 

iniciativas de autoria curricular na Educação Infantil – no Brasil – como alternativas ao 

modelo conservador e à proposta fundada na lógica do capital, que considera a educação 

como mercadoria. Defendemos propostas que, embora de maneira “desarticulada”, 

constituem e instituem uma rede de conhecimento militante visando à educação integral 

dos sujeitos de forma crítica e ativa. Neste caso, utilizar o termo “desarticulada”, 

caracteriza uma espécie de “universalidade oculta”, ou seja, trata-se da compreensão de 

que sujeitos distintos, em diferentes lugares e tempos históricos, ainda que não se 

conheçam, tomam os mesmos fundamentos e práticas como forma de intervenção no 

processo de formação humana. 

Fundamentamo-nos em experiências como as reveladas por Célestin Freinet, 

Paulo Freire, Mario de Andrade, Florestan Fernandes, Loris Malaguzzi e tantos outros 

que, ao longo da história, sustentaram suas práticas num projeto de emancipação, 

tomando a educação pela e para a liberdade como alicerce de um projeto de sociedade. 

Somamo-nos a estes autores quando interpretamos as bases sociais, políticas, 

epistemológicas e ideológicas de práticas em comum que indicam cultura(s) 

profissionais, cultura(s) infantis e cultura(s) escolares que se aproximam destas 

experiências. 

Assim, objetivamos reconhecer experiências alternativas, em oposição ao modelo do 

capital, como ações curriculares pela e para a liberdade na Educação Infantil 

compreendendo os sujeitos envolvidos no processo – adultos e crianças – como 

responsáveis pela autoria compartilhada no currículo. Do mesmo modo, pretendemos 

dar visibilidade as experiências passadas que contemplem a ideia de liberdade na 

Educação Infantil que podem ser teorizadas e inseridas como referências para pensar a 

educação escolar da pequena infância. Por fim, objetivamos a aproximação entre as 

referências geralmente não divulgadas do passado e experiências da atualidade com 

intuito de provocar a reflexão acerca do fazer-se curriculistas na prática de liberdade. 

Reafirmamos a compreensão de que as iniciativas libertadoras no currículo em 

ação na Educação Infantil se constituem como uma melodia que se dá a partir da leitura 

da partitura – o texto escrito – que se transforma em libertadora. Ou seja, a partitura, o 

texto curricular, só se revela libertador porque a melodia, as ações curriculares, são 

ações de liberdade compartilhada entre adultos e crianças que reinventam este currículo. 

Com base nessa compreensão, buscamos uma abordagem metodológica que 

integrasse diferentes elementos que pudessem dar visibilidade às experiências 

curriculares que se compõem como instituintes, em oposição ao modelo de 

(de)formação (des)humana referenciado pela lógica do capital.    

A coerência política determinou o caminho a ser percorrido compreendendo o 

movimento dialético – e, portanto, muitas vezes contraditório – da vida, da experiência 

curricular, das culturas, da história das infâncias, da educação e da Educação Infantil 

como potencializadores da investigação. Assim, a opção pela abordagem qualitativa 

tomando como base os fundamentos da investigação militante, referenciada em Malo 

(2004), da pesquisa participante, a partir das contribuições de Freire (2006), Brandão 

(2003) e Fals Borda (2006), e elementos da Sociologia da Infância, considerando os 

estudos e reflexões de Sarmento (2008) e outros autores, serviram como base para a 

descoberta-visibilização de ações curriculares pela e para a liberdade.  
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Ao longo do texto são apresentadas considerações para lembrar que a 

investigação não se encerra na última página deste material. Na realidade, estas páginas 

revelam, a partir das reflexões, registros, descrições e considerações, os diversos 

elementos que a compõem e a necessidade de compreendê-la como processo em 

permanente construção. Sendo assim, não pretendemos exaurir todos os aspectos desse 

desafio investigativo. Ao contrário, a ideia é de compartilhar as experiências teóricas-

práticas e questionamentos que emergem deste processo. A certeza que temos a 

compartilhar é a evidência da necessidade da coerência político-prático-investigativa 

tendo em vista nossas escolhas político-ideológicas.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Currículo; Liberdade 
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RESUMEN 

Las ideas de libertat, experiencia, infancia, sujeto y currículo anuncian la posibilidad 

de una investigación que toma como propuesta dar visibilidad a las iniciativas de autoría 

curricular en la Educación Infantil – en Brasil – como alternativas al modelo 

conservador y a la propuesta basada en la lógica del capital, que considera la educación 

como mercancía. Hemos defendido propuestas que, aunque “desarticuladas”, 

constituyen y instituyen una red de conocimiento militante mirando a la educación 

integral de los sujetos de manera crítica y activa. En éste caso, utilizar la expresión 

“desarticulada” caracteriza una “universalidad oculta”, o sea, es la comprensíon de que 

sujetos distintos, en lugares distintos y tiempos distintos, aunque no se conozcan, tienen 

los mismos fundamentos y prácticas como forma de intervención en el proceso de 

formación humana.   

 

Nos basamos en experiéncias como las de Célestin Freinet, Paulo Freire, Mario 

de Andrade, Florestan Fernandes, Loris Malaguzzi y otros más que, a lo largo de la 

historia, han sustentando sus prácticas en el proyecto de emancipación de la sociedad. 

Lo hacen desde una educación por la libertat. Nos adjuntamos a estos autores cuando 

interpretamos sus bases sociais, políticas, epistemológicas y ideológicas de prácticas 

comunes que hablan de cultura(s) profesional(es), cultura(s) infantil(es) y cultura(s) 

escolares que se acercam a éstas experiencias. 

 

Así, objetivamos reconocer experiencias alternativas, en oposición al modelo del 

capital, como acciones curriculares por la libertad en la Educación Infantil 

compreendendo los sujetos envueltos en el proceso – adultos y niños – como 

responsables por la autoría compartida en el currículum. Del mismo modo pretendemos 

dar visibilidad a las experiencias pasadas que han contemplado la idea de libertad en 

Educación Infantil que pueden ser teorizadas i inclusas como referencia para pensar la 

educación escolar de la pequeña infancia. Por fín, objetivamos la aproximación entre las 

referencias que en general no son divulgadas desde el pasado y experiencias de la 

atualidad con el intuito de provocar la reflexión acerca del se hacer curriculistas en la 

práctica de la libertad. 

Afirmamos una vez más la compreensión de que las iniciativas libertadoras en el 

currículum en Educación Infantil se constituyen como una melodía que se hace desde la 

lectura de la partitura – el texto escrito – que se transforma en libertadora. O sea, la 

partitura, el texto curricular, solo se hace libertador porque la melodía, las acciones  

curriculares, son acciones de libertad compartida entre adultos y niños que inventam el 

currículum. 

Sobre la base de esse entendimento, buscamos un enfoque metodológico que 

integra diferentes elementos para dar visibilidad a las experiencias curriculares que se 

hacen instituintes, en oposición al modelo de  no formación inumana referenciado por la 

lógica del capital.    

La coherencia política determina el camino que iba ser percorrido 

compreendendo el movimiento dialéctico – y, portanto, muchas veces contraditorio – de 

la vida, de la experiencia curricular, de las culturas, de la história de las infancias, de la 

educación y de la Educación Infantil como potencializadores de la investigación. Así 

que, la opción por el enfoque qualitativo desde los fundamentos de la investigación 

militante, referenciada en Malo (2004), de la investicación participativa,  desde las 

contribuciones de Freire (2006), Brandão (2003) y Fals Borda (2006), y elementos 
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desde la Sociología de la Infancia, teniendo em cuenta los estudios y reflexiones de 

Sarmento (2008) y outro autores, han servido de base para el descobrimiento-

visibilización de acciones curriculares por la libertad.  

A lo largo del texto son presentadas consideraciones para recordar que la 

investigación no se cierra en la última página del material. En realidad, estas páginas 

muestran, desde reflexiones, registros, descriciones y consideraciones, los diversos 

elementos que la hacen y la necesidad de compreender su proceso de permanente 

construcción. Por lo tanto, no agotamos todos los aspectos de ese desafío investigativo. 

Por el contrario, la idea es compartir las experiencias teorico-practicas y 

cuestionamentos que emergen del proceso. La certeza que hemos firmado es la de 

compartir las evidencias de la necesidad de coherencia político-práctico-investigativa de 

tendo en vista las opciones político-ideológicas.  

Palabras clave: Educación Infantil; Curriculum; Libertat 
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ABSTRACT 

The ideas of freedom, experience, childhood, subject and curriculum announce the 

possibility of an investigation that takes as proposed to give visibility to authorship 

curriculum initiatives in kindergarten - in Brazil - as alternatives to conservative model 

and the proposal based on the logic of capital, that considers education as a commodity. 

We defend proposals that although the "disjointed" manner, and are establishing a 

militant knowledge network aiming at a comprehensive education of critically and 

actively subjects. In this case, use the term "disjointed", featuring a kind of "hidden 

universality", ie, it is the understanding that different subjects, in different places and 

historic times, yet who do not know, take the same grounds and practices as an 

intervention in the process of human development. 

We base ourselves on experiences as revealed by Celestin Freinet, Paulo Freire, Mario 

de Andrade, Florestan Fernandes, Loris Malaguzzi and many others who, throughout 

history, supported their practices in an emancipatory project puts the education and 

freedom as the foundation of a society project. Somamo us these authors when 

interpreting the social bases, political, epistemological and ideological common 

practices that indicate culture (s) professionals, culture (s) and children's culture (s) 

students who approach these experiences. 

We aim to recognize alternative experiences, as opposed to the capital of the model as 

curricular actions by and for freedom in kindergarten comprising the subjects involved 

in the process - adults and children - as responsible for shared authorship in the 

curriculum. Similarly, we intend to give visibility past experiences that contemplate the 

idea of freedom in kindergarten that can be theorized and inserted as references to think 

school education from early childhood. Finally, we aim to bring together the often 

undisclosed references of past and present experiences with the purpose to provoke 

reflection about the make up curriculistas in the practice of freedom. 

We reaffirm the understanding that the liberating initiatives in the curriculum in action 

in kindergarten are constituted as a melody that starts from the reading of the score - 

written text - which becomes liberating. That is, the score, the course text, only revealed 

liberating because the melody, the curricular actions are shared freedom of actions 

between adults and children that reinvent this curriculum. 

Based on this understanding, we seek a methodological approach that integrates 

different elements that could give visibility to the curricular experiences that make up as 

instituting, as opposed to the model of (de) formation (in) human referenced by the 

logic of capital. 

Policy coherence determined the way to go comprising the dialectical movement - and 

therefore often contradictory - of life, of curricular experience, cultures, history of 

childhood, education and early childhood education as research enhancers. The option 

for the qualitative approach building on the foundations of militant research, referenced 
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in Malo (2004), of participatory research, from Freire's contributions (2006), Brandão 

(2003) and Fals Borda (2006), and elements the sociology of childhood, considering the 

studies and reflections of Sarmento (2008) and others have served as the basis for the 

discovery of visualization-curricular actions by and for freedom. 

Throughout the text are considerations to remember that the research does not end on 

the last page of this material. In fact, these pages reveal, from the reflections, records, 

descriptions and considerations, the various elements that compose it and the need to 

understand it as a process in permanent construction. Therefore, we do not exhaust all 

aspects of this investigative challenge. Rather, the idea is to share the theoretical and 

practical experiences and questions that emerge from this process. The certainty that we 

have to share is evidence of the need for political and practical-investigative coherence 

in view our political and ideological choices. 

Keywords: Early Childhood Education; curriculum; freedom 
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Quando a melodia reinventa a partitura: fundamentos de uma prática curricular 

da Educação Infantil com base na experiência de liberdade compartilhada 
 

Satisfeita a curiosidade, a capacidade de 

inquietar-me e buscar continua em pé. Não 

haveria existência humana sem a abertura de 

nosso ser ao mundo, sem a transitividade de 

nossa consciência.  

Paulo Freire 

 

Introdução:  

O interesse por realizar a investigação. Caminhos já trilhados. 

 

Como surge o interesse em realizar uma investigação?  

Geralmente esta é pergunta apresentada depois que percebemos o que nos desperta a 

vontade de investigar. Quando já temos alguma ideia ou estamos instigados por algum 

fato que nos motiva, pensamos nas razões deste fato nos motivar e não outro. Na 

verdade, podemos dizer que os trabalhos que realizamos se articulam, se 

complementam, dando continuidade a uma reflexão inicial que está diretamente 

relacionada à nossa ação. Talvez seja esta a razão indicadora de que são os temas que 

nos escolhem simplesmente por serem parte de nós mesmos.    

E em relação a este trabalho? O que nos motiva? A relação com os saberes, os 

fazeres na/da Educação Infantil que se realizam a partir da ruptura com propostas 

conservadoras ou propostas alinhadas a iniciativas de valorização da lógica do capital 

quanto ao processo de formação dos sujeitos. Compreendemos o valor da “resistência” 

infantil quando a liberdade – condição essencialmente humana – é desprezada. Por isso, 

objetivamos a relação com o conhecimento, tendo em vista uma perspectiva que aponta 

para um projeto de emancipação.  

Neste sentido, nossos olhares se constituem conjuntamente com experiências 

anteriores que tomam tal direção. O que está em questão, como nos diria Gimeno 

Sacristán (2011), não é a eterna discussão a respeito da relação teoria versus prática 

porque estas, de fato, são distintas. Na verdade, cabe-nos aqui pensar sobre que 

orientações teóricas as práticas se sustentam. Ou melhor, quais as dimensões que as 

integram de modo que uma dependa da outra para existir.   

Este saber-fazer e suas dimensões ou traços mais permanentes sobrevivem 

em todos nós. O conviver de gerações, o saber acompanhar e conduzir a 

infância em seus processos de socialização, formação e aprendizagem, a 
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perícia dos mestres não são coisas do passado descartadas pela tecnologia, 

pelo livro didático, pela informática ou pela administração de qualidade total. 

[...] Educar incorpora as marcas de um ofício e de uma arte, aprendida no 

diálogo de gerações. O magistério incorpora perícias e saberes aprendidos 

pela espécie humana ao longo de sua formação (ARROYO, 2007, p. 18).   

 

Quando elaboramos o trabalho de investigação
1
, tratamos de pesquisar ações de 

autoria compartilhada entre crianças e adultos no currículo da Educação Infantil e 

percebemos que não há iniciativa de mudança na ação docente que se sustente por ela 

mesma. Ações alternativas se sustentam em formas de ver o mundo, que sensibilizam o 

olhar e agir diante das demandas daqueles com os quais nos relacionamos, formamos e 

em teorias que prezam, defendem e indicam tal possibilidade diante do que está dado 

como projeto de sociedade. Ao mesmo tempo, observamos que ainda que pareçam 

isoladas, experiências alternativas como ações para emancipação são visíveis em 

diferentes lugares e instituem formas de trabalho na Educação Infantil.  

As ideias de liberdade, experiência, infância, sujeito e currículo anunciam a 

possibilidade de uma investigação que toma como proposta dar visibilidade às 

iniciativas de autoria curricular na Educação Infantil – no Brasil – como alternativas ao 

modelo conservador e à proposta fundada na lógica do capital, que considera a educação 

como mercadoria. Ou seja, defenderemos propostas que, embora de maneira 

“desarticulada”, constituem e instituem uma rede de conhecimento militante visando à 

educação integral dos sujeitos de forma crítica e ativa. Na verdade, o termo 

“desarticulada”, neste caso, caracteriza uma espécie de “universalidade oculta”, ou seja, 

trata-se da compreensão de que sujeitos distintos, em diferentes lugares e tempos 

históricos, ainda que não se conheçam, tomam os mesmos fundamentos e práticas como 

forma de intervenção no processo de formação humana. 

Fundamentamo-nos em experiências como as reveladas por Celestín Freinet, 

Paulo Freire, Mario de Andrade, Florestan Fernandes, Loris Malaguzzi e tantos outros 

que, ao longo da história, sustentaram suas práticas num projeto de emancipação, 

tomando a educação para a liberdade como alicerce de um projeto de sociedade. 

Somamo-nos a estes autores quando interpretamos as bases sociais, políticas, 

epistemológicas e ideológicas de práticas em comum que indicam cultura(s) 

                                                           
1
 Geórgia Moreira de Oliveira. O currículo na Educação Infantil: ações de autoria como projeto de 

emancipação. (Valencia, ES. Universidad de Valencia) trabalho de investigação defendido como parte do 

requisito para o DEA (Diploma de Estudios Avanzados), 2010.   
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profissionais, cultura(s) infantis e cultura(s) escolares que se aproximam destas 

experiências. 

A partir da experiência profissional e dos estudos realizados no campo do 

Currículo, Infância e Educação Infantil, percebemos que as pedagogias críticas são 

impulsionadoras de um olhar para Educação Infantil que se identifica, muitas vezes, 

através de experiências isoladas, com a transgressão do instituído em prol de uma 

educação para liberdade como movimento instituinte. Tal movimento revela-se a partir 

de iniciativas de autoria e, conforme defendido por Oliveira (2012), é permeado por 

conflitos, rupturas, limites. Desenvolve-se com a pretensão de ser instituído apesar de 

nem sempre se efetivar como tal e está necessariamente vinculado ao exercício da 

práxis adotado como princípio de um coletivo. 

Por movimentos e ações instituintes, refiro-me aos que revelam 

possibilidades, fazem aflorar realizações, sem garantias de que se tornem o 

“instituído” e sem tampouco negarem essa eventualidade. Refiro-me, 

portanto, ao instituinte não como prenúncio ou ante-sala do instituído, mas, 

sim, na perspectiva filosófica do devir, em uma práxis anunciante e 

enunciante, a exemplo de criações curriculares de autoria-autonomia 

compartilhadas por sujeitos do-discentes partícipes, criações que originam-se 

de problematizações, de descontentamentos com o estabelecido, gerando, por 

sua vez outras reflexões e ações. Refiro-me ao instituinte como algo que pode 

beneficiar-se de sistematizações geradas pelo processo, mas que não se 

propõe a normatizações ou a servir de “padrão” a ser seguido (OLIVEIRA, 

2012, p.19).   

É-nos evidente que este movimento é resultado de uma opção política que se 

efetiva ao longo do processo de formação em relação ao qual nos implicamos. Tal como 

Martínez Bonafé (2010, p.3):  

Defenderemos que la formación del profesorado – la de siempre, la de ahora 

y la del futuro – se encuentra permanentemente en la encrucijada de un 

camino con dos opuestos muy claramente enfrentados: hacia un lado se 

camina en la dirección de la alienación, hacia el otro en la dirección de la 

emancipación. Podemos llamar a ese camino el camino del conocimiento, y 

el caminar es el modo en que pretendemos la relación del sujeto con el 

conocimiento. 

Tornar visíveis práticas de educação infantil para a liberdade implica em 

debruçarmo-nos no significado da palavra e sua relevância como conceito que sustenta 

uma opção política, cultural, para a formação dos sujeitos. Do mesmo modo, retomar e 

remontar a história de modo que esta nos aponte caminhos já trilhados, porém abafados, 

tendo em vista o permanente exercício de ação-reflexão-ação como tarefa formadora, 

conscientizadora é uma exigência, visto que temos a clareza de que a história, como 
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afirma Löwy (2005), fazendo referência a Benjamin, sempre foi escrita pelos 

vencedores e não pelos vencidos.     

De Flores D’Arcais (1996, p.17-18) tomamos reflexões acerca do conceito de 

liberdade revisto por este autor a partir de Hanna Arendt:  

[...] política y libertad son idénticas. Desde el momento en que el sentido de 

la política es la libertad y ahí donde una es reducida decae también la otra. La 

libertad, en efecto, está constituida de la facultad de iniciar y contrapone la 

existencia humana, con su irrepetible actuar, a todo mero replicar. La 

libertad, por lo tanto, existe sólo si cuando se excluye la rutina y el 

conformismo
2
.       

Actuar, por lo tanto, como sinónimo de libertad y, por ello, de existencia. 

[…] el individuo, en su aislamiento, nunca es libre; lo puede ser solamente si 

pisa el terreno de la polis y allí actúa porque sólo en la polis se conquista la 

facultad de ver realmente las cosas desde diferentes lados.  

La libertad, puesto que no “reproduce” sino que si “inicia”, es una 

responsabilidad para el individuo, y por lo tanto asusta.    

Podemos destacar que o sentido de liberdade tratado por Flores D’Arcais, a 

partir de Hanna Arendt, nos revela a relação imediata desta com a política, mas 

precisamente a participação política e a necessidade de haver um coletivo organizado 

que pensa, debate e atua contrariamente a uma reprodução sem significado nem sentido 

e que, por isso, também assusta.  

Na atualidade, estes valores/conceitos nos aparecem de maneira difusa. Quando 

tomamos como exemplo o conceito de liberdade é porque vemos que este se altera e se 

apresenta como liberdade para consumir, comprar. Parece que se faz existir uma 

liberdade para eleger, desconsiderando a garantia de direitos e igualdade de 

oportunidades e a valorização da diversidade.  

Recordamos que, fazendo referência ao poder de decisão das famílias na escolha 

dos centros escolares para seus filhos, Gimeno Sacristán (1998/2008) revela-nos as 

muitas armadilhas que se escondem atrás deste poder de decisão. Na realidade, trata-se 

de uma falsa eleição na medida em que a desigualdade é característica marcante deste 

tipo de liberdade.  

Nestas bases se estabelece um discurso oportunista que se pauta na esperança, na 

superação e na igualdade de condições como termos que parecem desgastados quando 

                                                           
2
 Grifo meu.  
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são utilizados como mecanismo de distorção da realidade. Esta percepção de realidade 

evidencia o descomprometimento do Estado com suas obrigações e dá lugar a 

iniciativas privadas como garantia de direito numa perspectiva definida a partir da 

lógica mercado-consumidor. Falar em igualdade de direitos, cidadania, já não significa 

o que em suas bases significavam. 

A utilização dos muitos “pós” antes de alguns conceitos (modernidade, 

capitalismo, fordismo) obscurece a real definição destes conceitos e como indica Jurjo 

Torres Santomé (2001, p.45): “no sabemos etiquetar exactamente esas novidades que 

percibimos o intuímos. Sólo sabemos aproximarnos a ellas desde los modelos que ya 

tenemos, por eso recurrimos al prefijo post”. Na verdade, nos parece que uma nova 

roupagem assume o velho e mesmo corpo de uma estrutura excludente, arbitrária, 

desigual e conflitante. 

Contrapondo-se a esta lógica, Arroyo (2007) se refere a uma transgressão 

pedagógica como estratégia para conquistar/aprender a liberdade. Para o autor, 

precisamos aprender a ser livres para ensinarmos a ser livre. Neste sentido, aprender e 

ensinar a liberdade caminham juntos numa ação que exclui o conformismo como 

possibilidade de formação humana. A vitalidade da infância, por exemplo, nos faz 

transgredir, escolher e optar por ações e relações educativas apropriadas à vontade de 

ser livres que é mais que evidente nesta fase da vida.    

Paulo Freire é recordado por Arroyo (2007) quando nos leva a refletir sobre os 

vínculos entre ação educativa e liberdade, bem como a atualidade destes termos com 

referência a suas bases conceituais como possibilidade de transgressão diante da 

interpretação dos mesmos como referência mercadológica:  

Paulo Freire não inventou à toa o termo “Pedagogia da libertação”. A união 

entre educação e liberdade vem de longe, ao menos na pedagogia humanista 

que tem como foco os educandos e educadores como pessoas, como seres 

humanos. Os vínculos entre educação, liberdade, autonomia, emancipação 

são mais antigos do que os vínculos entre educação e mercado. 

A pedagogia da libertação pressupõe o aprendizado da liberdade de ser 

educador(a). Este pode ser um dos sentidos formadores da transgressão 

pedagógica. A transgressão se alimenta da sensibilidade humana e 

pedagógica que é inerente ao ofício de mestre (ARROYO, 2007, p. 146). 

Tratamos como problema desta proposta de investigação, a 

busca/questionamento acerca da existência de uma prática curricular na Educação 
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Infantil pela e para a liberdade. De fato, existe um currículo para a liberdade, na prática? 

O que a história nos conta quando tratamos de experiências curriculares alternativas? 

Por que, quando e como as crianças resistem aos projetos/propostas/práticas que as 

privam da liberdade? O que compreendemos como liberdade na Educação Infantil? 

Temos indicativos/hipóteses que nos levam a pensar uma educação como prática 

da liberdade na Educação Infantil especialmente porque as crianças revelam em suas 

respostas às exigências dos adultos (professores, familiares) que uma educação 

repressora, impositiva não é assimilada com facilidade por elas mesmas. Ou seja, 

comumente se notam sinais de resistência, das mais variadas formas, às propostas 

conservadoras. As crianças resistem à opressão e o professor sensível é capaz de buscar 

alternativas às práticas educativas conservadoras porque compreende esta demanda 

humana e aposta na formação pela e para a liberdade.  

Propomo-nos a tomar experiências alternativas curriculares que a história extra-

oficial nos conta e experiências recentes – no Brasil – que as traduzem em movimentos 

instituintes porque transgressores. Neste sentido, tratar da experiência é buscar também 

referências que nos auxiliem a descortinar o que, de fato, compreendemos como 

experiência educativa. Ou seja, trata-se de uma ação que se implica fundamentalmente 

no processo de construção metodológica da investigação. Assim, as perguntas que nos 

motivam a investigar apontam não somente para a proximidade identitária do 

investigador como também sua opção metodológica. “(…) también es cierto que la 

forma en que se articulan determinadas preguntas está relacionada con el método de 

investigación con el que cada individuo tiende a identificarse (CONTRERAS Y PÉREZ 

DE LARA, p.25, 2010 )”. 

Assim, objetivamos reconhecer experiências alternativas, em oposição ao modelo do 

capital, como ações curriculares pela e para a liberdade na Educação Infantil 

compreendendo os sujeitos envolvidos no processo – adultos e crianças – como 

responsáveis pela autoria compartilhada do currículo. Do mesmo modo, pretendemos 

dar visibilidade as experiências passadas que contemplem a ideia de liberdade na 

Educação Infantil que podem ser teorizadas e inseridas como referências para pensar a 

educação escolar da pequena infância. Por fim, objetivamos a aproximação entre as 
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referências geralmente não divulgadas do passado e experiências na atualidade com 

intuito de provocar a reflexão acerca do fazer-se curriculistas na prática de liberdade. 

Estas experiências se instituem numa forma de olhar a Educação Infantil e, por 

isso, entendemos que podemos categorizá-las, sistematizá-las, considerando 

especialmente as condições de a) sujeito; b) conhecimento; c) relação sujeito-

conhecimento.  

A partir destas categorias conceituais pretendemos buscar, descobrir, inventariar, 

tomando os devidos recursos metodológicos que, a partir de uma interpretação crítica da 

realidade do campo educativo, nos ajudem a compreender aproximações entre 

curriculistas que defendem o mesmo projeto de sociedade através da educação escolar.  

A ênfase está em iniciativas de recolher e traduzir experiências, 

consolidando-se em processos formativos, tendendo a expressar-inventar 

tradições. Por isso, alicerça-se na história segundo a ótica dos educadores que 

firmaram e firmam orientações autônomas em torno de atividades culturais – 

uma cultura profissional – no sentido de elaborar produtos coletivos, obras 

que geram possibilidades de os sujeitos apropriarem-se de iniciativas e 

acontecimentos. Obras que dão orgulho e que nos constituem como 

testemunhas e partícipes, autores de projetos e textos curriculares no âmbito 

do público (XAVIER, 2006, p. 59-60).   

A história mostra que precursores no campo da educação apontam indicativos e 

caminhos para nossa ação. Entretanto, precisamos tomar ciência da existência de 

projetos com os quais nos identificamos a fim de confirmarmos a possibilidade de 

intervenção/autoria curricular como prática educativa para a liberdade. Deste modo, o 

papel da investigação é contribuir para esta rede de conhecimento que se sustenta no 

processo de formação inicial e continuada de professores. Rodrigues Barreiro (1999) 

afirma que “los educadores que quieren estar en la vanguardia de su profesión, deben 

conocer la historia de su profesión”. 

Para recolhermos dados que legitimem nossa busca compreendemos que, além 

da pesquisa bibliográfica, o registro dos grupos identificados como alternativos através 

do caderno de campo/registro, vídeos e imagens são úteis para dar evidência à presença 

militante de uma rede social que se estabelece na contramão das propostas educativas 

sustentadas pela lógica do capital. 

Inicialmente nos deteremos em algumas experiências que se sustentam na 

liberdade como projeto social e que localizamos ao longo da história. Em seguida, 

buscaremos experiências recentes que indicam a força de ações alternativas como 
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proposta de formação humana desde a Educação Infantil no Brasil, mais 

especificamente na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Do mesmo modo, buscaremos 

também observar de que modo, quando e porque as crianças se comportam, participam, 

interagem e resistem às práticas curriculares, escolares, pedagógicas.   

Com isso, somaremos as iniciativas de intervenção curricular compartilhada à 

perspectiva histórica, na medida em que observamos práticas educativas de 

emancipação em diferentes tempos e lugares, buscando identificar em que momentos os 

sujeitos se tornam curriculistas e se reconhecem como curriculistas.    
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CAPÍTULO I:  

Currículo: concepções e projeções 

Currículo é o contexto da prática, ao mesmo 

tempo é contextualizado por ela.  

Gimeno Sacristán 
 

Uma proposta pedagógica é um caminho e não 

um lugar: tem uma direção, um sentido, um para 

que, tem objetivos. 

Sonia Kramer 
 

 

O currículo vem sendo material de estudo de diferentes pesquisas que se dedicam a 

observá-lo, analisá-lo, caracterizá-lo, questioná-lo a partir de perspectivas distintas. Por 

isso, anunciamos aqui que não pretendemos tratar do detalhamento da história do 

currículo, ainda que a mesma se revele como pano de fundo, quando optamos por 

caminhar a partir das diferentes perspectivas que o fundamentam demarcando, enfim, 

nossa posição.  

A conceitualização do currículo, bem como o esforço para projetá-lo, vincula-se 

imediatamente às pretensões de formação humana e às projeções de sociedade com as 

quais os estudiosos do campo se identificam. A definição de currículo carrega o que a 

teoria que o sustenta – de acordo com as escolhas de quem o define – defende e 

dissemina. “Uma definição [de currículo] não nos revela o que é, essencialmente, o 

currículo: uma definição nos revela o que uma determinada teoria pensa o que o 

currículo é.” (SILVA, 2007, p.14) 

 

Remetemo-nos a Bolivar (2008) que, ao abordar diferentes perspectivas 

curriculares, trata do currículo como campo de estudo e como prática profissional desde 

uma perspectiva histórica e sociológica. Em seus estudos, apresenta-nos as diferentes 

formas de conceber o currículo desde a primeira vez em que se observa o esforço para 

teorizá-lo e defini-lo. Segundo o autor, como organização do conhecimento, o currículo 

apresenta já um formato em Platão e toma dimensões de regulação no final do século 

XVI. 

  

[...] ya Platón presenta en su “República”, o – más ampliamente – serían 

prácticas curriculares la organización formal en cada sociedad de la 

socialización de los miembros más jóvenes.  
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[...] cuando en lugar de la organización flexible de la docência en la 

Universidad medieval, en enseñanza no reglada en cursos/carrera – se va 

imponiendo una organización sistematizada de los estudios, con un orden 

progresivo y sequencial, y que llegan a una culminación o témino (por 

ejemplo, un titulo) (BOLIVAR, 2008, p.156). 

 

 

O autor demarca o desenvolvimento do currículo como campo de estudo,  

observando seu surgimento como “modo de organización administrativa y burocrática 

de la educación, en primer lugar, y como campo de reflexión sobre lo que deberian ser 

los contenidos disciplinares y conocimientos educativos [...].” (BOLÍVAR, 2008, p.156) 

A tradição empírica/técnica é destacada especialmente a partir das contribuições 

de Bobbit e de Tyler com suas observações advindas da psicologia comportamentalista 

com destaque para as orientações condutivistas, também caracterizadas como 

behavioristas. Em seguida, Bolivar (2008) lembra-nos da reorientação do campo 

curricular tendo em vista as formulações de Schwab que realiza uma dura crítica às 

teorias elaboradas pelo colega da Universidade de Chicago, Ralph Tyler, instalando um 

novo paradigma prático e deliberativo. Os estudos de Schwab aproximam-se aos de 

Stenhouse enquanto perspectiva interpretativa “concebida como una práctica mediada 

social y personalmente, en la que es preciso decidir y actuar dentro de una incertitubre y 

pluralidad valorativa (BOLIVAR, 2008, p.167)”, indicando assim, uma transição nas 

formulações teóricas acerca do campo curricular.  

O movimento reconceitualista é tratado pelo autor como ruptura com a 

dimensão exclusivamente técnica e tradicionalista de pensar o currículo. Em conexão 

com a “nova sociologia da educação” busca a compreensão do mesmo e não, 

necessariamente, a intervenção na prática ainda que pensar a teoria curricular 

implicaria, de alguma maneira contribuir para pensar a prática educativa escolar.  

   

El movimiento reconceptualizador del currículum, en un primer momento, es 

una agrupación de tendencias intelectuales alternativas en educación; por 

outro – como dice uno de los representantes (Pinar, 1978a: 236) – es una 

“perspectiva cargada de valores y un planteamiento que intenta la 

emancipación política”. [...] las orientaciones ideológico-filosóficas que unen 

al grupo son muy plurales, cuyo lazo común es no formar parte de lo 

establecido. [...] significa el esfuerzo por desarrollar unas formas alternativas, 

no técnicas, de pensar el currículum. [...] es, entonces, un “término paráguas” 

que agrupa a diversos grupos que tienen en común su oposición a la tesis de 

Tyler, al conductivismo y al carácter ahistórico y ateórico del campo. 

(BOLÍVAR, 2008, p. 168).  
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 Para o autor, um dos principais representantes deste movimento foi William 

Pinar por exigir a compreensão sobre a tarefa central de desenvolver o currículo. 

Entretanto, acaba distanciando-se do campo prático e defendendo que a teoria só pode 

servir à prática se mantém uma distância da mesma com o fim de explorar ideias que 

vão além dos contextos de situação diária. “Esto le daba, según ha puesto de manifesto 

desde posiciones postmodernas, un carácter elitista a la teoria curricular (BOLÍVAR, 

2008, p. 173).” 

Por fim, a teoria crítica do currículo é pontuada considerando as muitas 

contribuições desde a história do currículo, a nova sociologia da educação, o movimento 

reconceitualizador, as análises neomarxistas, a teoria crítica das ideologias, os estudos 

multiculturais e de gênero e várias formas de análises pós-modernas e pós-

estruturalistas. 

 

[...] la llamada teoría crítica (sociopolítica) del curriculum aparece – al 

princípio – como una rama del gupo reconceptualizador, que quiere ir más 

allá de una perspectiva humanista, basada en enfoques fenomenológicos, 

artísticos o literários (BOLIVAR, 1999, p. 39).  

Por otra parte, el surgimiento de la teoria critica del curriculum se inscribe en 

todo proceso de revisión epistemológica de las ciencias sociales en el ultimo 

tercio de nuestro siglo: desde su discontinuidad epistemológica con las 

ciencias naturales (caída del neopositivismo), surgimiento de enfoques 

interpretativos, y su superación por perspectivas críticas (BOLÍVAR, 2008, 

p. 175).     

  

Neste contexto, o autor identifica três fases da tradição crítica e as localiza 

historicamente. São elas: Reprodução (década de setenta) – quando a escola é 

compreendida como um aparato de reprodução social diante da distribuição desigual do 

conhecimento e do imobilismo do professorado que está impedido de realizar qualquer 

intervenção e submete-se ao poder do Estado reproduzindo a lógica dominante e 

tomando tal ação como ofício; Emancipação (década de oitenta) – impulsionada pela 

superação das determinações economicistas orientando os estudos para a transformação 

da própria prática. Metas emancipatórias e relação entre teoria e prática estavam dadas 

como características nesta fase indicando a dialética teoria e prática como processo de 

reflexão, ilustração e luta política; e a terceira fase é identificada como Auto-crítica e 

caminhos cruzados (década de noventa) – está marcada por uma crise interna no 

movimento sociocrítico. “(...) esta tercera fase de la tradición critica se está 

caracterizando por evaluar y autocuestionar – desde dentro – en qué medida los análisis 
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crítcos han contribuído a transformar los problemas educativos a los que se dirigia 

(BOLIVAR, 2008, p. 181).” 

Observamos que, como campo de estudo, o currículo destaca, no século XX, 

iniciativas de sua teorização, compreensão e intervenção. Em Gimeno Sacristán
3
 (2010, 

2000), identificamos teorizações referentes ao exercício de conceituação do currículo. 

Situamos especialmente duas obras do referido autor – “Currículo: uma reflexão sobre a 

prática” e “Saberes e incertidumbres sobre el curriculum” –  e tanto na primeira obra 

quanto na seguinte,  perguntar-se sobre o que significa o currículo, na realidade, 

representa uma aproximação ao conceito a partir de reflexões que confluem com 

práticas culturais experienciadas na escola. A referência à prática educativa é tratada 

pelo autor como parte constituinte do currículo que também se converte em instrumento 

regulador da mesma prática que o cria.  

Através da referência que faz a Grundy, Gimeno (2000, p. 14) destaca que:  

 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se 

trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e 

previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma 

série de práticas educativas.   

 

E continua afirmando:  

 
Quando definimos o currículo estamos descrevendo a concretização das 

funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento 

histórico e social determinado [...] O currículo é uma práxis antes que um 

objeto estático
4
 emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as 

aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota 

na parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p. 15, 16).  

 

Tratar do currículo como práxis revela-se como algo extremamente inovador, 

quando as referências tradicionais apontavam para o mesmo como um instrumento 

estritamente burocrático correspondente aos “programas” escolares que deveriam 

direcionar as práticas educativas. Assim, pensar o currículo constituía-se como tarefa de 

                                                           
3
 Vale destacar a presença deste autor e sua grande influência no processo de teorização do currículo na 

Espanha marcada especialmente a partir da década de 1970 quando questiona a tendência tecnicista 

através da publicação de “La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia” colocando ponto final, 

como diria Bolivar (2008), ao neopositivismo. Além de muitas outras publicações sobre o campo, 

destacamos uma obra que retrata a complexidade e a iniciativa de tratar da práxis educativa a partir dos 

estudos do currículo quando apresenta-nos “ El curriculum: una reflexión sobre la práctica” no final da 

década de 1980.   

4
 Grifo nosso. 
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poucos e, aos demais caberia executá-lo. Gimeno Sacristán (2000) evidencia a pouca ou 

nenhuma margem de autonomia de professores que tomam o currículo como 

instrumento administrativo modelador da ação pedagógica. Neste sentido, o livro 

didático, em especial, institui-se como agente mediador entre o currículo e a prática. 

 Segundo o autor, o currículo prescrito possui seus agentes apresentadores/tradutores 

e o livro didático cumpre este papel com eficiência na medida em que carrega as 

dimensões cultural, político e ideológica em seus conteúdos que se confundem com 

produtos que serão consumidos. Assim, “(...) além de uma prática econômica, [o livro 

didático] tem sido, historicamente a forma de controlar o currículo e a atividade escolar 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.151)”, camuflando uma intenção mediadora, 

facilitadora da ação docente e garantindo a manutenção de uma lógica excludente, 

homogenizadora, descontextualizada, sequencializadora e rentável do conhecimento 

fragmentado. Destaca-se, ainda, o poder de persuasão deste material, na medida em que 

o mesmo está imediatamente associado ao aluno e não somente ao professor. É o aluno 

quem passará mais tempo digerindo as informações ali contidas e, em muitos casos, 

estas são as únicas repassadas pela escola.  

 

As condições de produção e consumo de textos para desenvolver o currículo 

impedem que estes sejam algo diferente de retalhos justapostos de saberes 

entrecortados de escasso valor cultural mesclados com exercícios para os 

alunos, que sugerem a pauta de comportamentos destes e dos professores. 

Sem mudar as pautas de consumo e produção de textos, favorecidas pela 

regulação administrativa sobre o currículo em nosso sistema educativo, é 

muito difícil que se possam ter meios culturais melhores nas escolas. [...] 

Enquanto não se for consciente da interação recíproca entre regulação 

administrativa do currículo, meios tradutores do mesmo, mecanismos de 

consumo, qualidade cultural dos meios e dependência pedagógica dos 

professores, será difícil melhorar a prática (GIMENO SACRISTÁN, 2000, 

p.153).  

 

Como ferramenta do modelo empresarial de educação, os livros didáticos assumem 

a função de transmissores culturais, depositários dos conteúdos e processos educativos 

vinculados aos interesses das grandes empresas que produzem tais materiais.   

 A discussão acerca do livro-didático e a força deste recurso como determinante 

ideológico, político, econômico e cultural na formação de professores e alunos está 

presente também na obra de Martínez Bonafé (2002) que o trata como instrumento 

ideológico determinante na Educação Básica, demarcando a relação de poder através do 

conhecimento. Entretanto, observamos que, na Educação Infantil o referido tema não se 
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apresenta como problemática a ser debatida
5
. Assim mesmo temos ciência de que 

existam práticas neste sentido ou adoção de materiais que se apresentam como recurso 

didático “preparatório” para o ingresso no Ensino Fundamental. Em geral, os 

profissionais que se submetem a esta prática, na Educação Infantil no Brasil, exercem 

suas funções em escolas privadas que fazem uso do material como um adereço 

propagandístico de uma suposta qualidade superior. A recusa da adoção de dito recurso 

didático, acreditamos, pode estar associada a diferentes fatores. Destacamos, por 

exemplo, o não reconhecimento da importância da Educação Infantil como parte do 

processo de escolarização – sentimento ainda presente apesar dos estudos, pesquisas e 

legislação vigente sobre este segmento. Ou ainda a uma tradição de uso de outros 

materiais e consequente resistência (eventual) ao uso do livro didático por parte dos 

profissionais e estudiosos da pequena infância e da Educação Infantil no país que, de 

maneira geral, arriscamos afirmar, adotam uma perspectiva progressista no que se refere 

ao trabalho neste segmento.   

As observações quanto à influência dos ditos “agentes mediadores, tradutores” do 

currículo são necessárias porque associam-se imediatamente à formação profissional 

docente e à capacidade deste de reconhecer-se como autor de suas próprias práticas. Um 

dos agentes apresentadores do currículo pré-elaborado para os professores, ao qual os 

mesmos recorrem a fim de auxiliar suas atividades é o livro didático. Este, segundo 

Martínez Bonafé (2002), assume um papel de intermediário entre o currículo prescrito, 

oficial e as práticas pedagógicas instituindo-se como “apoio imediato dos professores 

para tomar decisões quanto à programação de seu ensino.” (Gimeno Sacristán, 2000)   

O professor que se comporta como mero executor de diretrizes é um professor 

desprofissionalizado. A dependência que o uso alienado destes materiais pode causar é 

evidenciada por Gimeno Sacristán (2000, p.154 e 155) ao constatar que:  

 

[...] a desprofissionalização inplica exercer o controle fora do âmbito dos que 

realizam a prática. O professor pode utilizar quantos recursos sentir 

necessários para auxiliá-lo, mas a dependência dos meios estruturadores da 

prática é um motivo de desqualificação técnica em sua atuação profissional. 

                                                           
5
 Na Espanha, a discussão acerca da adoção ou rejeição dos livros didáticos na Educação Infantil cresce 

na medida em que as escolas públicas adotam, através das administrações, orientações de uso do mesmo 

limitando, a nosso ver, as possibilidades de desenvolvimento integral das crianças em idade pré-escolar. 

Em “Fichas de Trabajo en Infantil”, publicado em Aula de Edición, Universidad de Valencia, 2009, 

tratamos do tema com mais detalhamento a partir da análise de um material direcionado e utilizado em 

algumas escolas infantis na Espanha.  
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[...] Ou se prevê para os professores uma competência profissional superior 

ou eles serão meros consumidores de elaborações exteriores. 

 

Os meios ou recursos utilizados pelos professores devem ser analisados por estes 

desde dois níveis de determinação para a prática: explícita – que implica a observação 

do que está evidente no material didático – e a implícita – que sugere um olhar crítico 

do professor acerca do que está oculto no material utilizado. “Acostumar-se a descobrir 

e discutir tais determinações é um bom recurso para refletir a própria prática.” 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.163) 

O professor é elemento de primeira ordem na concretização do processo curricular e 

atua como mediador, intérprete e, portanto, transformador do que está prescrito, 

especialmente quando observa a margem de autonomia que o sistema educativo e 

curricular deixa como brecha para o desenvolvimento de sua profissionalização como 

recurso de intervenção social. “(...) a atividade dos professores renovadores é, em 

muitos casos, uma ação de “resistência”, burladora de coerções diversas, isto é, uma 

ação política e não meramente adaptativa” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.168). 

Compreendemos que o docente é o único profissional que pode moldar o currículo 

de acordo com o que observa como necessidade em seus alunos, ressaltando os 

significados de acordo com o contexto social, econômico, cultural, histórico e político. 

Entretanto, esta não é tarefa fácil porque se realiza desde as concepções e projeções que, 

como sujeitos sociais, os professores desenvolvem. Por isso, a importância e 

necessidade de tomar o coletivo como referência para a unidade na diversidade. Os 

rumos, a direção, o caminho a perseguir – como nos remete o próprio significado da 

palavra currículo (curso-currere – do latim, ou caminho a ser percorrido) – é fruto de 

uma compreensão e definição política de um coletivo a partir das experiências e 

posições individuais.  

Assim, o currículo, que toma forma somente quando submetido à análise de quem o  

trabalhará diariamente, assume sua função orientadora, não determinante, direcionadora 

porque sofre as intervenções dos sujeitos que o fazem. Ao evidenciarmos a importância 

interventora do profissional docente, não descartamos a possibilidade de intervenção no 

currículo dos discentes que a realizam independentemente de autorização para tal. Estes 

subvertem ainda com mais autoridade o que está prescrito quando observam que as 

necessidades reais não são atendidas.   
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O currículo, instrumento de trabalho e formação de professores e alunos, organiza-

se a partir de ideias pedagógicas, concepções políticas, estruturação do conhecimento, 

seleção da cultura, e passa por uma nova modelação quando entra em contato com a 

interpretação dos sujeitos que fazem uso do mesmo.  

 

A análise do currículo como espaço teórico-prático, como um processo de 

deliberação no qual professores participam como profissionais capazes, 

comprometidos com as necessidades educativas de seus alunos é inerente a 

uma concepção educativa libertadora. [...] A emancipação progressiva do 

trabalho dos docentes é um objetivo histórico, condição para seu próprio 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

[...] já não se trata de propor apenas mudanças metodológicas alternativas 

mas também de alterar as bases profundas da atuação docente (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p. 169-172). 

 

Reconhecendo-se como autor, o professor passa a conceber o currículo como um 

conjunto de orientações, hipóteses que serão modificadas de acordo com os referenciais 

adotados num movimento dialético-reflexivo entre os significados atribuídos ao 

currículo por professores e alunos. Neste sentido, as opções políticas adotadas pelos 

professores servirão de indicador para a prática do mesmo. O autor atribui o sentido 

dado ao currículo na prática tomando os significados, as condições reais e as ideias que 

o configuram. Assim, “o professor é inevitavelmente mediador, para o bem ou para o 

mal, num sentido ou noutro, só que se pode lhe atribuir politicamente o papel de 

adapatador ou, em maior medida, o de criador” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.179). 

Marcando sua presença no que diz respeito à teorização do currículo, o autor propõe 

uma nova forma de assumí-lo enquanto ferramenta de trabalho dos professores e indica-

nos que a compreensão de um projeto cultural, globalizador se esconde e, ao mesmo 

tempo se explicita numa proposta curricular através de algumas características 

pedagógicas considerando a complexidade da aprendizagem escolar, o que aponta para 

códigos ou formatos do currículo.  

A ideia de currículo como projeto cultural, globalizador retoma o debate acerca de 

currículo e cultura realizado por diversos autores, especialmente os do campo da 

sociologia, antropologia, psicologia. Ou seja, na realidade, os estudos sobre cultura e 

currículo se realizam, ao longo da história, separadamente e, este fato gera implicações 

substanciais no processo de formação dos sujeitos. A cultura, tida desde uma única 

perspectiva, esteve/está carregada de valores, percepções, conceitos ideológicos que 

sustentam práticas sociais e escolares.  
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Chegar a um consenso é tarefa por si só difícil que se vê complicada pela 

pluralidade cultural que compõe nossa realidade como Estado e pela carência 

de uma tradição na discussão de um currículo básico como a base cultural de 

um povo, como a única base para muitos cidadãos que têm esta oportunidade 

cultural como a mais decisiva de suas vidas (GIMENO SACRISTÁN, 2000, 

p.58). 

 

Em diálogo com Lawton, o autor apresenta, desde uma perspectiva antropológica, o 

currículo como mapa representativo da cultura e revela que:  

 

[...] oito grandes parâmetros ou subsistemas culturais que apresentam 

importantes interações entre si: 1) a estrutura e sistema social; 2) o 

econômico; 3) os sistemas de comunicação; 4) o de racionalidade; 5) a 

tecnologia; 6) o sistema moral; 7) o de conhecimento; 8) o estético 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.58).  

 

Entretanto, vale destacar que estes ou quaisquer outros parâmetros ou subsistemas 

culturais representarão sempre parte de uma totalidade cultural. A parte de uma 

totalidade que é selecionada como componente curricular, isto é, a dimensão de uma 

seleção cultural para compor um currículo não poderá se constituir de forma 

efetivamente ampla na medida em que se sustentam em escolhas e valorações.  

Observamos o caráter globalizador do currículo a partir do referido autor, tendo em 

vista os aspectos socializadores como característica essencial presente especialmente 

nos currículos direcionados à educação básica, visto que estes não se apresentam 

exclusivamente a partir dos tradicionais conteúdos acadêmicos. Esta característica 

implica em especificidades e  

 

[...] transformações nas relações pedagógicas, nos códigos do currículo, do 

profissionalismo dos professores e dos poderes de controle deste e da 

instituição sobre os alunos [...] [que fazem com que] a aprendizagem escolar 

e o currículo como referencial ordenador desencadeante [sejam] cada vez 

mais complexos (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.56).      

 

Podemos dizer que estas características, ainda que destacadas pelo autor como 

presentes principalmente nos primeiros níveis de escolaridade se manifestam ao longo 

do processo de escolarização na medida em que se confundem com as funções diversas 

da escola. Arroyo (2010) nos diria que há um saber que nasce da experiência da vida e, 

ainda que seja possível identificar esta experiência durante todo o processo de 

escolarização, observamos que é na Educação Infantil que se explicita o caráter 

cuidador, socializador e a necessidade de integração de “novos conteúdos” que dão 
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conta desta “característica” da escola em todos os seus segmentos. Uma educação 

básica preparatória para compreender o mundo no qual nos inserimos, exige um 

currículo mais complexo do que o tradicional/conservador desenvolvido com outras 

metodologias. Assim, “(...) as escolas vão se tornando cada vez mais agentes primários 

de socialização, instituições totais, porque incidem na globalidade do currículo” 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.56).    

Destacamos a necessidade de um olhar crítico acerca das tendências de inclusão de 

excessos que se compõem a partir de demandas sociais apontadas de maneira 

indiscriminada, sem análise ou discussão prévia, acerca das reais contribuições de 

determinadas “exigências sociais” para a formação humana, tendo em vista o projeto de 

sociedade visado.  

Os saberes sociais e os saberes escolares são colocados em disputa na mesma 

medida tanto para um currículo intitulado conservador quanto para o que se identifica 

como progressista. Xavier (2000) complementa esta reflexão classificando-a como mais 

uma perspectiva curricular e a intitula “retórica conservadora”. Mais adiante, 

trataremos da definição da mesma ao discutir diferentes perspectivas/tipos de currículo 

considerando as contribuições da referida autora quanto aos modos como se comportam 

os professores realizando escolhas sobre modelos a adotar. 

Gimeno Sacristán (2000) e outros autores nos apresentam o currículo como “texto”. 

Texto com fundamentos históricos, políticos, econômicos e culturais. A seleção de 

conteúdos e valores culturais são determinantes como ação política na constituição do 

currículo. Sendo assim, a valorização intelectual da cultura se fomenta a partir de bases 

políticas que sustentam práticas de segregação, fragmentação, exclusão, sobreposição, 

desigualdade, mas, do mesmo modo pode motivar a participação, inclusão, igualdade.    

Assim como anunciamos a partir das contribuições de Bolivar (2008), o currículo é 

tratado também por Gimeno Sacristán (2000) e por outros autores como Popkewitz 

(1994), como instrumento de regulação. Neste sentido, cada sistema educativo, tendo 

em vista a política curricular que segue, instala pautas de funcionamento tomando a 

regulação e o controle como instrumentos que auxiliam na caracterização do próprio 

sistema. O debate acerca da regulação não se centra especificamente no fato da 

existência de um mecanismo de controle do trabalho docente mas, principalmente, ao 

apelo e expressão de uma política social implícita-explícita na ação reguladora. A 

composição curricular reforçada e articulada aos instrumentos de sua regulação lhe 
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garante um formato próprio que viabilizará ou impedirá a ampliação dos conhecimentos 

de modo a atender às reais necessidades humanas de formação.   

 

[...] a regulação do currículo é inerente à própria existência de um sistema 

escolar complexo que, através das validações que distribui, regula o consumo 

cultural e qualifica para dar entrada aos indivíduos em diferentes postos, 

numa sociedade na qual os saberes escolares, ou ao menos sua validade são 

tão decisivos. A regulação ou intervenção do currículo é realizada de 

múltiplas formas e pode se referir aos mais variados aspectos nos quais incide 

ou é feito: em seus conteúdos, em seus códigos ou nos meios através dos 

quais se configura na prática escolar (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.113).  

 
A existência ou não de meios eficazes de controle sobre a prática escolar e a 

análise dos recursos que o currículo apresenta a professores e a alunos ajudar-

nos-ão a matizar a importância que possa dar à prescrição curricular como 

fonte de incidência direta na cultura escolar que se realiza na prática 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.111).   

 

O autor critica as formas de regulação curricular que confundem o administrativo 

com a ação pedagógica e, a partir de uma tradição intervencionista da administração, 

promove a formação docente como forma de garantir a aplicação do currículo prescrito. 

Esta ação, afirma Gimeno Sacristán (2000), gera hábitos de dependência e não propicia 

o desenvolvimento de agentes especificamente dedicados a auxiliar o professorado. 

Cria-se a descrença na possibilidade de intervenção na própria prática visto que, na 

distribuição de tarefas, esta função destina-se aos que decidem a ação pedagógica como 

se esta fosse algo burocrático. É promovida uma “(...) crença implícita em muitos, 

inclusive nos professores, de que essas decisões são próprias da burocracia e não da 

sociedade civil, nem das coletividades profissionais” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 

113).  

Apesar do destaque para o desenvolvimento de uma dependência do professor às 

“orientações” definidoras de sua ação curricular, o autor reconhece que, do mesmo 

modo, tal “orientação”, embora incisiva, não impede que o professorado rejeite ditas 

“orientações” visto que a prática pedagógica em si, o que dá vida ao currículo prescrito, 

é de domínio dos sujeitos partícipes desta. Ou seja, professores e alunos. 

Popkewitz (1994, p.174) nos diz que: 

Vejo o currículo como um conhecimento particular historicamente formado, 

sobre o modo como as crianças tornam o mundo inteligível. Como tal 

esforços para organizar o conhecimento escolar como currículo constituem 

formas de regulação social, produzidas através de estilos privilegiados de 

raciocínio. Aquilo que está inscrito no currículo não é apenas informação – a 

organização do conhecimento corporifica formas particulares de agir, sentir, 

falar e “ver” o mundo e o “eu”.   
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Para o autor, as diferentes visões/interpretações da história impulsionam modos 

distintos de transmissão de cultura-tradição através do currículo. Por isso, faz referência 

à “fabricação” de dados históricos, os quais observamos também nos estudos de 

Hobsbawm e Ranger (2008) quando tratam da invenção das tradições. 

Goodson (2011) quando se refere ao currículo como uma tradição inventada busca 

fundamentos em Raymond Williams, Eric Hobsbawn e outros autores para tratar de 

“normas básicas” que se relacionam com a ação curricular no cotidiano escolar. Para o 

autor, “os conflitos em torno da definição do currículo escrito proporcionam uma prova 

visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as aspirações e objetivos de 

escolarização” (GOODSON, 2011, p. 17). A disputa de ditas aspitações e objetivos 

associam-se a ideia de “tradição inventada” que respalda a possibilidade de criação-

intervenção na cultura. Desse modo,  

Iniciar qualquer análise de escolarização aceitando sem questionar, ou seja, 

como pressuposto, uma forma e conteúdo debatidos e concluídos em situação 

histórica particular e com base em outras prioridades sociopolíticas, é privar-

se de toda uma série de entendimentos e insights em relação a aspectos de 

controle e operação da escola e sala de aula. É assumir como dados 

incontestáveis ass mistificações de anteriores episódios de controle. 

Deixemos claro, estamos nos referindo à sistemática “invenção da tradição” 

numa área de produção e reprodução sociais – o currículo escolar – onde as 

prioridades políticas e sociais são predominantes. [...] Neste sentido, a 

elaboração de currículo pode ser considerada um processo pelo qual se 

inventa a tradição. [...] o currículo escrito é exemplo perfeito de invenção de 

tradição. Não é, porém, como acontece com toda tradição, algo pronto de 

uma vez por todas; é, antes, algo a ser definido onde, com o tempo, as 

mistificações tendem a se construir e reconstruir (GOODSON, 2011, p. 27).   

   

Fica evidente o tratamento histórico dado aos conteúdos curriculares “fabricados”, 

tendo em vista a relação de poder na disputa de projetos de sociedade. Assim, a maneira 

como a história é contada/interpretada impulsiona a historização ou o historicismo
6
 da 

ação curricular por parte de quem estuda o currículo.  

As distinções entre as tradições historicistas e a epistemologia social são tidas pelo 

autor como argumento para um estudo da “escolarização e do currículo centrado em 

questões históricas particulares sobre o conhecimento como construção social” 

(POPKEWITZ, 1994, p. 185). Entretanto, independentemente da maneira que se retoma 

                                                           
6
 Apesar de não aprofundarmos nossos estudos na implicação das definições de historicizar e 

historicismo, compreendemos, a partir de Popkewitz (1994) que o primeiro trata de colocar o 

conhecimento e as práticas sociais no contexto das lutas para classificar, ordenar e definir os objetos do 

mundo. O segundo, toma uma visão da história que dominava os estudos históricos na década de 1990 

nos EUA e estava suposto nos estudos etnográficos, focalizando o ator e os eventos no mundo como 

causa última de mudança social.   
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a história, as formas de controle estão dadas através da regulação social presente no 

currículo prescrito. A análise da história e da relação dos sujeitos como o conhecimento, 

com a formação, auxiliam na interpretação e nos impulsionam à reflexão e consequente 

ação de permanente superação do que está dado. O currículo, neste sentido, é objeto rico 

de informações acerca das relações de controle e regulação entre os sujeitos.  

A ordenação, o disciplinamento e a regulação através de regras discursivas 

tornam-se centralmente importantes na medida em que o processo de 

escolarização regula o conhecimento do mundo e do “eu” através de seus 

padrões de seleção, organização e avaliação curricular. [...] O currículo, pois, 

pode ser visto como uma invenção da modernidade, a qual envolve formas de 

conhecimento cujas funções consistem em regular e disciplinar o indivíduo. 

[...] uma imposição do conhecimento do “eu” e do mundo que propicia 

ordem e disciplina aos indivíduos. A imposição não é feita através da força 

bruta, mas através da inscrição de sistemas simbólicos de acordo com os 

quais a pessoa deve interpretar e organizar o mundo e nele agir  

(POPKEWITZ, 1994, p. 184 e 186). 

 

Para o autor, na virada do século XX, as diferentes teorias de currículo competiam 

em relação à forma como os indivíduos deviam regular a si próprios – em especial nas 

escolas norte-americanas – no interior de novos conjuntos de relações e instituições. 

Para nós, evidenciam-se, neste momento histórico, propostas intensificadoras do 

modelo neoliberal na educação de maneira “globalizada” que, na atualidade, renovam-

se – ainda que camufladas – suas bases no controle e na regulação como ordem.  

Mais do que uma definição de caráter administrativo, fazer do currículo um 

instrumento de transmissão e produção cultural ampla implica condições reais que 

representem a possibilidade do currículo em ação fazer-se a partir da relação imediata 

com as experiências que o compõem e o aproximam do currículo prescrito. Pois é, na 

prática, como diria Gimeno Sacristán (2000), guiada pelos esquemas teóricos e práticos 

do professor, que podemos notar o significado real do que são as propostas curriculares.    

As reflexões do referido autor nos motivaram a buscar também a definição de 

currículo a partir de quem lida com o mesmo como instrumento de trabalho. Assim, 

buscamos um primeiro contato com professores da escola básica
7
 e escutamos 

diferentes “definições” de currículo, selecionando as que compreendemos como mais 

significativas:  

 

                                                           
7
 Material coletado em diferentes Unidades Escolares da rede pública do Município de Niterói durante o 

processo de busca pela Escola-campo para a investigação.  
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É um conjunto de metas a serem cumpridas que podem ser modificadas ao 

longo do processo. Não gosto da palavra meta, mas penso que é a mais 

adequada para falar de currículo nesse momento (D.- Professora Escola 

Básica
8
).      

 

Currículo, na minha prática, significa redefinição das minhas ações 

pedagógicas de forma dinâmica e constante para garantir que estas ações se 

adaptem ao meu aluno, assegurando a ele o seu direito de permanecer na 

escola. O processo de construção deste currículo tem que estar inserido no 

contexto no qual ele irá se desenvolver. Ultrapassar os muros da escola e 

das imposições legais impostas pelos sistemas (G.- Professora Escola 

Básica). 

 

O currículo é a identidade da escola, o que o grupo de educadores pensa 

sobre as práticas pedagógicas no cotidiano da escola. A partir dessas 

reflexões é importante trazer a comunidade a contribuir com o andamento 

desse processo que é a base para se iniciar qualquer trabalho, pensando 

sempre no aluno como o principal “alvo”(P.- Professora Escola Básica).  

 

O currículo é algo vivo construído por todos os sujeitos da relação ensino-

aprendizagem ou aprendizagem-ensino (...); queremos um currículo que 

permita a liberdade ao invés de aprisionar através de fechados conteúdos 

cheios de intenções duvidosas. O currículo é mais uma forma de libertação 

para a existência  (C. Pedagoga Escola Básica).     

 

    

As “definições” apresentadas pelo pequeno grupo de professores contactados
9
 

indica-nos que a hipótese de que há uma variedade de perspectivas que fundamentam o 

currículo tanto nos documentos oficiais quanto na prática pedagógica são, de fato, a 

representação da realidade da ação educativa na escola. SAVIANI (2008, p. 446) 

observa em seus textos que “(...) levando em conta a educação brasileira tal como esta 

se desenvolve nas escolas, as diferentes tendências pedagógicas se fazem presentes, ao 

mesmo tempo, na prática pedagógica dos professores.”  

Com base nesta observação, elegemos um determinado grupo para acompanhamento 

tendo em vista a hipótese de que os fundamentos que sustentam a prática pedagógica 

que será observada aproximam-se da defendida pela investigadora na medida em que 

um dos propósitos do trabalho é observar avanços de práticas que visem a uma 

educação pela e para a liberdade e tratá-las como proposições diante de um modelo 

                                                           
8
 A educação brasileira, desde a LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é 

dividida em Educação Básica – composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – e 

Educação Superior – que compreende os cursos em nível de graduação e pós-graduação.  

9
 Vale destacar que foram contactados cerca de quinze professores e somente quatro responderam à 

solicitação. Interpretamos que este número reduzido de respostas relaciona-se especialmente a dois 

fatores: 1) sobrecarga de trabalho e, portanto, falta de tempo para resposta de material que não está 

imediatamente vinculado à tarefa cotidiana. 2) insegurança quanto a definição de Currículo apesar de 

compreendê-lo como instrumento de trabalho. 
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conservador ou neoconservador do qual temos já ciência através do que a história da 

educação nos conta. 

Sabe-se que o currículo não se estabelece de maneira isolada. Ao contrário, se 

compõe e fortalece e partir de correlações que o fazem através do tempo, da seleção,  

valorização e sobreposição de determinados conteúdos, da regulação. Assim, sua 

constituição fica marcada a partir das escolhas que o sustentam e a formação humana 

fica comprometida com a acomodação de determinadas perspectivas “acolhidas” 

socialmente.  

A desinformação cultuada a partir de uma cultura de dominação sustenta a 

apropriação de modelos curriculares que enraízam práticas de massificação. O uso do 

currículo de forma “utilitarista” revela o não aprofundamento nos estudos do campo e 

consequentemente, a superficialidade que se institui a partir do não atendimento às reais 

necessidades humanas.  

Com base nestas observações, compreendemos a necessidade de pensar acerca do 

que precede o currículo na medida em que temos a clareza de que a diversidade de 

teorias e modelos sobre o currículo se realiza a partir da também diversidade de teorias 

e modelos de sujeito e sociedade. Como seleção cultural, o currículo considera 

determinado conhecimento e despreza outros. Tal fato sugere a formação humana e 

social indicando a pretensão de um tipo de ser humano para um tipo de sociedade 

presente na elaboração curricular.  

Ainda que, em muitos casos, não tenhamos a consciência da dimensão do fato acima 

citado, temos ciência do mesmo. O relevante deste fato é sabermos o que adotamos,  

porque a seleção cultural de conhecimentos socialmente valorizados, como diria 

Gimeno Sacristán (2010), é a adoção de uma direção que tomamos como sentido para 

cumprir um projeto de sociedade. Desse modo, cabe-nos como educadores, pensar 

acerca do tipo de currículo que defendemos (a partir de que valores, princípios, bases 

ideológicas) e a projeção deste tendo em vista a formação dos sujeitos. Isto significa que 

“(...) cuando se proponga un proyecto de cultura para la escolaridad, habremos de 

valorarlo en función de qué puede llegar a convertirse cuando se traduzca en 

conocimiento escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 2010, p. 27).  

Michael Apple (1999), José Gimeno Sacristán (2000, 2010), Miguel G. Arroyo 

(2011), Tomaz Tadeu da Silva (2007), Jaume Martínez Bonafé (2004, 2010), Gelta 

Xavier (2000/2006) e outros autores nos recordam as implicações ideológicas 
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sustentadas por relações de poder, presentes no currículo na medida em que os 

conhecimentos socialmente referendados para a composição curricular estão em 

permanente disputa. Autores como Bourdieu e Passeron (2009) em “A Reprodução” e o 

próprio Apple (1982) em “Ideologia e Currículo” anteciparam as análises mais atuais 

sobre a estrutura da escola, do currículo escolar como uma reprodução social e como 

uma tensão entre reprodução-transformação assim como já mencionamos a partir das 

contribuições de Bolivar (2008). 

Apesar de termos ciência da não linearidade da história, compreendemos tais 

estudos como um movimento que antecedeu as elaborações da teoria crítica – em sua 

dimensão mais abrangente – e tiveram seus avanços marcados pelo entendimento de 

que, além da sobreposição de conhecimentos em função da relação de subserviência de 

uma classe em relação a outra, há uma disputa evidente, nos mesmos termos da disputa 

de classes, porque são disputas de projetos de sociedade, que se realizam em diferentes 

setores sociais, sendo a escola mais um destes setores. 

Silva (2007) indica-nos três tipos de teorias do currículo de acordo com o contexto 

histórico, econômico, social, cultural e as classifica da seguinte maneira:  

Teorias tradicionais que, segundo o autor, tomam o status quo como referência 

desejável que se concentram mais especificamente nas formas de organização e 

elaboração do currículo. Como categorias deste tipo de teoria ou perspectiva, o ator 

destaca: ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização,  

planejamento, eficiência, objetivos.  

Teorias críticas que se situam a partir da desconfiança do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias críticas, para 

Silva (2007), constituem-se a partir do questionamento da realidade e transformação 

radical. Neste sentido, o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo 

faz. Nesta perspectiva, o autor destaca as seguintes categorias: ideologia, reprodução 

cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais, conscientização, 

emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. 

Teorias pós-críticas que, de modo semelhante à abordagem das teorias críticas, 

preocupam-se com as conexões entre saber, identidade e poder, sendo que enfatizam o 

conceito de discurso em vez do conceito de ideologia. Nesta perspectiva, o autor refere-
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se às categorias: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, 

saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade; multiculturalismo.  

Em Xavier (2000) observamos um exercício de classificação dos diferentes tipos de 

currículos que se apresentam tomando a diversidade de perspectivas que os 

fundamentam. A autora faz um inventário e aponta a existência de tipos de currículo 

tendo em vista as escolhas por parte dos professores e dos sistemas de ensino em torno 

dos saberes escolares que  

 

[...] produzem-se sob uma variedade de motivações, interesses e 

justificativas. [Assim], o valor social, cultural e epistemológico dos saberes 

sociais firma-se de diferentes modos na preparação das tarefas cognitivas, de 

formação, de socialização, das quais a escola se incumbe (XAVIER, 2000, 

p.172). 

 

Ampliando o tratamento histórico e sociológico dado ao currículo através das 

contribuições de Bolívar (2008), a autora relaciona os saberes sociais aos saberes 

escolares às formas como o currículo se apresenta e identifica as seguintes perspectivas:  

Humanista liberal traz os interesses humanos de um homem abstrato ressaltando o 

caráter ahistórico e universal da escolarização em diferentes sociedades e culturas. 

Parecem tradicionalmente “naturais” no campo curricular e, por isso, colocam-se a 

partir da ideia de um homem ideal, abstrato.  

Tecnológica vinculada às demandas de mercado, traduz intenções imediatas e 

recomendações econômicas que sustentam-se especialmente no discurso de 

competências e habilidades. Mascara uma tendência já conhecida que fundamentava-se 

na preparação para o trabalho através da desumanização dos sujeitos visando 

exclusivamente sua inserção no mundo do trabalho.   

Retórica Conservadora caracteriza-se por slogans que tratam de “educação e 

liberdade”, “educação e responsabilidade
10

” e camuflam no texto curricular o que se 

realiza na prática. “O recorte dos saberes ornamenta, como babados e frufrus, uma 

camada que se move para a distinção, em certa medida independentemente do valor da 

promoção escolar (XAVIER, 2000, p. 175).” 

                                                           
10

 Atualmente tem sido frequente a associação da palavra responsabilidade ao termo “sustentável”. 

Podemos fazer esta leitura de tal perspectiva adaptando-a aos dias de hoje. Entretanto, nos registros da 

autora não observamos, de maneira explícita, a intenção desta associação e, por isso, acrescentamos como 

mais uma possibilidade de “degradação curricular”. 
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Moderna Ilustrada dá centralidade aos professores tomando-os como atores 

principais de práticas coletivas e de construção científica do conhecimento tendo no 

compromisso de fazer ciência, o de fazer o currículo. Aponta para exigências da escola 

em trazer mais qualidade para o domínio do saber acentuando traços universalizantes do 

currículo, do público, pretendendo democratizar, através dos saberes, as relações 

sociais. 

Mercantilista miserabilista também não informa com clareza suas intenções e as 

palavras “oportunidade, chance ou concessão” orientam as justificativas para as 

escolhas do que serão os saberes escolares. “Aproveitar o que está dado, o que é 

possível ser oferecido. (...) não importam quais, quanto, para quê, os saberes escolares 

estão à disposição (XAVIER, 2000, p. 177).” 

Crítica sociológica sob a influência da chamada “Nova Sociologia da Educação” 

anuncia a não neutralidade da ação curricular promovendo debates intensos sobre o 

papel formativo e social da escola nos sujeitos ampliando a forma estreita que até o 

momento embasava a concepção de currículo. Tal crítica é de algum modo exarcebada e 

secundarizada a opção pela prática de transformação.    

 Histórico analítica qualifica os saberes escolares pela atenção às raízes e aos 

processos. Nada é definitivo e, neste sentido, faz-se necessário desvelar mistificações, 

construir e reconstruir trajetórias de modo que se reconfigurem os saberes escolares 

desde os saberes sociais. 

Culturalista obscurece fronteiras entre a arte, a cultura popular e de elite, as 

experiências cotidianas, tratando o mínimo como máximo, negando a unidade de 

orientações no trato com os saberes escolares. “(...) é trazida pela ênfase exclusiva a 

condições de reprodução cultural. (...) Não é uma abordagem crítica da cultura, mas 

uma abordagem conformada a um puro relativismo (XAVIER, 2000, p. 181).”  

Pós-estruturalista desconfia das afirmações sobre conhecimentos e soluções 

políticas. O provisório é tido como base do texto curricular que busca significados, 

causas e consequências como ação central a partir de “recomendações despolitizadas e 

auto-suficientes de uma psicologia epistemológica da aprendizagem (XAVIER, 2000, 

p.183).” 

Político-cultural na qual os saberes escolares enfatizam a cultura para pensar a 

mediação para o currículo. Nesta perspectiva é necessário destacar os tempos e espaços 

escolares, os sujeitos destes ambientes como os que compõem a cultura em suas 
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múltiplas e diversas dimensões. “A defesa da atenção ao múltiplo, assimilável ao 

currículo em processo constante de mudança alcança razões alicerçadas na tradução 

provisória do projeto emancipatório para a educação pública a que tanto nos referimos 

(XAVIER, 2000, p.193).  

Associamo-nos a perspectiva político-cultural em contraposição às adesões das 

perspectivas curriculares ao projeto capitalista que, renovado, desde as orientações 

tecnicistas, submete a sociedade a uma divisão social das classes promovendo a 

desigualdade, a exploração, a alienação. Na contramão desta lógica, a perspectiva citada 

indica possibilidades de observar o currículo como um instrumento emancipatório, 

alimento para motivar a liberdade de praticar e viver o mesmo.  

 

1.1- O currículo do capital: mais do mesmo  

Aproximamo-nos ao exercício de identificação de teorias curriculares para 

apontarmos uma tendência que observamos na atualidade. Esta se revela através de 

formas de organização, elaboração curricular que poderiam denominar-se empresariais 

ou do capital. São estudos e propostas de estruturas curriculares que se fundamentam na 

lógica do capital, situando os sujeitos de modo que estes se constituam como 

“empreendedores”.  

Observamos que a lógica empresarial do currículo pode ser compreendida como 

uma reelaboração da lógica fabril situada por Bobbit e Taylor – também apresentadas 

por Silva (2007), Bolívar (2008) entre outros autores – que se fundamentavam a partir 

das ações realizadas no interior das fábricas, como produtos que poderiam ser 

precisamente mensurados. Os empreendedores tomam o mercado como base e situam-

se a partir da ordem sociometabólica do capital, como indica Mészáros (2008), através 

de projeções empacotadas num formato fast-food, franquias.  

Desta onda teórica alienante são ressaltadas ideias de produtividade, 

competitividade em que o uso das palavras são frequentemente distorcidas. Observamos 

também o uso de conceitos já conhecidos desde as teorias críticas e pós-críticas com os 

significados remodelados e adaptados de acordo com a lógica de defesa e manutenção 

da sociedade capitalista. Assim, a consciência prática se confunde porque os 

fundamentos estão mascarados. 

 

A questão da operacionalização e dos comportamentos observáveis regida 

pelos critérios da eficiência e eficácia, trabalhada pela psicologia 
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behaviorista, faz-se presente, mas refuncionalizada. [...] Em termos 

econômico-políticos, a denominação que se generalizou é “neoliberalismo” 

(SAVIANI 2008, p.447).    

 

A tendência descrita, em geral, é absorvida com facilidade pelas escolas privadas 

que explicitam os valores, princípios e fundamentos desta opção não somente através 

das ações no interior da escola, mas especialmente através de material didático 

elaborado a partir destes tratando-o como “marca” da instituição, ou melhor, da empresa 

educacional que tem em seus estudantes, pais e responsáveis, clientes em potencial e a 

educação como uma mercadoria a ser vendida, negociada.  

Entretanto, nos últimos anos, a adoção de dita perspectiva vem sendo tratada por 

diferentes governos como algo que deve compor a formação dos sujeitos que estão 

também na escola pública. Assim, são produzidos e encomendados a fundações, 

empresas de assessoria etc. materiais curriculares e documentos que, na verdade, são 

fruto de “negociações” no âmbito do público. Como parte desta lógica, na mesma 

direção, são aplicadas as avaliações externas que prezam conteúdos “mínimos” como a 

forma mais medíocre e descontextualizada de considerar o conhecimento, a 

aprendizagem e o ofício docente. 

Segundo Costa (2012) as formas dadas à aplicação de avaliações externas no Brasil 

são frequentemente remodeladas, mas atendem aos mesmos fundamentos definidos com 

base na lógica das competências
11

, da competitividade, do ranqueamento que anunciam 

a busca de qualidade que, na realidade, esconde a manutenção da fragilidade dos 

processos educacionais e adapta-se às relações excludentes contemporâneas.  

Atualmente, mais de duas décadas após as primeiras recomendações dos 

organismos multilaterais sobre a melhoria da qualidade da educação 

brasileira associada a sistemas de avaliações externas, o que vemos são novos 

exames e índices como a Prova Brasil (2005) e o Ideb (2007) impactando o 

currículo escolar, alterando o trabalho docente e a dinâmica da escola básica. 

O peso dos resultados de tais exames utilizados como subsídios para 

classificar, ranquear, premiar/punir escolas e professores tende a deslocar a 

prática dos educadores, valorizando somente o que é objeto da avaliação, ou 

seja, conteúdos mínimos, competências e habilidades básicas.  

Assim sendo, compreender as políticas de educação, o impacto das 

avaliações externas sobre o trabalho docente e a organização curricular na 

escola, especialmente após os anos 1990, exige uma análise das múltiplas 

determinações relacionadas à expansão capitalista brasileira e mundial sob a 

hegemonia das idéias neoliberais.   

                                                           
11

 Tratamos aqui das competências que se desenvolvem a partir da lógica do capital.    
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[…] a lógica da produção afeta a educação escolar trazendo efeitos 

importantes para a vida e o trabalho do professor. Submetida às leis do 

mercado, a autonomia do seu trabalho tende a enfraquecer-se, tornando-se 

limitada e conduzida como prática social alienada, subordinada à 

racionalidade técnica e ético-política do capital (COSTA, 2012, p.4-6).  

Temos acordo com o autor quando este menciona que não é possível analisar 

qualquer objeto em educação deslocando o mesmo da totalidade das condições sociais 

concretas às quais toda ação educativa está submetida. Assim, torna-se evidente a 

contradição posta por uma lógica que prima pela iniciativa privada em detrimento do 

cumprimento constitucional no que se refere à oferta e ao direito à educação. Esta 

justifica a incapacidade e desobrigação do Estado quanto a suas ações e abre espaço 

para a assunção das leis do mercado no campo educativo, fazendo das mesmas 

orientações, formas de regulação do processo de formação dos sujeitos através de 

constantes “reformulações” das ideias pedagógicas resultantes de uma “necessidade” 

que pretende superar o “fracasso” da escola pública.  

[...] as ideias pedagógicas sofrem grande inflexão: passa-se a assumir no 

próprio discurso o fracasso da escola pública, justificando sua decadência 

como algo inerente à incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com 

isso se advoga a primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado 

(SAVIANI, 2008, p. 428).  

 

Do ponto de vista cronológico, esta tendência/perspectiva ganha mais força com a 

expansão do neoliberalismo na década de 1990. No Brasil, as evidências são marcadas 

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, ganhando nova roupagem, mas 

sustentando as mesmas bases, no governo de Luis Inácio “Lula” da Silva que tem sua 

continuidade com o governo de Dilma Rousseff e seus habituais “acordos” com a 

iniciativa privada.  

Fica explícito que o campo da educação absorve as ideias fundadas na lógica do 

capital a partir de expressões que se renovam trazendo outros significados. Por isso, o 

uso frequente dos “pós” e “neo” em conceitos já incorporados por quem trabalha no 

campo facilita a apropriação das ideias que se difundem com rapidez e eficiência. A 

propaganda, de fato, assume a alma do melhor “negócio” também na educação.  

A evolução de práticas educativas do modelo “fordista” para o modelo “toyotista”, 

da geração “fastfood” revitaliza a já criticada teoria do capital humano trazendo a 

satisfação dos interesses privados orientada pela valorização das capacidades e 
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competências individuais e tratando da exclusão como algo “natural” na medida em que 

os rumos do sistema do capital não permitem a empregabilidade para todos. 

Neste contexto, o uso das “competências” se converte em fundamentação das 

práticas pedagógicas que devem realizar-se nas escolas de maneira “global”, ou seja, 

trata-se de um conceito adaptável e adaptado a diferentes realidades pelo mundo,  

seguindo orientações pautadas na lógica de mercado, do capital. Torres Santomé (2008) 

situa a origem deste conceito no campo educativo destacando que o mesmo vincula-se 

imediatamente à formação profissional.  

Segundo o autor, a sustentação teórica para justificar a aplicação do conceito de 

“competências” pelo viés do capital no campo educativo tem sua origem na psicologia 

condutivista, bem como em determinados modelos econômicos, em especial, a Teoria 

do Capital Humano. 

[...] es un concepto que surge muy vinculado a la Teoría del Capital Humano 

que desenvuelve Gary Becker (1983) en la década de los sesenta. Desde este 

modelo, la educación pasa a contemplarse como un conjunto de inversiones 

que realizan las personas con el fin de incrementar su eficiencia productiva y 

sus ingresos. La noción de capital subraya la idea de un stock inmaterial que 

puede ser acumulado por cada persona a título individual para, seguidamente, 

poder intercambiarse en el mercado laboral por capital económico (TORRES 

SANTOMÉ, 2008, p.149). 

 

A intervenção dos sujeitos em seu processo de formação – tomando-a como ação 

política – torna-se algo descartado na medida em que cabe ao indivíduo “comum” a 

obrigação, caso tenha o desejo de disputar seu lugar no mercado, de acumular 

conhecimentos esvaziados que o classifiquem como indivíduo produtivo e, portanto, 

competente. Aos especialistas cabe a participação nos debates técnicos e decisões que 

não devem ser colocadas em dúvida. “En este tipo de propuestas se pretende lograr el 

consentimiento del profesorado y, en general, de la sociedad, diciendo que aquí no cabe 

la política, sino únicamente el discurso técnico-científico” (TORRES SANTOMÉ, 

2008. p. 150). 

 O discurso que se compromete com a defesa deste conceito e outros igualmente 

associados à lógica do capital como fundamento para ação educativa aparecem como 

consenso visto que carregam distorções e ilusões de melhoria da qualidade da educação.  

Tal perspectiva aparece com muita força em reformas educativas na Europa – 

copiadas na América Latina – e se justificam como “remedio a una pobreza detectada en 

las prácticas de aula, en los modelos didácticos con los que viene trabajando (TORRES 
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SANTOMÉ, 2008, p.151)” e que são avaliadas desde a ótica daqueles que, de fato, 

submetem a educação a mais um negócio.  

A utilização do conceito de competência a partir da conveniência de quem o utiliza 

implica numa definição confusa do mesmo. Assim, o que está implícito na definição do 

conceito, como já mencionado neste texto, é o que, de fato, orientará a aplicação deste, 

visto que o mesmo conceito poderá compor orientações que se realizam desde uma 

perspectiva que se contraponha às determinações que contemplam o capital.  

 
Algo de que debemos ser muy conscientes es que no existe una definición de 

consenso del término competencias; tiene muy distintos y contrapuestos 

significados, lo cual ya revela que es un concepto ambíguo y, por tanto, 

inconsistente a la hora de proponerse como eje vertebrador de una Reforma 

[…] (TORRES SANTOMÉ, 2008, p.152).  

 

No Brasil, os mesmos princípios e orientações aparecem em diferentes materiais 

curriculares que confundem os educadores quando estes não observam as bases reais 

que sustentam ditos textos oficiais. A deficiência na formação continuada dos 

professores – especialmente por falta de tempo – aproxima os mesmos de conteúdos que 

tratam do conhecimento superficialmente e configuram a ação docente como trabalho 

alienado. Do mesmo modo, a culpabilização destes profissionais pelo insucesso da 

escola indica que há valores distorcidos no que se refere à formação humana.  

 

[...] por inspiração do neo-escolanovismo, delinearam-se as bases 

pedagógicas das novas ideias que vêm orientando tanto as reformas 

educativas acionadas em diferentes países e especificamente no Brasil, como 

as práticas educativas que vêm sendo desenvolvidas desde a década de 1990. 

Tais práticas se manifestam com características light, espraiando-se por 

diferentes espaços (SAVIANI 2008, p. 434).     

 

Observamos que tal perspectiva ganha espaço de maneira perversa, camuflando a 

realidade. Por isso, autorizamo-nos em elencar os principais pontos característicos que 

compreendemos ser de ordem da teoria do capital a fim de facilitar a visibilidade desta 

perspectiva tendo em vista a influência da mesma no campo da educação e, mais 

especificamente, na Educação Infantil.   

Compreendemos que as crianças, a(s) infância(s) de uma maneira geral, são afetadas 

pelas mesmas forças sociais que atingem os adultos. No que diz respeito ao consumo, à 

alienação, à competitividade, não há diferenciação entre os sujeitos em função da idade. 
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Ao contrário, a exposição dos sujeitos à ordem do capital se realiza desde a pequena 

infância com a mesma ferocidade mercadológica e crueldade alienante. 

Identificamos as teorias que se comprometem com tal perspectiva como “teorias 

empresariais ou do capital”, mas podemos chamá-las de teorias dos “pós” e “neos” ou 

qualquer nomeclatura que indique os vínculos das mesmas com o sistema do capital 

renovado. As principais categorias que elencamos como características desta 

perspectiva são: globalização dos valores do capital, mundialização da economia, 

consumidores, clientes, emprendedores, metas, sustentabilidade pelo capital, 

massificação, competitividade, produtividade, gerenciamento, competência, qualidade 

total, inovação pela lógica do capital, distorção do significado de conceitos 

emancipadores, divisão social de classes (manutenção).  

Ainda que se apresentem investimentos, especialmente na Educação Infantil e séries 

iniciais, estes se vinculam às exigências do capital e, por isso, não estão relacionadas à 

formação humana plena, senão à produtividade desenfreada e a desumanização pelo 

individualismo exacerbado, desigualdade e competitividade. São mensurados os 

impactos financeiros no que diz respeito ao ensino fundamental tendo em vista os 

“investimentos” na Educação Infantil. Assim, o direito constitucional à educação e a 

possibilidade de acesso ao conhecimento como projeto emancipador estão descartados 

tendo em vista um projeto que visa à subserviência dos sujeitos de forma alienada e 

alienante. 

Justificar o investimento na educação infantil por esse viés economicista, a 

partir do impacto financeiro da educação infantil sobre o ensino fundamental, 

é algo que se contrapõe radicalmente a nossa defesa desse tempo de 

escolarização como momento de  vivência de experiências e valorização das 

culturas das crianças. De nosso ponto de vista, motivos de outra ordem é que 

devem justificar o incentivo à valorização da educação infantil, dentre os 

quais podemos citar, por exemplo, o pleno atendimento ao direito de todas as 

crianças de frequentar uma escola infantil de qualidade; a construção de um 

currículo voltado para o favorecimento do desenvolvimento humano (dentro 

da perspectiva vygotskyana); a valorização e incorporação das ações 

tipicamente infantis como elemento significativo na prática pedagógica e a 

centralidade da linguagem como fator importante na constituição da 

criança/sujeito (XAVIER; SILVA; OLIVEIRA, 2011, p. 9). 

 Apesar da agressiva intervenção da lógica do capital na base de determinados 

modelos curriculares, observamos que há resistência ainda que a implementação de uma 

forma, modelo ou perspectiva mascare a realidade da mesma. Assim, dita perspectiva 

ou modelo que se impõe – mesmo que sutilmente – é também imediatamente 
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questionada, rejeitada na medida em que os sujeitos não se submetem passivamente 

porque estão dadas também outras referências ao longo do processo de formação. 

Arroyo (1993) trata da força da implementação do modelo do capital como forma de 

instrução e formação humana tendo a consolidação da disputa refletida especialmente 

na educação. Do mesmo modo que retrata tal situação, o autor reivindica a instrução 

pela não sujeição a enganos.   

 
Na medida em que vai se consolidando o capitalismo, aumenta a 

combatividade popular que se reflete na instabilidade social. As lutas não 

eram apenas pela subsistência, mas por concepções alternativas de direitos 

[...]. O movimento operário tem mostrado que a barbárie é criada pelo 

capitalismo, que vem mostrando não ser a forma mais avançada da 

civilização (ARROYO, 1993, p.54-55). 

 

Somamo-nos a Arroyo (1993) quando observamos que, acompanhado do 

processo de conscientização, está a reivindicação por dignidade também no campo da 

educação. A luta por formação de qualidade, pelo acesso ao conhecimento é marcante 

quando nos aproximamos de professores em exercício na escola básica. E tal 

reivindicação pode ser compreendida como um esforço para a efetivação da práxis 

como princípio orientador da ação pedagógica.  

 

1.2- O currículo como partitura... Do que tratamos quando referimo-nos à práxis? 

As contradições da ação curricular.  

 

Textos, conforme defende Gimeno Sacristán, referentes a cultura e a 

currículo, implicam em tessitura, articulação de fios, com uma origem e um 

destino. Textos também se relacionam a pautas, como àqueles em que estão 

depositadas as músicas (XAVIER, 2000, p. 37). 

 

Compreendendo o currículo como texto que refere à cultura, a autora, a partir dos 

estudos que realiza acerca da obra de Gimeno Sacristán, indica a observação do 

currículo comparando-o com uma partitura. Desse modo, assim como os músicos leem 

uma partitura e a transformam em música, professores transformam o currículo prescrito 

em ação pedagógica. Entretanto, identificamos que quando assumem uma posição 

política de autoria, optando por intervirem no currículo a partir da dimensão político-

cultural, os professores, na realidade, fazem mais do que uma leitura. Interpretam, 

reinventam, recriam a melodia. Este movimento de reinvenção não se institui a partir da 

ação isolada de professores. Trata-se de uma postura individual somada à coletividade 
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que integra adultos e crianças. A intervenção no currículo pelos professores só acontece 

em função de duas questões: 1) posicionamento/opção política e 2) exigência das 

crianças.  

A sensibilidade do adulto para a escuta infantil torna-se essencial a fim de garantir 

tal movimento compartilhado de intervenção político-pedagógica-curricular. A 

reinvenção da melodia depende de compositores criativos, curiosos e desafiadores. 

Neste caso, as crianças são os principais interlocutores porque têm a capacidade de 

recriar o sentido da melodia porque têm aguçada a musicalidade – a liberdade – em sua 

essência. Os professores comprometidos com a reinvenção da melodia, por sua vez, têm 

a maturidade da opção política e o sentido da educação que desenvolvem pautados por 

esta escolha político-pedagógica.  

Esta autoria compartilhada – já anunciada anteriormente e detalhada no trabalho de 

investigação também já destacado – se coloca como contraponto ao que se realiza desde 

a perspectiva vinculada à lógica do capital que vem ganhando expressão em função das 

determinações político-ideológicas assumidas socialmente ao longo da história.  

Gimeno Sacristán (2000) ao apontar o professor como o profissional que é 

modelado pelo currículo, mas que do mesmo modo pode modelá-lo, defende que  

 

[...] é evidente o poder transformador reflexivo que o professor tem no 

momento do planejamento de ensino, que é mais decisivo ainda quando um 

só professor é o encarregado de lecionar todas as áreas do currículo [...]         

[como é o caso do docente da Educação Básica] (GIMENO SACRISTÁN, 

2000, p. 187). 

 

Entretanto, segundo o autor, a demanda por liberdade e autonomia profissional 

esbarra em algumas questões, de ordem diversa, que a comprometem. Assim, torna-se 

inevitável para o(a) professor(a) não “depender de elaborações mais concretas e precisas 

dos currículos prescritos realizadas fora de sua prática (GIMENO SACRISTÁN, 2000, 

p.148).”  

Além de observar, tendo em vista a possibilidade de recriação do currículo, o(a) 

professor(a) tem a necessidade de responder, com o currículo, a demandas que se 

apresentam desde do ponto de vista social e cultural. Por isso, pode-se dizer que o 

currículo se realiza a partir de diversos conteúdos e atividades peculiaridades – 

psicológicas e culturais – com as quais o professor lida cotidianamente e, ao mesmo 

tempo, esbarra na formação inicial e continuada insuficiente, nas condições de trabalho 

precárias.  
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Tais implicações são destacadas, detalhadamente, pelo autor, quando declara que 

“de algum modo, [o(a) professor(a)] acode a “pré-elaborações” que pré-planejam” sua 

atuação (GIMENO SACRISTÁN, p.148).”   

Apesar de descartar a possibilidade de autoria curricular pela práxis docente, 

Gimeno Sacristán (2000) aponta para a necessidade de atentar para as condições 

objetivas da realidade dos(as) professores(as) a fim de traçar planos de libertação reais 

que atendam às demandas mas que façam o enfrentamento gradualmente, de modo que 

o processo de libertação possa efetivar-se concretamente. Do contrário, um cotidiano de 

aprisionamento se constituirá como obstáculo e possivelmente impeditivo para tal 

libertação. Enquanto não há a libertação, a dependência de modelos se revela pela 

necessidade prática e desejo de realização da atividade profissional na medida em que  

 

Para o professor não é fácil passar de princípios ideais para a prática coerente 

com os mesmos, a não ser à medida que possa planejar uma estrutura de 

tarefas adequadas na qual se conjuguem conteúdos curriculares e princípios 

pedagógicos. Essa é a importância dos meios estruturadores do currículo.  

A comunicação de ideias, princípios, alternativas pedagógicas etc. até a 

prática através do currículo não é uma relação direta, linear, nem unívoca e, 

portanto, essa comunicação não pode ser analisada de modo abstrato, mas nas 

condições concretas, no contexto em que se produz tal comunicação.      

 

Assim sendo,  

Recomendar a eliminação de qualquer meio que proporcione ao professor 

modelos pré-elaborados do currículo [...] supõe deixar boa parte deles sem 

saída alguma. A liberação dos que ensinam para níveis de maior autonomia 

profissional passa, neste sentido, por uma política gradualista na qual a 

criação de meios alternativos cumpre um papel importante (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p.149).  

 

Identificamos a importância do exercício da práxis docente a fim de garantir a 

melodia educativa. Assim, propomo-nos a observar de que maneira a música pode ser 

tocada, a quem compete manejar o instrumento e, como a melodia se reinventa a partir 

dos sujeitos que a recompõem. Para tal, iniciamos nossa canção a partir da busca do 

movimento vivo e investigativo que é a práxis. Tal conceito auxiliará nossa inserção 

quando nos detivermos ao campo. 

Ainda que de maneira sucinta, destacaremos tal conceito a fim de explicitar de 

que maneira observamos a realização deste. Sánchez Vázquez (2007, p.219) esclarece 

que “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis”. Isto significa que, a 

existência da práxis depende da interlocução, interseção entre teoria e prática. Esta, por 

sua vez, depende da consciência que, segundo o mesmo autor, é inseparável de toda 
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verdadeira atividade humana ainda que tal atividade também possa caracterizar-se 

“independentemente de sua consciência, e das diferentes operações ou manipulações 

exigidas para a sua transformação” (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 2007, p.225).  

O fato é que a função essencial da atividade humana é a transformação do objeto 

para satisfação de suas necessidades e o trabalho realizado para garantir tal 

transformação depende de condições objetivas e subjetivas de quem o realiza.  

No caso explicitado, de formação de consciência dos sujeitos – professores e 

crianças – compreendemos, ainda com base no mesmo autor, que a práxis se realiza 

fundamentalmente como práxis política quando “o homem é sujeito e objeto dela; isto 

é, práxis na qual ele atua sobre si mesmo (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.230)”. A 

práxis não envolve um indivíduo isolado, mas grupos sociais que se confrontam tendo 

em vista as condições e interesses de classe as quais se vinculam ainda que, 

inicialmente, de forma inconsciente. Neste caso, a política compreende a luta de classes 

e  

[...] a práxis política pressupõem a participação de amplos setores da 

sociedade. A práxis política, enquanto atividade prática transformadora, 

alcança sua forma mais alta na práxis revolucionária como etapa superior da 

transformação prática da sociedade. [...] a práxis revolucionária e a práxis 

produtiva constituem duas dimensões essenciais de seu ser prático 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.232).  

           

Desde a dimensão da práxis, podemos associá-la à dimensão teórica, ou seja, 

quando a atividade teórica a partir da dimensão política da práxis se realiza como ação.  

Autores como Marx, Gramsci, Freire, Freinet, entre outros, trataram do sentido 

da práxis tendo em vista diferentes considerações. Entretanto, todos representam na 

ideia de práxis a possibilidade transformadora que a mesma carrega. Transformadora 

como o sentido de trabalho em Marx. Ou seja, a práxis é teoria (reflexão) e ação 

conjugadas, capazes de transformar a natureza e, por sua vez, de transformar o próprio 

homem. A práxis é formativa, é movimento dialético, intenso, vivo, essencialmente 

humano.  

Compreendemos que a alternativa ao modelo do capital é caminho possível para 

a transformação da realidade apontada por este. Neste sentido, referenciamos a 

perspectiva Político-Cultural, de compreensão do Currículo, tratada por Xavier (2000) e 

já mencionada neste texto, para avançarmos em propostas alternativas. Assim, nos 

comprometemos com a crítica ao que está dado e fundamentamo-nos em proposições 

que contribuam para a mudança de dito quadro.   
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Na Educação Infantil, a defesa da formação de sujeitos plenos, críticos, está 

presente não somente nas lutas por uma infância digna, mas especialmente no discurso 

dos profissionais que atuam neste segmento e, especialmente, em boa parte dos 

documentos produzidos, especialmente no Brasil, nos anos 2000 que refletem a 

intervenção de grupos que lutam pelo reconhecimento da Educação Infantil desde uma 

lógica que se desprende do conservadorismo, da meritocracia, da mercantilização. 

Entretanto, mais do que o conflito entre práticas conservadoras ou progressistas, 

a linha tênue na qual se equilibram as ideias e valores acerca da educação escolar dos 

sujeitos na pequena infância é todo o tempo ameaçada por um falso progressismo que 

atende às especulações de formação para o capital já explícitas no ensino fundamental.  

Neste sentido, consideramos oportuna a aproximação da história da educação 

infantil no Brasil, mais especificamente, da história do processo de construção 

curricular deste segmento da escolaridade que vem ganhando projeção nos últimos  

anos. 

              

1.3- O currículo da Educação Infantil no Brasil 

 

Observar a história recente da Educação e, mais precisamente, da Educação 

Infantil e as diferentes iniciativas de organização das práticas pedagógicas, 

metodológicas e políticas no que se refere ao trabalho educativo institucionalizado com 

a criança pequena é tarefa fundamental para avançarmos nas reflexões acerca do 

currículo e suas implicações neste segmento da escolaridade atualmente no Brasil. Por 

isso, recorreremos a estudos anteriores que visaram a observação, levantamentos, 

análises acerca dos processos de construção curricular da educação infantil.  

Vale destacar que, nas últimas décadas, os olhares sobre, para e com a infância 

vêm tomando diferentes direções na medida em que a diversidade de pesquisas que se 

realizam sofre influência/orientação também de diferentes perspectivas. Sendo assim, o 

que se pode identificar como ponto comum mais evidente, na maioria das investigações, 

é a opção por não defender uma perspectiva conservadora de educação na qual as ações 

pedagógicas e curriculares estão centradas exclusivamente no professor.   

A origen das discussões sobre currículo, no Brasil, se vincula ao estudo da 

escola, em especial ao movimento escolanovista, sua crença no poder da 

escola e a busca de alternativas inovadoras (parques infantis; escolas-parque 

etc.). A ênfase na formação das elites condutoras – pedra de toque da 
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educação do Estado Novo – interrompeu este processo. Com a 

redemocratização da sociedade – após 1945 – é retomada a defesa da escola 

pública como direito de todos, em especial nos anos 50. Na década de 60, 

porém, esta defesa convivia com discursos acadêmicos e políticos que 

tratavam da educação como se as alternativas estivessem fora da escola, nos 

movimentos de educação popular. Aquí se situa a importância de Paulo 

Freire, filósofo de uma educação voltada para a ação cultural e a liberdade 

(KRAMER, 1997, p.2). 

 

 

A disputa de projetos torna-se mais explícita especialmente no período pós-ditadura 

militar porque assume-se o debate desde o ponto de vista político-ideológico. Assim, se 

instituem a defesa de propostas curriculares que buscavam a fundamentação em 

princípios tomados pela perspectiva crítico-social dos conteúdos, mas também 

apontavam-se outras direções, por exemplo, a partir da perspectiva libertária, critica.  

Outro fator importante para considerar na história do currículo da Educação Infantil 

no Brasil refere-se à expansão da oferta de pré-escolas – principalmente através do 

processo de municipalização indicado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/1996) que responsabiliza os municípios pela oferta da Educação 

Infantil. A corrida para o atendimento sem estrutura ou organização é característica 

neste processo e, deste modo, compreende-se a fragilidade das administrações que ainda 

elaboram o currículo distanciado dos sujeitos que o vivem, provocando enfim, 

problemas estruturais na composição/sistematização dos conhecimentos.  

Kramer (1997, p.4) indica-nos que as propostas curriculares nas últimas décadas  

 
[...] ou se referem à escola; ou se vinculam à dimensão macro, abordam 

modelos, desenhos e políticas numa perspectiva ampla, supondo que é 

possível mudar a força do real, com Decretos, Projetos, Referenciais ou 

Parâmetros sem mudar condições.  

 

E questiona:   

 
Se uma secretaria não tem uma proposta por escrito é porque a questão não 

tomou uma dimensão pública sistematizada? Não podemos deixar de tentar 

conhecer o que existe in loco, nas escolas, creches e pré-escolas. E como 

fazê-lo? Proposta pedagógica: proposta curricular; projeto político 

pedagógico; projeto político – é tudo a mesma coisa? Quais as diferenças? 

 

 

A autora nos auxilia a compreender a relevância de observar a trajetória das 

propostas curriculares para Educação Infantil no Brasil, suas lacunas, contradições e 

avanços que conduziram para a construção de Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil que se destacam na atualidade como iniciativa recente de legislar sobre os 
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conhecimentos trabalhados neste segmento da escolaridade. A partir da contribuição da 

referida autora, apontaremos proposições curriculares para Educação Infantil que se 

realizaram ao longo das últimas décadas no Brasil. Kramer (1997) esclarece que em 

meados da década de 1990, através do Ministério da Educação (MEC), diferentes 

pesquisadores produziram materiais sobre as temáticas “Projeto Político Pedagógico, 

Proposta Curricular, Projeto Político.” que tinham como objetivo, auxiliar a iniciativa 

do MEC em identificar as propostas existentes naquele momento e “(...) elaborar uma 

metodologia de análise de propostas, que subsidiasse estados e municípios a 

empreenderem suas próprias análises de concepção das propostas e da sua 

implementação (KRAMER, 1997, p.5).” Tal iniciativa realizou-se em decorrência de 

ampla discussão, também realizada pelo MEC, sobre formação de profissionais da 

Educação Infantil e considerou algumas etapas: 1) produção teórica; 2) definição de 

critérios para análise das propostas e sua implementação; 3) composição de equipes com 

integrantes do MEC e consultores que estiveram nos locais das propostas analisadas 

visitando creches, pré-escolas e entrevistando profissionais. Em seguida, a autora 

informa que foram produzidos relatórios a partir destas intervenções que resultaram em 

material organizado pelo MEC direcionado às secretarias de educação como orientação 

para a composição de propostas curriculares e referenciais para a Educação Infantil.  

Apesar das divergências no que se refere à produção de material tratado como 

referência nacional para o currículo da Educação Infantil, o Ministério da Educação 

institui o Referencial Curricular para Educação Infantil (RCEI) como documento oficial 

ainda que carregasse, segundo Kramer (1997, p.6), “intensa controvérsia acadêmica 

tanto pelo seu modo de elaboração quanto por seu conteúdo e ainda as formas de 

implementação.” 

Ao realizar a análise do referido documento, a autora informa que a definição de 

currículo é tarefa difícil e não aponta distinção entre a palavra/conceito currículo e a 

expressão proposta pedagógica. Ao contrário, as apresenta como similares e afirma não 

identificar diferença conceitual entre ambos. Entretanto, ao destacar o debate acerca do 

cuidar-educar indica a relevância e necessidade de se configurar um currículo para a 

Educação Infantil. Compreendemos que tal afirmação nos abre possibilidade de 

discussão e, por isso, poderá ser retomada mais adiante neste texto tendo em vista as 
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diferentes concepções de currículo, infância, cultura e Educação Infantil que implicarão 

em tomada de posição desta investigação e consequente proposição.  

Kramer (1997) defende que toda proposta precisa de condições reais para sua 

implementação – o que não vem ocorrendo no Brasil como parte das políticas 

educativas e/ou para a infância. A descentralização do poder central – Governo Federal 

– ao repassar a responsabilidade aos municípios com a Educação Infantil converte-se 

em sobrecarga para estes que, em muitos casos, ao priorizar determinada frente de 

trabalho traduz tal iniciativa em inexistência ou desvio dos recursos. Assim, as 

exigências legais e as propostas vindas desde o MEC ganham mais um elemento que 

implica em sua não realização: as condições reais.      

Tais condições são observadas na diversidade da realidade brasileira que é 

explicitada na oferta de vagas, na estrutura, na criação de unidades escolares de 

Educação Infantil e, especialmente, nas formas, estruturas e práticas curriculares-

político-pedagógicas. Através desta diversidade revela-se a desigualdade estrutural de 

um país de extremos no que se refere à distribuição de riquezas e oportunidades. 

Acompanhando a lógica meritocrática, os princípios do ranqueamento – já anunciados 

neste texto quando tratamos do que atravessa o currículo como, por exemplo, as 

avaliações externas – a distribuição de recursos para os municípios se realiza da mesma 

maneira. Ou seja, os municípios mais ricos, as capitais, os centros urbanos são os que 

absorvem maior parte dos recursos e, em contrapartida, os municípios pequenos e/ou 

rurais sofrem com os recursos escassos. Além da desigual e injusta disputa travada entre 

municípios “ricos e pobres”, a prática do “desvio” de verbas configura-se como um 

entrave à garantia dos direitos de crianças e das famílias conforme indicado por Kramer 

(1997).  

As contradições entre os documentos que sustentam a prática curricular e as 

propostas e programas de ampliação das redes de educação infantil refletem os 

descompasso não somente de políticas educacionais, mas de políticas para a infância no 

Brasil. Tais contradições revelam o desconhecimento ou descaso com as demandas 

infantis. 

 Essa realidade se confunde com a história de algumas iniciativas de construção 

curricular que se destacaram nos últimos anos no país. Apesar de termos ciência da 
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existência de iniciativas de construção de propostas curriculares anteriores à década de 

1990, optamos por mapear a construção de textos curriculares (oficiais) para a Educação 

Infantil a partir desta década em função da significativa importância histórica desta 

época no que se refere à adoção explícita de projetos sustentados pela lógica do capital 

que evidenciam grandes transformações através dos textos que não se sustentam quando 

confrontadas com a realidade.   

[...] a prática pedagógica não é transformadora a partir de propostas bem 

escritas; necessariamente a transformação exige condições concretas de 

trabalho, salário e modos objetivos que operacionalizem a ampla participação 

na produção da proposta, de compreensão e de estudo, muitas vezes 

necessário, de confronto de ideias e de tempo para a tomada de decisões 

organizadas (KRAMER, 1997, p.16).       

Ao analisarmos uma proposta pedagógica temos que levantar algumas questões 

tomando-as como orientadoras de um olhar que busca descortinar o que está 

impresso no texto. Kramer (1997, p. 24) indica algumas perguntas como “Quem 

produziu a proposta? Quais os participantes dessa produção e em que condições a 

proposta foi elaborada?” entre outras. Com isso, a autora sugere: 1) olhar atento às 

interpretações que o texto permite; 2) observação acerca da representatividade dos 

diversos setores (administração, professores, famílias, crianças) no processo de 

implementação da proposta; 3) observar as concepções de proposta pedagógica 

contempladas; 4) analisar as diretrizes do texto tendo em vista a representação de 

experiências anteriores cujo percurso histórico é resgatado ou, ao contrário, se 

aponta para modelos como se não existisse autoria. Outro ponto fundamental é 

observar para quem a proposta está direcionada. “Há mecanismos de interação 

previstos? Quais? (KRAMER, 1997, p.24).” 

Um discurso que sugere a mudança marca a década de 1990 e exalta a 

intervenção de organismos internacionais nas políticas educacionais. Tais 

organismos ganham força especialmente em países subdesenvolvidos, como o caso 

brasileiro. Entretanto, trata-se de uma mudança que mantém as estruturas e 

hierarquias sociais e, por isso, alimenta uma falsa esperança no novo que é, na 

realidade, a expressão de modelos desprezíveis de exclusão e manutenção da 

desigualdade.  

Em 1998, são divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) – na ocasião 

comprometido com a reformulação/definição de parâmetros curriculares para a 
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educação básica – os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil no 

Brasil, rompendo, inclusive, com as ideias dos consultores e colaboradores que 

compunham a equipe de elaboração dos materiais naquele momento. Com isso, os 

RCNEI substituem um outro documento orientador das práticas pedagógicas na 

Educação Infantil – conhecido como “livro das carinhas
12

” – que foi suspenso de 

maneira brusca gerando um desconforto/desacordo por parte de estudiosos do 

campo, instituições de Educação Infantil e seus profissionais.  

Conforme já anunciado anteriormente, os Referenciais Curriculares para 

Educação Infantil foram alvo de intensas observações e controvérsia acadêmica, 

conforme destaca Kramer (1997), tanto pelo seu modo de elaboração quanto por seu 

conteúdo e formas de implementação.  

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil parece desprezar 

conquistas e questões críticas tais como: de que modo construir um currículo 

na tensão do universalismo e dos regionalismos? Como construir um 

currículo que não desumanize o homem, que não fragmente o sujeito em 

objeto da sua prática? Como romper com um contexto que não leva em conta 

as trajetórias dos professores, as questões étnicas, a desigualdade sócio 

econômica? (KRAMER 1997, p. 14).      

A autora avalia ainda que o Brasil esteve próximo de uma política nacional de 

Educação Infantil e de formação de profissionais, entretanto, o processo foi 

interrompido porque outros interesses foram tomados em consideração em função 

de acordos e exigências, frutos de tais acordos.    

A garantia da oferta da Educação Infantil no Brasil é resultado de lutas históricas 

de diferentes segmentos e, por isso, na composição de uma diretriz curricular não foi 

diferente. Em 1999, organizou-se o Movimento Interforuns de Educação Infantil do 

Brasil – MIEIB, resultado da busca de uma atuação conjunta dos participantes dos 

Fóruns de Educação Infantil de diversos estados sendo constituído a partir do 

primeiro encontro de articulação de Integrantes dos Fóruns de Educação Infantil na 

22ª reunião da ANPED. Sua principal estratégia de atuação consistia na criação de 

fóruns estaduais de Educação Infantil. A representatividade de estudiosos do campo, 

profissionais da pequena infância etc. deu-se em diferentes frentes em defesa da 

                                                           
12

 Autoras como Kramer, Corsino, Ribes entre outras, manifestam através da produção de pesquisas, 

textos etc. desacordo com a forma de implementação dos Referenciais Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil bem como o descarte do chamado “livro das carinhas”. 
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garantia de uma Educação Infantil de qualidade, tendo em vista “o fortalecimento da 

Educação Infantil enquanto campo de conhecimentos, de atuação profissional e de 

política educacional pública (MIEIB,2002, p.6)”.  

O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB, é uma 

organização autônoma, de caráter interinstitucional e suprapartidário, 

comprometida com a Educação Infantil, tanto no que se refere a defender a 

garantia do acesso a um atendimento de qualidade para todas as crianças de 

zero até seis anos
13

 quanto em fortalecer esse campo de conhecimentos e de 

atuação profissional no Brasil (Kleman, s/d, p.1).  

Neste contexto, o movimento produz materiais avaliando a conjuntura, as 

políticas para pequena infância e para Educação Infantil, aproxima instituições 

públicas, comunitárias, conveniadas e privadas e destaca alguns objetivos e 

princípios de sua atuação que são retomados na maioria dos materiais produzidos 

pelo movimento.  

Objetivos: 

- promover mobilização e articulação nacional no campo da educação 

infantil, junto aos organismos responsáveis ou representativos do setor no 

plano nacional; 

- divulgar para a sociedade brasileira uma concepção de educação infantil 

comprometida com os direitos fundamentais das crianças e com a consciência 

coletiva sobre a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento 

humano. 

Princípios básicos: 

- a garantida de acesso às crianças de 0 a 6 anos de idade aos sistemas 

públicos de educação; 

- o reconhecimento do direito constitucional das crianças de 0 a 6 anos de 

idade (independentemente de raça, idade, gênero, etnia, credo, origem sócio-

econômica, cultural etc.) ao atendimento em instituições públicas, gratuitas e 

de qualidade;  

- a destinação de recursos públicos específicos e adequados, imprescindíveis 

ao bom funcionamento dos sistemas de Educação Infantil; 

- a indissociabilidade cuidar/educar visando o bem estar, o crescimento e o 

pleno desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos de idade; 

- a implementação de políticas públicas que visem a expansão e a melhoria 

da qualidade do atendimento educacional abrangendo toda a faixa etária de 0 

a 6 anos; 

                                                           
13

 Vale destacar que a legislação na ocasião da criação e atuação do MIEIB era a de atendimento, na 

Educação Infantil, de crianças de 0 a 6 anos de idade. Na atualidade, com o Ensino Fundamental cursado 

em 9 anos, as crianças ingressam no 1º ano deste segmento escolar com 6 anos de idade e a Educação 

Infantil atende as crianças de 0 a 5 anos de idade. 
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- a identificação da Educação Infantil enquanto campo intersetorial, 

interdisciplinar, multidimensional e em permanente evolução (MIEIB, 2002). 

Neste cenário, a participação deste movimento no processo de elaboração das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil foi muito significativa. 

Entretanto, a visibilidade social destas organizações não é suficientemente 

abrangente e não alcança a maioria dos profissionais que atuam na Educação Infantil 

que mal tomam conhecimento da existência de dito movimento. Do mesmo modo, a 

dificuldade na manutenção dos encontros bem como a possibilidade de garantir 

financiamento sem gerar vínculos político-institucionais e suas exigências, muitas 

vezes inibe/limita a continuidade. Recentemente não temos tido notícias do MIEIB  

nem mesmo através de sua página na internet.  

Entretanto, apesar de abafado na atualidade, a criação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (2009-2010) revelam muitas das exigências 

pautadas desde as décadas 1980, 1990 pelos movimentos sociais formados 

especialmente por organizações de professores, pais e diferentes especialistas do 

campo da educação infantil. Assim, a interevnção de representantes do Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil se realiza especialmente no tratamento dado à 

infância no texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. O 

documento destaca a referência na infância e suas especificidades diante do mundo 

adulto e, ao mesmo tempo, pontua as implicações políticas que evidenciam a disputa 

de projetos de sociedade especialmente a partir das definições de Educação Infantil, 

criança e currículo. 

1- Definições: 

2.1 Educação Infantil: primeira etapa da educação básica, oferecida em 

creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais 

não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 

privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período 

diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 

competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do 

Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, 

sem requisito de seleção.  

2.2 Criança: sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta e constrói 

sentidos sobre a natireza e a sociedade, produzindo cultura.  

2.3 Currículo: conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 

saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 
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desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (MEC, 2012, 

p.12). 

Ao definirem o currículo como conjunto de práticas, o documento trata dos 

conhecimentos/conteúdos da Educação Infantil a partir de princípios éticos, estéticos 

e políticos que se sustentam considerando a proposta pedagógica ou o projeto 

político pedagógico delineado por cada instituição. Estes, por sua vez, devem 

garantir, segundo as Diretrizes, uma função sociopolítica e pedagógica,  

Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais; Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias; 

Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; Construindo novas formas de 

sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 

democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações 

de dominação etária, socioeconômica, étnicoracial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa (MEC, 2010. p. 17).   

O documento (DCNEI) ainda indica que as propostas pedagógicas de cada 

instituição devem contemplar como objetivo principal, a garantia do acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção, à saúde, à 

liberdade, brincadeira, convívio com outras crianças e garantir o cumprimento de 

dito objetivo através da organização dos materiais, do tempo e do espaço.  

Parecendo buscar contemplar as evidências da diversidade cultural e regional, as 

Diretrizes Curriculares para Educação Infantil apresentam em seu texto, pontos que 

indicam um tratamento diferenciado às propostas pedagógicas direcionadas às 

infâncias indígena e do campo. Porém, ainda assim, não se observam questões que 

destaquem o olhar atento para as infâncias precarizadas, conforme Arroyo (2013) 

nos chama atenção, nem mesmo nas imagens de criança que ilustram o documento.  

O tratamento dado aos dois eixos orientadores do currículo – interações e 

brincadeira – se destaca na forma de garantia de experiências que relacionem o 

conhecimento à vida. Entretanto, considerando a importância destes eixos, fica 

subentendido que os mesmos deverão ser aprofundados no interior de cada 

instituição considerando a construção da proposta pedagógica/projeto político 

pedagógico destas.   
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Por fim, o documento revela sua concepção de avaliação – pautada na obsevação 

e acompanhamento do desenvolvimento infantil sem objetivar a promoção ou 

seleção – sua proposta de implementação através do Ministério da Educação e seu 

processo de concepção-construção considerando a representatividade de diferentes 

setores, estudiosos da área e grupos organizados de pesquisa, movimentos. 

Para Oliveira (2010, p.1),  

[as] Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs) 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2009(Parecer CNE/CEB 

nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº 05/09), representam uma valiosa 

oportunidade para se pensar como e em que direção atuar junto às crianças a 

partir de determinados parâmetros e como articular o processo de ensino-

aprendizagem na Escola Básica. Elas destacam a necessidade de estruturar e 

organizar ações educativas com qualidade, articulada com a valorização do 

papel dos professores que atuam junto às crianças de 0 a 5 anos. Esses são 

desafiados a construir propostas pedagógicas que, no cotidiano de creches e 

pré-escolas, deem voz às crianças e acolham a forma delas significarem o 

mundo e a si mesmas.  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil marcam 

historicamente um momento muito importante para os que acompanham as 

mudanças no tratamento dado à pequena infância pelas políticas educacionais. Em 

contrapartida apontam também para a necesssidade e urgência da vigilância quanto 

aos encaminhamentos e definições acerca do processo formativo tendo em vista os 

aspectos fundados na lógica do capital, insistentemente adotados para compor as 

propostas educativas no Brasil. 

Na Educação Infantil tais aspectos se concretizam através da implementação de 

programas e projetos que visam à ampliação da oferta de vagas a partir da 

construção de edifícios, criação de creches e pré-escolas que camuflam propostas de 

formação desde a pequena infância porque carregam na arquitetura uma concepção 

de infância e, consequentemente, uma concepção de Educação Infantil
14

. Aspectos 

presentes em programas de alfabetização na idade certa (qual idade podemos 

chamar de certa para o sujeito estar alfabetizado e em quais condições se 

alfabetiza?), por exemplo, entre outros, se revelam já na Educação Infantil quando a 

preparação dos sujeitos com base em modelos de mercado/capital estão em jogo.  

                                                           
14

 Em Agustín Escolano e Antonio Viñao Frago (2001) podemos observar a influência e relação entre 

Currículo e Arquitetura. As concepções de educação e sujeito se revelam através das construções.  
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Curiosamente, a não imposição – de maneira explícita conforme acontece 

especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental e no ensino superior – de 

mecanismos controladores da ação pedagógica na Educação Infantil, talvez pelo 

pouco reconhecimento da validade deste momento do processo escolar ou ainda por 

uma tradição social equivocada de tratar da infância como fase da vida que demanda 

exclusivamente cuidados do ponto de vista da higienização, “facilitam” iniciativas 

de organização das ações pedagógicas a partir de outra lógica. A questão é saber 

quem são os sujeitos que estão dispostos a pensar a Educação Infantil a partir de 

outra lógica que não seja a do capital.   

Subverter esta lógica, enquanto não se evidenciam os mecanismos de controle da 

ação pedagógica na Educação Infantil, enquanto tal atividade educativa é 

secundarizada, é tarefa a ser tratada pelos sujeitos que vivem o currículo deste 

segmento. Entretanto, observamos que, no Brasil, o debate acerca do Currículo da 

Educação Infantil parece ainda não se sustentar na medida em que alguns 

pesquisadores dedicam seus estudos para especificidades da pequena infância e 

outros para o currículo.  

Observamos manifestações e textos isolados sobre a temática Currículo da 

Educação Infantil mas, até o momento, não trata-se de um campo definido. Ainda 

que o campo do currículo e, consequentemente, do currículo da Educação Infantil 

sejam atravessados por outros campos como o estudo das pequenas infâncias, das 

condições de vida dos sujeitos infantis, das políticas de formação docente para a 

pequena infância, de conjuntura, de políticas públicas etc. não há concretude, ao 

nosso ver, no que diz respeito aos estudos do Currículo da Educação Infantil para 

que este seja tomado em consideração como parte constitutiva do campo curricular.  

Ao mesmo tempo, como já mencionado, a desatenção por parte das políticas 

governamentais a este segmento, em certa medida, vem impulsionando a formulação 

de bases teóricas que se expandem a partir dos que trabalham com a Educação 

Infantil independentemente de orientações oficiais. Assim, autonomia e identidade 

docente se constituem como elementos fundantes quando está em jogo a relação 

com os saberes e experiências infantis. Com isso, os sujeitos partícipes se fortalecem 

mutuamente instituindo a práxis da Educação Infantil desde perspectivas que não 
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estão necessariamente vinculadas à oficialidade. Ou seja, observa-se que a 

orientação quanto à prática curricular na Educação Infantil referenda-se 

especialmente numa cultura, tradição de trabalho, experimentação e reflexão dos 

que atuam com os pequenos. Neste sentido, caberia à administração pública mediar 

tais saberes e não apresentar outros que não contemplem a realidade deste segmento.  

As especificidades desta fase da vida humana exigem que estudemos o que, de 

fato, é relevante para mais do que a socialização e absorção de conhecimentos por 

parte dos “pequenos” acerca do que, como adultos, já acumulamos como saberes 

escolares. O desafio está em compreender as manifestações da infância de modo que 

estas nos apontem as necessidades e urgências de formação humana.  

 As formas como as crianças constroem seus conhecimentos, se expressam, 

interagem e manifestam seus desejos, necessidades, curiosidades devem ser tomadas 

como referência para o trabalho na Educação Infantil. Oliveira (2010, p.2) lembra que  

as instituições de Educação Infantil, assim como todas as demais instituições 

nacionais, devem assumir responsabilidades na construção de uma sociedade 

livre, justa, solidária e que preserve o meio ambiente, como parte do projeto 

de sociedade democrática desenhado na Constituição Federal de 1988 (artigo 

3, inciso I). Elas devem ainda trabalhar pela redução das desigualdades 

sociais e regionais e a promoção do bem de todos (artigo 3 incisos II e IV da 

Constituição Federal).  

 

Entretanto, tais compromissos enfrentam a contradição dada na realidade social 

que inviabiliza o acesso de todas as crianças em idade pré-escolar às instituições 

públicas de Educação Infantil, ao ambiente educativo digno e o cumprimento legal 

provocando, assim, condições desiguais de atendimento – tendo em vista especialmente 

a região e condição social – e consequente mobilização de famílias e profissionais da 

Educação Infantil a fim de garantir o cumprimento constitucional. “Todos os esforços 

então se voltam para uma ação coletiva de superação dessas desigualdades (OLIVEIRA, 

2010, p.3).” 

1.4 – As infâncias como fundamento do currículo da Educação Infantil  

As cem linguagens 

A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar 
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cem, sempre cem 

modos de escutar 

de maravilhar e de amar. 

Cem alegrias 

para cantar e compreender  

cem mundos  

para descobrir. 

Cem mundos  

para inventar. 

Cem mundos 

para sonhar. 

A criança tem cem linguagens 

(e depois cem, cem, cem) 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura 

lhe separam a cabeça do corpo.  

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos 

de fazer sem a cabeça 

de escutar e de não falar 

de compreender sem alegrias 

de amar e de maravilhar-se  

só na Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: de descobrir um mundo que já existe 

e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas 

que não estão juntas. 

Dizem-lhe enfim:  

que as cem não existem. 

A criança diz:  

ao contrário, as cem existem.  

 

Loris Malaguzzi 

A infância, quando observada com atenção, se revela como uma fase da vida 

humana desafiadora. Trata-se de um momento em que o corpo físico se transforma, 

amadurece num processo de desenvolvimento biológico surpreendente. O 

desenvolvimento intelectual, as emoções ganham novas versões a cada dia, a cada 

experiência.   

As reflexões, a criatividade, a inventividade parecem características próprias da 

infância. Características daqueles que parecem ter sede de cem, de mil, de um 
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milhão, de infinitas linguagens. As muitas possibilidades de infâncias com as quais 

nos deparamos na atualidade reafirmam e aumentam o desafio que é tomá-las como 

fundamento curricular.  

Observamos avanços no que se refere aos estudos “sobre” e, mais recentemente, 

“com” a infância, tendo em vista a perspectiva de tratamento da infância como 

construção social que ocupa um lugar na estrutura social não como categoria 

homogênea, visto a existência de diferentes infâncias.   

Os estudos sobre a infância vêm tomando centralidade nos trabalhos de 

investigação nos últimos anos quando se referem a esta fase da vida humana 

como uma construção social. Consideramos que tal entendimento sobre a 

infância não é algo tão recente visto que autores como Ariés (2006), por 

exemplo, são apontados por Gimeno Sacristán (2003) como precursores 

quanto ao reconhecimento desta categoria social como construção social. 

Entretanto, não é suficiente afirmar que as crianças são atores sociais, ou 

que a infância é uma construção social, se não considerarmos suas posições 

específicas na estrutura social [DELGADO, 2006, p.94](OLIVEIRA, 2012, 

p.14). 

Neste contexto constitui-se, por exemplo, a Sociologia da Infância tida, na 

atualidade, como avanço nos estudos da infância na medida em que, ao longo da 

história, é marcante a ênfase na perspectiva comportamental do desenvolvimento 

humano tendo suas bases na psicologia ou ainda na perspectiva socializadora, 

objetivando a adaptação do sujeito ao meio social. Tais perspectivas se complementam 

e preveem que o sujeito deva adaptar-se ao meio social a partir das instituições.  

A “Sociologia da Infância” questiona a definição de formação humana que toma a 

infância como fase da vida em que o sujeito é carente de conhecimento, de capacidade 

de compreensão etc. e que as crianças são tidas como seres vazios e selvagens que 

precisam adaptar-se ao meio social, ao modo como este se apresenta a fim de se 

constituírem efetivamente como seres sociais, não necessariamente sujeitos.  

Muitos são os estudos que apresentam a trajetória da concepção de infância na 

sociedade ocidental e a influência desta(s) concepção(ões) na ação educativa escolar. A 

presença da “Sociologia da Infância” como perspectiva inovadora no que se refere à 

concepção de infância(s) e consequentemente na concepção de Educação Infantil 
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destaca-se a partir da década de 1990 ainda sem as referências mais específicas no que 

diz respeito ao campo da educação
15

.    

Em Borba (2005), temos um levantamento demarcando iniciativas importantes a 

partir da década de noventa que apontam para a presença de estudos específicos sobre a 

infância no campo da sociologia. A autora revela como, através de movimentos no 

interior do campo da sociologia, desenvolveu-se uma sociologia da criança, da infância 

e recorda a construção de um dossiê dedicado à sociologia da infância publicado em 

1998 na revista internacional de sociologia Éducation et Sociétés, organizada por 

Regine Sirota, socióloga francesa, que se destacou com importante contribuição 

científica para visibilidade e reconhecimento da sociologia da infância.   

No editorial do primeiro número desse dossiê, Sirota (1998) aponta que a escolha 

do tema sociologia da infância afina-se com os objetivos fundadores da revista: 

desenvolver uma sociologia da educação que ultrapasse a sociologia da escola, 

estar atenta às evoluções do meio científico e exprimir as ‘recomposições do 

campo’ onde a sociologia encontra disciplinas vizinhas: filosofia, psicologia, 

história, demografia, ciências políticas etc.(BORBA, 2005, p.11).  

A emergência da sociologia da infância é tratada nesta publicação a partir de 

trabalhos de autoras como Sirota (França) e Montandon (Inglaterra). Segundo Borba 

(2005), a primeira afirma que a sociologia da infância não é uma perspectiva tão nova 

quando toma como base estudos de Mauss na década de trinta, mas foi abafada,  

desconsiderada, ignorada, silenciada no discurso científico até recentemente. Ignorar 

tais estudos representa, historicamente, ignorar a existência dos sujeitos infantis. A 

história, a sociologia, a filosofia nunca reconheceram a infância como categoria social e, 

por isso, os sujeitos pertencentes a tal categoria, do mesmo modo não são reconhecidos. 

Transgredir esta ideia de infância e de criança em qualquer tempo histórico é confrontar 

o acúmulo de conhecimento ou desconhecimento sobre esta fase da vida humana. A 

infância ainda que não estudada e/ou reconhecida era incômoda por despertar 

sentimentos de afeição, desprezo, dúvida.   

                                                           
15 Os estudos iniciais que fundamentaram a Sociologia da Infância relacionavam-se especificamente à 

presença das crianças no meio social. Há investigações que fazem uso da escola infantil simplesmente 

pelo fato de neste ambiente ser mais fácil, na atualidade, encontrar grupos de crianças reunidas. Como é o 

caso, por exemplo, do trabalho realizado por BORBA (2005). Culturas da Infância nos espaços-tempos 

do brincar. Um estudo com crianças 4-6 anos em instituição pública de educação infantil. Tese de 

doutoramento – Universidade Federal Fluminense, Niterói: RJ 
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[...] o objeto de estudo infância foi qualificado pelos sociólogos como 

fantasma onipresente, terra incógnita, mudo, na literatura de língua francesa, 

e como marginalizado, excluído, minoritário, invisível, na literatura de língua 

inglesa. A constituição de um campo sociológico destinado ao estudo da 

infância marca, pois, a revelação de uma carência, o des-cobrimento da 

infância na paisagem sociológica e a possibilidade de ultrapassagem de uma 

visão fragmentada, a partir da inclusão por inteiro desse novo objeto de 

trabalho no discurso científico.  

 Os primeiros elementos que apontam para o nascimento da sociologia da 

infância como campo de estudos surgem face à oposição à concepção de 

criança como ser em devir e às definições funcionalistas [...] Tal oposição 

situa-se no contexto de um movimento geral da sociologia marcado pelo 

recuo do funcionalismo estruturalista e pelo impulso das pesquisas 

interacionistas, construcionistas, fenomenológicas e interpretativas. 

(BORBA, 2005, p. 11). 

Podemos destacar também os estudos de Ariés que, na década de sessenta, tem em 

sua publicação L’énfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime a idéia de infância 

como construção social
16

. No Brasil, lembramos Florestan Fernandes (2004), na década 

de setenta, com “As trocinhas do Bom Retiro” e, nas décadas de noventa, dois mil a 

presença de Quinteiro (2002) que evidencia a emergência da sociologia da infância a 

partir de um levantamento de estudos referentes ao processo de reconhecimento desta 

perspectiva no país e Delgado (2006) que nos chama a reflexão quanto as 

especificidades das culturas infantis. 

Florestan Fernandes (2004), especialmente em função do texto citado anteriormente, 

é tido como referência para reflexões acerca da(s) cultura(s) infantil(s). Do mesmo 

modo, iniciativas como a de Mario de Andrade com os parques infantis, na década de 

trinta, na cidade de São Paulo
17

, são evidências de experiências que reconhecem a 

infância e a criança como construções sociais, como uma construção da sociedade ou 

ainda, nos termos de Gimeno Sacristán (2003), como uma invenção social. 

    A singularidade-pluralidade das muitas infâncias apontadas pelos estudos da 

Sociologia da Infância são recuperadas também por Arroyo (2008) como categoria 

                                                           
16

 Gimeno (2003) destaca que os estudos de Ariés foram criticados por diferentes autores porque suas 

deduções acerca das crianças e das relações com os adultos baseavam-se em representações. 

Representações que fazem referência não a toda infância, mas grupos específicos. Sendo assim, a história 

das crianças e da infância, na verdade, reflete não o que, de fato, são estas categorias, mas as 

representações que os adultos fazem destas.  

17
 As contribuições dos estudos de Ana Lucia Goulart de Faria (1999) acerca da experiência dos Parques 

Infantis promovidos pela presença de Mario de Andrade no Departamento de Cultura na cidade de São 

Paulo na década de 1930, evidenciam o reconhecimento de culturas infantis além das “imposições” 

instituídas por instituições.    
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questionadora das verdades pedagógicas tratadas insistentemente, ao longo da história, 

nos processos educativos dos sujeitos e institucionalizadas através da escola num 

exercício de naturalização do ser criança-aluno. As concepções de infância e criança na 

sociedade ocidental influenciam as ações escolares. Assim, criança e aluno se revelam 

como categorias sem distinção e se “encaixam” num modelo de excluídos sociais.   

Compreendemos o tratamento dado ao que o referido autor chama “diversos”, ou 

seja, categorias sociais excluídas socialmente e frequentemente referendadas em 

projetos de “inclusão-exclusão social e cultural”, como um tratamento que também é 

adotado socialmente para referir-se à(s) infância(s). Assim como a inclusão étnica, de 

deficientes, de classe, mulheres na escola, parece que dita instituição social – lugar 

referendado como campo de transmissão e produção de conhecimento de tradição, 

cultura – percebe a necessidade de inclusão das crianças, dos diferentes tipos de infância 

que, na realidade, constituem um coletivo que historicamente foi excluído em suas 

demandas e necessidades culturais. O curioso é que estes “pequenos” estiveram todo o 

tempo presentes e ainda não haviam sido “notados” porque aluno e criança são 

categorias que não apresentam distinção para a instituição.  

Associamo-nos à aproximação destes conceitos (aluno e infância) tratados por 

Gimeno Sacristán (2003) na medida em que ambos são definidos como invenções 

sociais
18

.   

O aluno, tal como a criança, o menor ou a infância, em geral, são invenções 

dos adultos, categorias que construímos através de discursos que se 

relacionam com as práticas de estar, conviver e tratar destes seres tão 

peculiares. [...] A peculiaridade sociológica e antropológica que este fato 

pressupõe passa geralmente despercebida tal a naturalidade com que nos 

afigura [...]. Cremos que o modo de ser aluno é a forma natural de ser 

criança, representamos ambos os conceitos como se fossem, de alguma 

forma, equivalentes (GIMENO SACRISTÁN, 2003, p.13 e 15) 

 

                                                           
18 Pode-se ver mais sobre invenções sociais em Eric Hobsbawn & Terence Ranger [orgs.] (2008). A 

invenção das tradições. Trad.: Celina Cardim Cavalcanti. 6ª edição. São Paulo: Paz e Terra. No que se 

refere às tradições inventadas no campo da educação observamos contribuições em Gelta T. R. Xavier 

Inventar tradições e dar sentido as práticas curriculares. In: Jorge Najjar e Sueli Camargo [orgs.] (2006). 

Educação se faz (na) política. Niterói: EDUFF.   
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Podemos dizer, portanto, que a(s) infância(s) não estão sendo percebidas por uma 

iniciativa de sensibilização por parte das instituições. Na realidade, assim com outras 

categorias sociais também excluídas, esta obriga que a percebam porque sua presença, 

especialmente através da inserção da infância representada pelas camadas populares, é 

incômoda em suas manifestações e resistências. Apesar de destacarmos a existência de 

tipos de infância e crianças, reconhecermos pontos comuns próprios desta fase da vida, 

como, por exemplo, a necessidade do brincar, da imaginação, do lúdico, enfim, que se 

apresentam independentemente da camada social a qual a criança está inserida.  

Estas considerações nos indicam também a necessidade de uma abordagem 

diferenciada no que diz respeito aos estudos e pesquisas realizados “com” crianças, 

como mencionado anteriormente. Daí a influência das proposições da Sociologia da 

Infância, através da ideia central de que as crianças são sujeitos sociais e, deste modo, 

participam e opinam nas decisões que as cercam. Ditas proposições introduzem um 

conjunto de orientações e encaminhamentos metodológicos que estabelecem a 

necessidade da participação das crianças nas pesquisas, tendo suas vozes incluídas na 

medida em que o estudo da realidade das crianças parte das próprias crianças.  

Propõe-se a interrogar a sociedade a partir de um ponto de vista que toma as 

crianças como objeto de investigação metodológica por direito próprio, 

fazendo acrescer o conhecimento, não apenas sobre a infância, mas o 

conjunto da sociedade (SARMENTO, 2005, p. 361).  

Este campo da sociologia, portanto, reconhece a necessidade de que mais do que 

tomar como base a socialização dos sujeitos, como se adaptam à realidade, toma-se a 

inserção destes sujeitos a partir da intervenção destes em seu próprio processo de 

formação. A Sociologia da Infância ocupa lugar como campo de referência 

comportando-se como mediadora na ação investigativa. Neste sentido, destacamos a 

presença de Sarmento (2008) porque indica princípios básicos que orientam a pesquisa 

“com” crianças alterando a perspectiva tratada até o momento de pesquisa “sobre” 

crianças tendo em vista basicamente quatro pressupostos. São eles:   

- A colocação da criança como objeto [sujeito] de conhecimento em si 

mesmo e a partir de si mesmo. As crianças não são consideradas como 

destinatários mais ou menos passivos de ações adultas ou intervenções 

institucionais a elas dirigidas – são, de outro modo, consideradas a partir do 

que fazem, agem, pensam [desejam] e criam no quadro das interações 

múltiplas que estabelecem com outras crianças e adultos, mas não na 

autonomia própria da sua forma de pensar e agir. A alteridade da infância é 

central neste modo de desenvolver investigação com crianças. 
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-A recusa da redução da criança à dimensão de “ser em transição” para a 

vida a adulta. A criança é considerada no que é, mais do que no que virá a 

ser ou a forma como está a tornar-se adulto. Os Estudos da Criança não 

negam o desenvolvimento, mas assumem como pressuposto de que ele é 

comum a todos os ciclos da vida e, sobretudo, consideram-no no quadro 

das múltiplas relações sociais (familiares, institucionais, no grupo de pares, 

com os media, com adultos de referência, no espaço público, com os outros 

indiferenciados) que as crianças estabelecem. Desse modo, as crianças devem 

ser consideradas como seres competentes, ainda que vulneráveis e carecendo 

da protecção adulta. 

-A geração é um conceito relevante na análise das crianças. Assim como a 

criança não é um adulto miniaturizado, os contextos de vida das crianças 

são pertinentes na análise das suas formas de agir e de pensar. Ora, os 

contextos de vida são comuns e diversos, ao mesmo tempo, para um 

determinado grupo etário num momento histórico dado. São comuns porque 

todas as crianças sofrem as consequências dos processos sociais reguladores 

das condições etárias de existência: não votam, não podem ser eleitas, são 

compelidas à frequência da escola, têm interdições e permissões sociais 

distintas dos adultos, estão expostas à indústria cultural para crianças, etc. 

São diversas, porque as condições estruturais da sociedade tendem a 

desigualizar e estratificar as diferentes categorias sociais a que as crianças 

também pertencem: a classe social, o gênero, a etnia, a cultura, a localização 

geográfica de residência, as diferenças físico-psicológicas. 

-A análise das crianças e dos seus mundos de vida exige uma abordagem 

interdisciplinar
19

 que considere em simultâneo, a natureza e a cultura, o 

indivíduo e o grupo, o corpo e o pensamento, a acção e a sua reflexão 

(SARMENTO, 2008. p.2). 

Do mesmo modo, Ferreira (2008) apresenta orientações – que se aproximam às 

tendências etnográficas no campo da educação – quanto aos procedimentos adotados na 

intervenção junto às crianças tomando-as como sujeitos partícipes do processo de 

investigação.  

Aproximamos tais orientações do que observamos na mudança de perspectiva 

metodológica na investigação social e, mais especificamente, na investigação educativa 

compreendida pela pesquisa participante, destacada em experiências na década de 1980 

no Brasil e demais países da América Latina com destaque para as produções de 

Brandão (2003), Fals Borda (2006), Freire (2006) que compreendem todos os 

envolvidos com a investigação como sujeitos partícipes
20

.  

As formas de aproximamo-nos da história da Educação Infantil seja através de 

iniciativas de investigação, de políticas para a infância, de formação humana 

                                                           
19

 Grifos meus. 

20
 Trataremos de maneira mais detalhada mais adiante quando avançarmos na descrição da metodologia 

adotada para realizar este trabalho. 
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apresentam indicativos de concepções acerca desta categoria social.  As intenções que 

sustentam tais iniciativas revelam-se como definição de uma proposta de sociedade.  

De qualquer maneira, como já mencionado, o esforço de iniciativas governamentais 

que se vinculam ao projeto neoliberal para garantir uma agenda política fechada em 

intenções e negociações, promoverá inserções obscuras em propostas coletivas. Desse 

modo, os interesses estarão sempre em disputa apesar da evidência de autoria 

característica de boa parte dos sujeitos que integram a Educação Infantil (adultos e 

crianças) como militância
21

. A infância precarizada, conforme alerta Arroyo (2012), não 

consta na história da pedagogia, nem dos currículos ou propostas pedagógicas para a 

pequena infância. Sua presença se revela exclusivamente quando são tidos como 

pequenos selvagens que caracterizam-se pelas ausências e carências, nunca por suas 

potencialidades e/ou experiências.        

A elaboração de propostas que mascaram a discriminação e o reconhecimento da(s) 

infância(s) em suas especificidades – inclusive de classe – tem sido adotadas como 

práticas comuns nas diferentes administrações que optam pela contratação de agências 

“especializadas” na construção de ditos materiais como uma mercadoria que se compra 

empacotada sujeita a todas as “promoções” que um bom negócio exige.   

Em Niterói (Rio de Janeiro/Brasil), Município que elegemos
22

 para concentrar 

nossos esforços de análise do currículo da Educação Infantil, a experiência de 

construção do Referencial Curricular para este segmento da escolaridade toma 

características específicas tendo em vista o “modismo” de contratações de empresas 

privadas para composição de materiais curriculares. A disputa do território curricular é 

característica desta experiência. Identificamos tal disputa quando observamos a relação 

dos sujeitos com o conhecimento a partir das considerações de Arroyo (2011) que 

territorializa este conhecimento tendo em vista as relações de poder estabelecidas no 

campo social. O autor anuncia quatro indicadores que ajudam a compreender o 

currículo como território em disputa.  

                                                           
21

 Os grupos envolvidos com o Fórum Permanente de Educação Infantil – composto por entidades, 

profissionais e especialistas da área – adotam a expressão militancia como forma de identificação das suas 

ações e reivindicações em defesa da pequena infância e das políticas para Educação Infantil.  

22
 A investigadora é docente na rede pública do Município de Niterói e tem sua história de vida marcada 

pela história da própria cidade.   
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Primeiro: o campo do conhecimento se tornou mais dinâmico, mais 

complexo, mais disputado. Não estamos apenas em uma cultuada sociedade 

do conhecimento, mas em uma acirrada disputa pelo conhecimento, pela 

ciência e tecnologia. Estamos ainda em uma contenda por interpretações e 

epistemologias capazes de entender as contradições do social e de 

fundamentar outros projetos de sociedade [...]  

Segundo: A produção e apropriação do conhecimento sempre entrou nas 

disputas das relações sociais e políticas de dominação-subordinação. Em 

nossa formação histórica a apropriação-negação do conhecimento agiu e age 

como demarcação-reconhecimento ou segregação da diversidade de coletivos 

sociais, étnicos, raciais, de gênero, campo, periferias [...]. 

Terceiro: [...] estreita relação entre currículo e trabalho docente. Controlar o 

trabalho e resistir a esses controles sempre foi o centro de todo processo de 

produção. [...] Podemos nos perguntar porque o currículo tem sido o espaço 

de mais constantes diretrizes e políticas, normas e controles. [...] Esses 

vínculos tão estreitos entre currículo, trabalho e condição docente têm feito 

do currículo um dos territórios mais disputados seja pelas políticas, diretrizes 

e normas, seja pelos próprios profissionais do conhecimento [os professores]. 

Quarto: [...] as políticas e as diretrizes curriculares também estão 

transpassadas por essas disputas entre manter estilos normatizantes ou optar 

por orientações mais políticas, por incorporar novos saberes e novas culturas 

produzidas nos movimentos sociais, por flexibilizar grades, estruturas e 

ordenamentos. Por outra organização do trabalho. [...] As lutas históricas no 

campo do conhecimento foram e continuam sendo lutas por dessacralizar 

verdades, dogmas, rituais, catedráticos e cátedras. A dúvida fez avançar as 

ciências e converteu o conhecimento em um território de disputas 

(ARROYO, 2011, p.14-17).  

A disputa de território se efetiva quando a repolitização das diretrizes e 

propostas curriculares oficiais são questionadas, revisadas e reorientadas pelos que 

fazem uso do mesmo como instrumento de trabalho. Instalam-se fronteiras que se 

revelam através da defesa de um projeto de sociedade, das contradições políticas, da 

reorganização do trabalho docente.   
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CAPÍTULO II 

O processo de construção curricular da Educação Infantil em Niterói: 

fundamentos que sustentam o campo como “território em disputa” 

Para tratar do processo de construção curricular da Educação Infantil no Município 

de Niterói
23

 consideramos oportuno destacar alguns pontos que podem contribuir para 

situar a realidade com a qual lidamos nesta investigação. Estes serão elementos que 

auxiliarão na análise posterior. São eles:  

1) Nível de formação docente; 

2) Participação dos docentes nas/das atividades de formação continuada; 

3) Identidade; 

4) Histórico da oferta da educação infantil e rede física 

No que se refere ao primeiro ponto destacamos que, segundo a Secretaria de 

Educação /FME – Fundação Municipal de Educação de Niterói, cerca de 80% do 

professorado da rede pública municipal possui nível superior e há um crescente número 

de profissionais dedicados a pesquisas de pós-graduação (mestrado e doutorado). Vale 

destacar que, além das especificidades dos professores de disciplinas, a maioria dos 

profissionais com nível superior atua nas escolas de Educação Infantil.  

Outro dado que nos parece relevante refere-se ao segundo ponto que indica a 

participação nas atividades de formação continuada. Observamos que, geralmente, os 

professores que atuam na Educação Infantil envolvem-se com maior freqüência em 

atividades de formação profissional continuada, sejam estas oferecidas pela 

administração ou não.    

Arriscamo-nos a afirmar também que na rede municipal de Niterói os professores da 

Educação Infantil revelam uma “identidade coletiva” e se compõem como grupo 

                                                           
23

 Vale destacar que o presente texto é datado de acordo com o tempo histórico vivido pelos sujeitos 

partícipes da investigação. No caso, o processo investigativo concentra-se especialmente no anos de 2010 

a 2013 considerando também, obviamente, influências e contribuições de outras épocas.  
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justificando o terceiro ponto indicado anteriormente. Esta afirmação se sustenta 

especialmente a partir dos seguintes comportamentos:  

1)      Permanência, dedicação e conseqüente “especialização” do professorado 

lotado em Unidades de Educação Infantil embora não tenha ocorrido no 

município, até a presente data, concurso público específico para este 

segmento escolar
24

. Ou seja, as professoras que ingressam na rede municipal 

e são lotadas em escolas de Educação Infantil se identificam com o trabalho, 

buscam aprofundamento nos estudos específicos deste campo e quando 

trocam de Unidade, independentemente do motivo, procuram, em geral, outra 

escola de Educação Infantil dando continuidade ao trabalho e 

“especializando-se” como profissional de Educação Infantil.  

2)      Formação e estudo especializado para o trabalho com este segmento escolar. 

Uma parte significativa do professorado da Educação Infantil do município 

busca especialização na área atendendo às especificidades e desafios 

presentes no cotidiano da escola infantil.  

3)      Comportamento militante diante das contradições/imposições da Secretaria 

de Educação. Diante de mudanças, orientações que consideram/avaliam como 

equivocadas e/ou imposições sobre as ações pedagógicas os docentes da 

Educação Infantil se comportam como grupo organizado, confrontando 

encaminhamentos que se distanciam da proposta de trabalho construída e 

defendida pelo coletivo.  

Com estes elementos podemos considerar a capacidade de intervenção deste 

coletivo no processo de construção curricular revelados de diferentes formas 

especialmente nos últimos dois anos quando o município concretizou a formulação dos 

Referenciais Curriculares. 

Tal formulação se realiza num contexto de intenso debate e atenção aos diversos 

aspectos do atendimento à criança pequena em instituições educativas no país.  A 

elaboração de diretrizes curriculares para Educação Infantil bem como documentos 

                                                           
24

 Vale destacar que o critério de lotação dos servidores/professores do município realiza-se a partir da 

carência das Unidades.   
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referentes à estrutura física dos edifícios que comportam creches e pré-escolas, a 

garantia de qualidade no atendimento, são desenvolvidos e destacados pelo Ministério 

da Educação. Simultaneamente, pulsam os estudos, pesquisas e legislações que indicam 

um tempo histórico que toma a primeira infância como algo que deve ser tratado como 

política pública, tendo em vista sua relação imediata com o exercício profissional das 

mulheres, sua participação e contribuição significativa na economia do país bem como o 

reconhecimento da infância como categoria social.  

Neste território estão dadas as disputas, já indicadas anteriormente, a fim de garantir 

a formação dos sujeitos para uma determinada sociedade. Os sujeitos desta 

investigação, especialmente neste primeiro momento, se destacam principalmente pela 

marcante defesa de uma perspectiva adotada como princípio educativo de profissionais 

de Educação Infantil que, aos poucos, se compõem como grupo a partir de uma 

“identidade coletiva”.  

Conforme indicado como quarto ponto, propomo-nos realizar um breve histórico, 

destacando algumas questões que consideramos relevantes para a compreensão da 

estrutura física da rede municipal de educação de Niterói, no que diz respeito às 

Unidades de Educação Infantil e, consequentemente, ao processo de construção 

curricular da Educação Infantil neste município. Compreendemos que estes fatos estão 

interligados e, por isso, não é possível pensar no processo de construção curricular de 

um segmento da escolaridade sem pensar na história de construção das Unidades 

Escolares bem como a expansão ou não do atendimento. A oferta de escolas em termos 

quantitativos também informa a relevância de um projeto educativo na medida em que 

as cidades crescem populacionalmente com rapidez nos últimos anos.   

2.1- De memórias, luta e história se escreve a Educação Infantil em Niterói 

 A inclusão da Educação Infantil como parte do ensino básico é acontecimento 

recente na história de nosso país, assim como o pensar a pequena infância e as 

implicações da prática de escolarização de crianças entre 0-5 anos de idade
25

. 

                                                           
25

 Recentemente, a Educação Infantil institui-se como obrigatória a partir dos 4 anos de idade tendo em 

vista a Lei 12.796 de 04 de abril de 2013 que altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) 9394/96.  
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Apesar de gozar de certa “visibilidade” em função de sua importância histórica
26

 

na cidade de Niterói, assim como na maioria dos municípios brasileiros, a Educação 

Infantil esteve, por um período significativo, vinculada à Secretaria de Assistência 

Social porque compreendida como função o atendimento à mãe trabalhadora ou à 

criança abandonada. 

Até o início da década de 1990, este atendimento à criança pequena se realizava 

através de escolas de Educação Infantil e o Município de Niterói contava especialmente 

com a rede particular (que nunca esteve voltada às camadas populares) e com a 

solicitação por parte de Instituições Filantrópicas e Associações de Moradores por 

creches nas regiões mais pobres da cidade. A Secretaria de Bem-Estar Social 

responsabilizava-se pelo atendimento às camadas populares tendo em vista, 

especialmente, a justificativa descrita no parágrafo anterior.  

A reivindicação da mulher trabalhadora por construção de creches é marcante 

nesta época – e também na atualidade – na cidade de Niterói porque, na verdade, 

refletia/reflete uma necessidade-urgência em nível nacional. É através da luta por 

creches e da organização das mulheres trabalhadoras que se inicia o atendimento à 

criança pequena no Brasil. Entretanto, enquanto capital fluminense, a cidade de Niterói, 

segundo Picanço (1996), em seus registros históricos, as administrações não manifestam 

preocupação com criação de instituições para a pequena infância e apontam para a 

existência de somente uma creche ainda nos anos de 1840, o que parece não ter 

impulsionado a criação de outras Unidades haja vista a distância de tempo que a própria 

história revela entre a existência/construção desta das outras creches e escolas de 

Educação Infantil sob a responsabilidade do município.   

Na década de 1960, destaca-se a criação das primeiras escolas municipais. São 

criadas cerca de 10 unidades escolares em terrenos cedidos por particulares. Antes 

disso, a Prefeitura de Niterói atendia à obrigatoriedade do ensino através da concessão 

de bolsas de estudos para a frequência a escolas privadas. O vínculo com a iniciativa 

privada aparece-nos como uma marca, quase uma tradição no município. Esta 

                                                           
26

 O estado da Guanabara extinguiu-se. O Município do Rio de Janeiro, capital do estado, então, esteve de 

1960 a 1975 como Distrito Federal do Brasil (até a construção de Brasília, atual Distrito Federal). Com 

isso, o Município de Niterói constituiu-se como capital deste estado assumindo, desde então, uma 

importância histórica no movimento político do país.      



 

80 

 

“tradição” de dependência da iniciativa privada caracteriza Niterói como uma cidade 

elitista e induz a uma cultura de prioridades que zela por direitos somente aos 

dominantes. Esta cultura elitista associada ao crescimento do sistema capitalista 

desconsidera a integralidade da formação humana e trata da educação como mercadoria.   

Picanço (1996), em sua dissertação de Mestrado, faz um levantamento histórico 

acerca da oferta de creches na rede pública de Niterói tomando os anos de 1978 a 1996 

e nos revela as prioridades políticas ao longo deste período quando se trata de educação 

infantil:      

Como se vê, até o ano de 1975, quando Niterói deixou de ser capital, não 

houve, por parte dos governos municipais, propostas voltadas para a criança 

pequena, a não ser o auxílio prestado por Pereira Nunes [prefeito em 1904] a 

Almir Madeira para instalação, em Niterói, do Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância. Mesmo no que diz respeito às escolas, apenas em 

1959 foram construídas as primeiras, devendo ser considerado, entretanto, 

que a implantação não se operou de forma organizada. Foram construídas em 

terrenos doados, clubes etc., ou seja, sem uma preocupação, ao que parece, 

em atender à demanda existente, em vista da improvisação e da má condição 

estrutural das mesmas (PICANÇO, 1996, p. 62).    

Na década de 1970, a expansão da rede pública municipal se deu de maneira 

mais ordenada, tendo em vista a definição de uma linha de ação política de construção 

impulsionada pela criação de Secretarias específicas na Prefeitura, reestruturação de 

escolas antigas e criação de escolas novas. Entretanto, no que se refere ao atendimento 

da criança pequena em escolas municipais, registra-se, naquele momento, somente a 

Escola Municipal Rosalina de Araujo Costa
27

 como “Jardim de Infância”.  

Até o fim da década de 1970, o Município de Niterói oferecia como parte da 

rede pública somente duas Unidades destinadas exclusivamente para Educação Infantil: 

uma localizada no bairro do Barreto (Rosalina de Araújo Costa) e outra no Morro do 

Estado (Antônio Vieira)
28

. “(...) não havia compromisso direto da Prefeitura com a 

criança pequena. Ao que tudo indica, o atendimento à infância, quando não efetuado 

pela família, seria suprido por entidades assistenciais (PICANÇO, 1996, p.66)”.  

                                                           
27

 A UMEIRAC (Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa) é escola 

participante desta investigação.   

28
 As duas Unidades citadas compõem, na atualidade, o quadro de escolas de Educação Infantil do 

municipio de Niterói. 
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 Segundo a autora, a Secretaria Municipal de Trabalho e Bem-Estar Social, 

através da Divisão de Programas Comunitários, subordinada ao Departamento de bem 

Estar Social, no final da década de 1980, desenvolveu o projeto “Creches Comunitárias 

do Município de Niterói” que apresentava como objetivo geral “assegurar o 

desenvolvimento social da criança, garantindo crescimento físico e psicológico eficaz 

(PICANÇO, 1996, p. 129)”. As iniciativas de garantia de acesso a conteúdos em comum 

nas escolas que atendiam às camadas populares indicava, também na época, o 

reconhecimento da diferenciação na educação entre dominados e dominantes sociais. 

Assim, iniciava-se um exercício de superação de uma prática compensatória na 

educação das crianças das camadas populares como estas tivessem menos cultura que as 

crianças das camadas sociais favorecidas. O ambiente estimulador X ambiente de 

guarda, higiene e alimentação se integram tendo em vista a educação em sua totalidade.  

A década de 1980 explicita-se como um tempo histórico de intensa mudança 

social, de luta, defesa dos direitos, mudança nas concepções conservadoras de educação 

tendo em vista a efervescência de uma conjuntura que se pretende progressista após a 

era da “obsessão pela eficiência, fruto de uma pedagogia por objetivos” como indicou 

Gimeno Sacristán (1990) em sua obra intitulada desta maneira. A revisão de alguns 

conceitos marcam a época e as reflexões sobre a(s) infância(s) acompanham o 

momento. Os excessos, portanto, são característicos numa época de rupturas e, nesse 

sentido, a preparação para o ensino fundamental – com ênfase nos conteúdos – marca da 

década de 1970, toma novo sentido na década de 1980 com teorias que trazem os 

sujeitos à reflexão.  O que difere a Educação Infantil para as camadas populares, nesse 

momento, é a contradição marcada pela utilização de teorias vinculadas à década 

anterior como novidade e preparação das crianças para o ensino fundamental.  

Até meados da década de 1990, mesmo estando este segmento da escolaridade 

vinculado à Educação Básica, tendo em vista a determinação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (9394/96), no município de Niterói, a Educação Infantil 

fazia parte da Secretaria de Educação, mas sob a responsabilidade de um departamento 

intitulado “Departamento de Assistência ao Educando” o que nos indica a permanência 
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de vínculo, ainda que de maneira subjetiva, da Educação Infantil aos cuidados 

específicos da Assistência Social
29

.  

Antes disso, as iniciativas de atendimento à pequena infância na cidade 

esgotavam-se em convênios firmados entre LBA
30

, Prefeitura de Niterói e Entidades 

Filantrópicas através de diferentes projetos e programas que se mantiveram durante 

muitas décadas, reforçando uma concepção de infância e, consequentemente, de 

Educação Infantil que negava a criança como sujeito social, histórico, cultural. Negava 

a existência de uma infância pertencente à uma sociedade, à uma camada desta 

sociedade, a uma classe.  

Segundo Picanço (1996) somente a partir do final da década de 1980 inicia-se 

um processo de revisão, ao menos conceitual, da ideia de infância e, portanto, da 

obrigação e oferta de Educação Infantil para atender especialmente as crianças das 

camadas populares desde outra perspectiva que não fosse a compensatória, 

assistencialista.  

Vale destacar que as iniciativas, ainda que de caráter extremamente cuidador, 

das primeiras instituições para a pequena infância foram de muita relevância no 

processo de constituição de um pensamento acerca desta etapa do desenvolvimento 

humano, na medida em que, apontavam, ainda que de maneira equivocada, na nossa 

opinião atualmente, frentes de trabalho que impulsionariam novas reflexões para 

compreender a complexidade que observamos deste trabalho.  

Na realidade o atendimento era previsto, segundo confirmam documentos 

referentes aos convênios da época, para atender as mães trabalhadoras e, por isso, 

                                                           
29

 Em finais das década de 1970, início 1980, é criado o “Programa de Creches em Niterói” que podemos 

interpretar como uma iniciativa primeira do que atualmente é o “Programa Criança na Creche”, de 1994, 

que sustenta convênios entre a Prefeitura de Niterói – através da Secretaria de Educação/Fundação 

Municipal de Educação – e Instituições Filantrópicas, Confessionais e Associações de Moradores para a 

manutenção de Creches Comunitárias.   

30
 LBA (Legião Brasileira de Assistência), foi um órgão brasileiro fundado em 1942 pela então primeira 

dama Darcy Vargas, com o objetivo de ajudar as famílias dos soldados enviados à 2ª guerra mundial. 

Com o fim da guerra permaneceu como um órgão de assistência às famílias das camadas populares 

sempre presidida pelas primeiras damas. Em 1991, sob a gestão de Rosane Collor, foram feitas denuncias 

de esquemas de desvíos de verbas da LBA. Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardozo, o 

órgão foi extinto.    
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tratava-se da educação infantil em instituições como um “mal necessário” e não como 

direito.  

O direito da criança à educação foi reconhecido gradativamente a partir do final 

da década de 1980, mais precisamente após a Constituição Federal de 1988 e serviu de 

fundamento para outros documentos importante referentes aos direitos da criança e do 

adolescente, como o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) de 1990.  

Parece-nos evidente que a dimensão exclusivamente cuidadora da pequena 

infância associada ao não reconhecimento da criança como sujeito social implica num 

tratamento das políticas públicas para infância no país e, por corolário, nos municípios 

como algo sem urgência, desnecessário ainda que estudiosos do campo da Educação 

Infantil tenham tratado deste tema com insistência, fazendo uso de denúncias e 

constatações de que a imagem da criança vem sendo explorada para sensibilização 

popular de acordo com interesses que, na verdade, não se associam aos interesses reais 

das crianças. 

Numa investigação anterior tratamos das necessidades das crianças como 

sustentação do currículo tomando como base o conceito de necessidades em Marx, a 

partir da leitura de Agnes Heller (1986). Deste modo, demarcamos não somente os tipos 

de necessidades trabalhadas pelo autor como, principalmente, a distinção destas desde a 

camada social na qual a criança está inserida. 

No Brasil, autores como Sonia Kramer (1997), Monica Picanço (1996), Rita 

Ribes (2012), Zilma Ramos de Oliveira (2010), Angela Borba (2005), Ana Lucia G. de 

Faria (1999), Carla Andrea Silva (2007), Jucirema Quinteiro (2002), Fernanda Nunes 

(2006), Fernanda Muller (2010), Patrícia Corsino (2006) etc. vêm dedicando-se ao 

estudo deste campo e tomam a Educação Infantil tanto como prática pedagógica quanto 

política pública. Este engajamento se reflete em organizações/fóruns que se 

fundamentam em experiências diversas
31

 confrontando realidades, desejos e desafios.       

                                                           
31

 Atualmente, no Brasil, existem realidades distintas de atendimento à pequena infância que são 

identificadas principalmente como: escolas de educação infantil (creche e pré-escola), creches 

comunitárias e cuidadoras. Do mesmo modo, é distinta a formação dos profissionais que atuam na 

educação infantil no país. Segundo a legislação (LDB 9394/96), a exigência de formação mínima para 

atuar na Educação Infantil é a formação em nível médio, modalidade Normal. Entretanto, sabe-se da 

realidade difusa das chamadas “cuidadoras” – educadoras leigas – presentes em diferentes regiões do país 

ainda que estejam em número menor nas capitais. Nos últimos anos o governo federal ofereceu aos 
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2.2- A história da Educação Infantil de Niterói que escrevemos hoje  

Nos últimos anos, estudos sobre a educação dos “pequenos” vêm “tomando 

corpo” e podemos dizer que os profissionais da rede municipal de Educação de Niterói 

– os que se dedicam ao magistério na Educação Infantil – têm acompanhado tais 

estudos, seja em espaços de formação profissional continuada no interior das Unidades 

de Educação Infantil, seja por iniciativa própria. O fato é que a proximidade com 

pesquisadores, leituras e estudos neste campo é uma realidade na rede de ensino, o que 

autoriza os profissionais a participarem e intervirem com propriedade e conhecimento, 

na construção de referências para a prática educativa com crianças pequenas.  

A elaboração de um referencial curricular na educação (tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental regular e Educação de Jovens e Adultos) do 

município de Niterói se colocou como movimento fundamental quando o envolvimento 

com o processo de construção de tal documento orientador da prática pedagógica 

instituiu-se como parte da ação profissional, especialmente entre os profissionais da 

Educação Infanti. A defesa do espaço da infância na educação, bem como o 

atendimento à pequena infância nas escolas marca a história profissional de muitos 

professores desta rede municipal.  

Estes profissionais (incluindo os trabalhadores em UMEI – Unidades Municipais 

de Educação Infantil e Creches Comunitárias
32

), ao longo dos últimos anos, vêm 

realizando discussões, estudos e construções que se refletem na produção de legislações, 

ainda que se observe a necessidade de continuar avançando, para a educação da pequena 

infância deste Município. 

Lembramos Arroyo (2011) quando trata dos coletivos populares que, na década 

de 1970, reagiam ao não lugar da infância nos espaços dos sistemas públicos de 

educação. Este movimento, inicialmente, vinculava-se à necessidade de atendimento das 

                                                                                                                                                                          
municípios, curso de formação de professores, em nível médio, aos professores leigos de Educação 

Infantil que atuavam em instituições vinculadas aos governos municipais. Esta iniciativa teve adesão 

especialmente em creches comunitárias conveniadas às Prefeituras.   

32
 Vale esclarecer que a nomeclatura UMEI – Unidade Municipal de Educação Infantil – no município 

representa a existência de instituições públicas de atendimento à pequena infância, ou seja, escolas de 

Educação Infantil. A nomeclatura Creche Comunitária representa o atendimento da criança pequena em  

escolas de Educação Infantil vinculadas a Associações de Moradores e/ou Instituições Filantrópicas que 

mantêm convênio com a Prefeitura.    
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crianças como parte da luta das mulheres trabalhadoras. Aos poucos, o reconhecimento 

da infância vem tomando corpo bem como o direito à educação desde a pequena 

infância. 

Entretanto, a realidade mostra-nos que as políticas de educação para a infância, 

em geral, nasceram como políticas de compensação e instrução e não de formação. 

Deste modo, ignorou-se ao longo da história, a presença da infância, ou melhor, das 

muitas infâncias tendo em vista que ser criança, mais do que categoria social 

homogênea, se configuraria, na realidade, numa condição social dos sujeitos envolvidos 

de acordo com o lugar social do qual fazem parte. Esta distorção da compreensão da 

infância associada a adoção de políticas sustentadas por outros interesses respondem ao 

traço marcante na organização/estruturação dos currículos.   

O esforço para o reconhecimento da infância toma espaço em diferentes âmbitos 

da sociedade dando visibilidade a suas necessidades – ainda que não atendidas 

satisfatoriamente. Neste sentido, pensar o trabalho com a infância significa disputar 

princípios de formação humana e, consequentemente, de formação social. Disputa 

ideológica que sustenta práticas distintas e conflitantes no que diz respeito ao processo 

de formação dos “pequenos”.  

Na medida em que a infância vai abrindo espaço na sociedade, nas ciências 

sociais, nas políticas, no campo dos direitos, podemos esperar que sua 

presença no sistema escolar, nos currículos será disputada
33

. Já está sendo 

disputada por coletivos de pesquisa, de produção teórica, de formulação de 

políticas de currículo e formação (ARROYO, 2011, p. 183).  

Ao fazermos alusão ao recente processo de construção de um referencial 

curricular para a Educação Infantil – com base em legislação municipal que reforça não 

somente a importância, mas também a obrigatoriedade de uma ação coletiva e 

participativa – realizamos um “levantamento histórico
34

” deste processo como exercício 

de memória, registro e considerações acerca da intervenção na construção de orientação 

curricular para a prática pedagógica na Educação Infantil de Niterói.     

                                                           
33

 Grifo nosso.  

34
 Importante salientar o esforço deste trecho como registro da autora enquanto participante do processo 

de construção do RCEI de Niterói. Os materiais recolhidos fazem parte das anotações de trabalho,  

considerando a ênfase e dedicação a determinados pontos de acordo com posicionamento da autora diante 

dos fatos.  
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Com base na Portaria 132/2008
35

 da Fundação Municipal de Educação que, em 

seu Parágrafo 1º diz que “os Referenciais Curriculares e Didáticos (...) serão construídos 

de forma participativa pela comunidade escolar da Rede Municipal de Educação de 

Niterói, em especial pelos seus profissionais da educação” e que também estabelece as 

Diretrizes Curriculares e propõe a construção de Referenciais Curriculares para todos os 

ciclos a partir de eixos – I-Linguagem, Identidade e Autonomia; II- Espaço, Tempo e 

Cidadania e III- Ciências, Tecnologias e Desenvolvimento Sustentável – durante o ano 

de 2009 ocorreram encontros com representantes Unidades Municipais de Educação 

Infantil, Unidades Escolares Privadas e Programa Criança na Creche
36

.   

O referido encontro aconteceu por iniciativa da Secretaria de 

Educação/Fundação Municipal de Educação a fim de atender a portaria citada. Por 

orientação da Superintendência de Desenvolvimento de Ensino, a Coordenação de 

Educação Infantil, entendendo que esta construção deveria ser feita em diálogo com a 

rede, organizou os primeiros debates que serviriam de base para a construção do 

Referencial Curricular de Educação Infantil.  

Em maio de 2009, realizou-se um Seminário intitulado “Infância, cultura e 

currículo” com o objetivo de dar início ao processo de elaboração de uma proposta de 

trabalho para a construção do Referencial Curricular da Educação Infantil de Niterói 

(RCEI). Estiveram presentes professores pesquisadores da área a fim de motivar 

questões referentes ao tema que seriam desenvolvidos em encontros posteriores.   

Em junho, constituiu-se, através de eleição, uma Comissão para articular as 

diferentes frentes na construção do Referencial Curricular de Educação Infantil de 

Niterói. A Comissão se voltou para a criação de estratégias de participação dos/das 

educadores das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e Creches 

Comunitárias na produção deste documento. Suas atribuições estavam dadas da seguinte 

forma, segundo o material sistematizado pela Coordenação de Educação Infantil 

                                                           
35

 Em anexo (1). 

36
 O Programa Criança na Creche concentra a organização das creches comunitárias, filantrópicas e 

confessionais conveniadas à Prefeitura do Município de Niterói. As orientações pedagógicas desta “rede 

paralela” se fundamentam em dialógo com as mesmas desenvolvidas nas UMEIs (Unidades Municipais 

de Educação Infantil). 



 

87 

 

intitulado: “Referenciais Curriculares da Educação Infantil em Niterói: trajetórias e 

desafios”:  

a) Definir espaços para realização de encontros dos representantes das escolas;  

b) Organizar cronograma de reuniões por “Eixos Temáticos” (conforme a 

Portaria 132/2008); 

c) Coordenar os grupos de trabalho; 

d) Sistematizar os registros recolhidos de cada encontro; 

e) Listar os recursos materiais necessários para o desenvolvimento dos 

trabalhos e levantar custos, 

A partir deste momento, optou-se pela eleição de mediadores – representantes 

das Unidades de Educação Infantil (UMEI e Creches Comunitárias) – os quais 

incumbiram-se em “fazer a ponte” entre as discussões inter-unidades travadas em 

encontros de mediadores e as equipes de educadores/educadoras das respectivas UMEI 

e Creches Comunitárias. Suas atribuições eram:  

a) Participar das reuniões periódicas; 

b) Mediar as discussões sobre currículo nas Unidades escolares; 

c) Socializar o registro das reflexões realizadas com as Unidades escolares.  

Foram concedidas 5 (cinco) vagas para representantes das Creches Comunitárias 

conveniadas nesta Comissão. Das 5 (cinco) vagas, 3 (três) foram destinadas a membros 

da equipe técnica do Programa Criança na Creche e 2 (duas) a representantes diretos das 

Creches Comunitárias, com respectivos suplentes.  

Visando à participação dos educadores da rede, a Comissão da Educação Infantil 

organizou encontros com representantes das escolas. Nestes encontros buscou-se 

trabalhar questões que a comissão, em interlocução com os educadores através dos 

mediadores das unidades, julgou pertinentes para a elaboração da proposta curricular, 

discutindo temas como: “Concepção de Currículo na Educação Infantil, Relação adulto–

criança, Espaço e Tempo na Educação Infantil”, entre outros, que foram tratados pelas 

Unidades e debatidos nos encontros de mediadores.  

O resultado deste trabalho – as respostas de cerca de 40 Unidades de Educação 

Infantil públicas municipais e conveniadas – foi, então, tabulado pela Comissão de 

Educação Infantil e apresentado aos presentes no 2º Encontro de Mediadores. De acordo 
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com os resultados tabulados sobre que questões devem ser abordadas no currículo da 

Educação Infantil
37

 destacaram-se:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Os pontos ressaltados pelos profissionais como importantes para a composição 

de um currículo para a Educação Infantil revelam as demandas de um professorado que 

possui expectativas quanto à formação ampla das crianças e, de certo modo, indica um 

perfil destes profissionais que respondem a diferentes formatos de formação docente 

bem como suas implicações na prática educativa. Este levantamento poderia nos servir, 

em caso de análise mais detalhada, tanto para pensarmos o currículo e a formação dos 

“pequenos” como a formação do docente que atua na educação infantil e as bases 

teóricas que fundamentam as práticas neste segmento da escolarização.  

Em meados do segundo semestre, a Fundação Municipal de Educação, sem 

consulta aos profissionais envolvidos no processo de construção curricular, contrata 

uma consultoria através de uma empresa privada para assessorar o trabalho de 

construção curricular.  

                                                           
37

 Questões retiradas da tabulação realizada a partir do resultado obtido nas discussões com os 

profissioais.   

- cuidar e educar; 

- diferentes linguagens; 

- letramento; 

- identidade; 

- cidadania; 

-diversidade/pluralidade cultural; 

- autonomia; 

- interdisciplinaridade; 

- natureza e sociedade; 

- hábitos e atitude; 

-conhecimento de si e do mundo; 

- brincadeiras; 

- valores; 

- limites; 

- sexualidade; 

- saúde; 

 

- ciência e tecnologia; 

- artes; 

- esportes;  

- criticidade na educação infantil;  

- musicalidade.   
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Em dezembro de 2009, foi promovida uma reunião intercomissões com a 

professora representante da Fundação contratada. Na ocasião, a professora 

comprometeu-se com a sistematização de todo o material produzido ao longo do ano de 

2009 e apresentação de um Documento Preliminar no início do ano seguinte (2010), a 

partir do qual seriam retomados os trabalhos.  

Vale lembrar que, na ocasião, a mesma Fundação foi contratada para elaborar e 

implementar os Referenciais Curriculares também da Rede Pública Municipal do Rio de 

Janeiro, tomando os profissionais de surpresa com um documento muito semelhante ao 

apresentado à Rede Municipal de Niterói. Isso nos indica que se trata de um 

formato/modelo pré-estabelecido aplicado como um pacote independentemente das 

especificidades, necessidades dos diferentes segmentos e participação dos sujeitos que, 

de fato, trabalharão este material. Quando “adotado” simplesmente deve ser reproduzido 

sem intervenções ou questionamentos.   

Em 2010, o Documento Preliminar
38

 foi entregue aos profissionais da rede 

municipal de educação em encontro promovido pela Fundação Municipal de Educação 

para o qual não foram convidadas as Creches Comunitárias. Tampouco foram impressas 

edições deste documento para entregar às 35 creches naquele momento igualmente 

integrantes do processo anterior.  

Por iniciativa da equipe pedagógica do Programa Criança na Creche, somente ao 

final do mês de março, as creches comunitárias receberam uma cópia do Documento 

Preliminar, o que inviabilizou a leitura e debate interno nas Unidades a tempo para o 1º 

encontro de mediadores em 2010. Este, realizado em 29 de março, teve como pauta a 

análise crítica do Documento Preliminar evidenciando o prejuízo da discussão em 

função, especialmente, de dois fatores fundamentais:  

a) Não entrega do documento às Creches Comunitárias (que representavam 

cerca de 50% do total de Unidades de Educação Infantil envolvidas no 

processo de costrução curricular); 

b) Não realização da leitura do documento por parte dos representantes das 

Unidades Municipais de Educação Infantil.  

                                                           
38

 Em anexo (2). 
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Este último fator pode ser interpretado como uma forma de resistência à 

imposição da contratação de uma Fundação para realizar um trabalho que vinha se 

desenvolvendo de maneira organizada e coletiva por quem, de fato, estava envolvido 

com a ação curricular no interior das Unidades Infantis. 

Assim mesmo, conforme consta na ata do 1º Encontro de Mediadores, foram feitos 

apontamentos a respeito do Documento Preliminar. Ainda que visivelmente 

desacreditados da possibilidade de continuidade das discussões e construções coletivas, 

após este encontro, as Unidades enviaram, por escrito, observações críticas a partir da 

leitura e discussão do Documento Preliminar com as respectivas equipes. Foram 

apontadas como mais freqüentes nos documentos enviados pelas escolas, dentre outras, 

as seguintes questões:  

1) Identificação de palavras/conceitos difusos no documento:  

 

1.1) Discordância com a definição de currículo Multicultural tendo em vista 

as discussões realizadas ao longo do ano de 2009, bem como a falta de 

clareza, explicitação acerca do viés teórico-político do multiculturalismo, 

ali inscrito.  

1.2) Questionamento quanto à palavra niteroidade e sua definição.  

1.3) Discordância com termos presentes no documento quando o mesmo 

refere-se ao desenvolvimento da aprendizagem, orientando a prática 

pedagógica, tais como: “progressivamente”, “dosagem.” 

1.4) Discordância quanto à inserção da definição da proposta como: Escola de 

Cidadania e Sucesso. 

2) Discordância com a formatação em grades do currículo na Educação Infantil; 

3) Não identificação de referenciais teóricos utilizados durante as discussões ao 

longo de 2009 no Documento Preliminar;  

4) Não identificação das “classes de apoio” como integrante na realidade da rede 

e tampouco na legislação municipal colocada no documento;  

5) Não reconhecimento da autoria dos profissionais da rede no documento 

preliminar; 

6) Identificação de perspectiva de seriação contrapondo a realidade de ciclo 

infantil da rede municipal de Niterói; 
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As divisões dos conteúdos por períodos não convêm, pois estes devem ser 

abordados em todas as fases e os momentos da Educação Infantil.  [...] E cadê 

a Educação Especial/inclusiva? Foi EXCLUÍDA do documento? Será que 

outro documento será discutido e construído “exclusivamente” para a 

Educação Especial? (Creche Comunitária Rosalda Paim).     

Em suma, o não reconhecimento dos estudos acumulados pelos profissionais da 

rede no Documento Preliminar e, portanto, a não autoria na produção do mesmo 

constituiu-se, entre as críticas, como consenso entre as Unidades.  

Não estão presentes no documento preliminar os textos e as discussões feitas 

no ano de 2009, pois acreditamos que antes de detalharmos os conteúdos a 

serem possivelmente trabalhados durante o ciclo da educação infantil, 

organizando-os através dos eixos, devemos mostrar como é a educação 

infantil ou com o que nos preocupamos nela [...] (UMEI Maria Luiza da 

Cunha Sampaio).    

É relevante destacar a inquietação e o pesar de todos os profissionais de 

educação desta unidade, no que concerne ao processo parcial de construção 

coletiva desta atual rede pública de educação, acerca do documento em 

questão, na medida em que inicialmente houve um tradicional e genuíno 

movimento no qual todos os profissionais foram legitimamente envolvidos 

em: estudos, discussões, registros, reuniões, revisões de registros e, 

sobretudo, significativas trocas entre profissionais da própria rede. Notamos 

que a partir da decisão de contratar uma consultoria [...] as produções 

preliminares, assim como também no próprio documento preliminar, a 

ausência das marcas, reflexões e abordagens e resultantes dos estudos e 

posicionamentos do conjunto de profissionais da rede pública de Niterói 

(UMEI Nilo Neves).   

   

Outra questão a ser destacada é a alteração nas pautas em reuniões, tanto da 

comissão, como na de mediadores. Ambas sofreram alterações sem a devida consulta 

prévia aos integrantes – que já haviam estruturado os pontos de tais encontros – a fim de 

garantir a presença da professora contratada para que a mesma pudesse fazer as 

observações e esclarecimentos sobre o conceito de multiculturalismo na medida em que 

este foi um dos principais questionamentos – haja vista as implicações ideológicas que 

carrega – feitos pela maioria das escolas através de suas representações.   

Reforçando o destaque dos muitos pontos evidenciados pelas escolas, 

destacamos que a síntese dos estudos e dos registros realizados ao longo de 2009 não 

estão representados como conteúdo construído coletivamente pelos educadores da rede 

de Niterói. Ademais, no que se refere à definição do currículo de Niterói como um 

currículo multicultural, o referido documento, em nossa opinião, peca  
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[...] ao assemelhar-se aos documentos oficiais que também proclamam as 

bem-aventuranças do multiculturalismo e, com isso, fragmentam a luta dos 

oprimidos, trazendo à baila as formações culturais, étnicas, identitárias que 

apagam as estratificações econômicas e promovem políticas para escondê-las 
(UMEI Rosalina de Araújo Costa).  

Do mesmo modo, além da representação dos Eixos, o Documento Preliminar 

não atendia a recomendação legal da Portaria 132/2008, criada pela própria Fundação 

Municipal de Educação, quando se refere ao processo de construção participativa do 

currículo em Niterói.  

A desmotivação dos profissionais destacou-se como característica no processo 

de produção do material e, apesar do esforço tanto da Comissão quanto de alguns 

representantes de diferentes Unidades de Educação, pode-se dizer que a visível  

diminuição da freqüência nos encontros, tanto de mediadores, quanto nas reuniões da 

comissão e dos seminários propostos, se revelou como sintomas a serem analisados. 

Acreditamos que estão relacionados não somente com o não reconhecimento de autoria 

no Documento Preliminar, mas principalmente com a incerteza e descrédito quanto a 

efetiva participação na construção do documento final.     

Este descrédito também estava caracterizado na presença dos poucos que ainda 

insistiam em reivindicar a construção do material a partir da sistematização fiel da 

prática docente dos profissionais da rede. A escolha entre o caminho da alienação e o 

caminho da emancipação, conforme indica Martínez Bonafé (2010), estava dada como o 

desafio final na disputa ideológica que demarcava os territórios habitados pelos 

profissionais e pela professora contratada pela Secretaria de Educação/Fundação 

Municipal de Educação, representante de interesses que se contrapõem aos dos sujeitos 

que vivem a experiência educativa na escola. Enfim, percebe-se no documento final, a 

presença desta disputa em textos que se confundem entre conceitos, fundamentações, 

perspectivas e projeções. Fica evidente a presença e compromisso com o público dos 

professores – servidores públicos municipais – no que se refere à execução de 

programas governamentais aos quais não se identificam. A reivindicação pela autoria é 

tida como fundamento da ação destes profissionais. Compreendemos assim que “os 

servidores públicos, trabalhadores do bem público difuso, frente às várias tentativas de 

desqualificação de suas funções, não podem ser reduzidos a executores de programas 

governamentais (SANTOS, 2012, p. 7).” 



 

93 

 

Lembramos que no ponto 3.2 deste capítulo, destacamos as reflexões de Arroyo 

(2010) quando tratamos do processo de construção curricular da Educação Infantil em 

Niterói, tratando do currículo como explicitação de “território em disputa” e é nesta 

direção que observamos os esforços que se revelam direta e indiretamente para garantir 

princípios básicos de liberdade para a formação dos sujeitos envolvidos na educação 

escolarizada na pequena infância.  
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CAPÍTULO III 

Aproximações aos princípios básicos de liberdade para a formação humana 

Considerando que a presente investigação dedica-se à educação escolar das 

crianças pequenas, lidar com a ideia de liberdade torna-se alvo de discussões e 

ponderações desde diferentes pontos de vista no que se refere ao processo de formação 

humana que se realiza com base na manutenção e transmissão de culturas e tradições. 

Desse modo, defendemos que a ideia de liberdade está associada ao conceito de cultura 

e, mais precisamente, com o conceito de cultura com o qual nos identificamos.  

Compreendemos cultura como um conceito básico, pensado por diferentes 

perspectivas e campos de estudo que podem auxiliar a descortinar os caminhos 

escolhidos para seguirmos como curriculistas.   

Concentrado na Antropologia – ciência interpretativa que busca significados ao 

que parece comum – para interpretação das culturas, Geertz (1989) defende a análise 

antropológica como forma de conhecimento que concentra na prática da etnografia – 

que não se reduz à seleção metodológica de uma investigação – o esforço intelectual 

que representa “um risco elaborado para uma “descrição densa” (GEERTZ, 1989, p.4)”. 

O autor revela qua há uma dificuldade em definir o conceito de cultura:  

A cultura, esse documento de atuação, é portanto, pública [...]. Embora uma 

ideação, não existe na cabeça de alguém; embora não-física, não é uma 

identidade oculta. O debate interminável, porque não-terminável, dentro da 

antropologia, sobre se a cultura é “subjetiva” ou “objetiva” [...] é concebido 

de forma totalmente errônea. Uma vez que o comportamento humano é visto 

como ação simbólica (na maioria das vezes: há duas contrações) – uma ação 

que significa, como a fonação na fala, o pigmento na pintura, a linha na 

escrita ou a ressonância na música, – o problema se a cultura é uma conduta 

padronizada ou um estado da mente ou mesmo as duas coisas juntas, de 

alguma forma perde o sentido (GEERTZ, 1989, p.8).  

 O autor afirma ainda que “o que devemos indagar é qual é a sua importância: o 

que está sendo transmitido com a sua ocorrência e através de sua agência (GEERTZ, 

1989, p. 8)”. 
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Conforme abordado em outra investigação que realizamos, compreendemos a 

ideia de cultura considerando as contribuições de Willians (2011), Eagleton (2005), 

Geertz (1989), Hobsbawm & Ranger (2008), Xavier (2000) entre outros.   

Eagleton (2005) nos apresenta a idéia de cultura primeiramente tratando-a do 

ponto de vista etimológico que a define a partir de sua derivação da natureza, 

da cultura como cultivo relacionada à agricultura. Neste sentido, cultura 

denotava, de início, um processo completamente material que depois, 

metaforicamenmte, foi sendo transferida para questões relacionadas ao 

espírito – que podemos interpretar como questões relacionadas à 

subjetividade. “A idéia de cultura, então, significa uma dupla recusa: do 

determinismo orgânico, por um lado, e da autonomia do espírito, por outro. É 

uma rejeição tanto do naturalismo como do idealismo (EAGLETON, 2005, 

p.14)”.  

Entretanto, este sentido de cultura pode se compreender como algo regulado 

e também não regulado. Na medida em que, originalmente a palavra significa 

lavoura, cultivo – que nos remete à regulação – há também o crescimento 

espontâneo como parte do processo.   

Numa perspectiva marxista, o autor revela que cultura é o que reúne, em 

única definição, tanto a base como a superestrutura. Da raiz latina, cultura é 

colere que significa desde cultivar e habitar a adorar e proteger. Colere 

também desemboca, segundo Eagleton (2005), via o latim cultus, no termo 

religioso de “culto”. Na Idade Média tinha significado vinculado ao lugar e 

sentido de divindade/transcendência. Verdades culturais tratadas como 

sagradas, protegidas, reverenciadas. Tal definição relaciona-se com a 

autoridade religiosa, mas também com ocupação/invasão (OLIVEIRA, 2010, 

p. 37).  

Neste sentido, a cultura se coloca, na relação com a natureza, como algo que 

molda os sujeitos e ao mesmo tempo pode ser moldada por estes. Reprodução e criação 

articulam-se quando tratamos da ideia de cultura. “Os seres humanos não são meros 

produtos de seus ambientes, mas tampouco são esses ambientes pura argila para 

automoldagem arbitrária daqueles (EAGLETON, 2005, p14)”. 

A dimensão política de cultura é tratada pelo autor quando revela que o “Estado 

encarna a cultura, a qual, por sua vez, corporifica nossa humanidade comum 

(EAGLETON, 2005, p. 17)”. Deste modo, a cultura constitui-se como instrumento de 

ação política para alienação ou para emancipação. Como ação alienadora a cultura pode 

servir ao Estado ocultando a disputa, a luta social a fim de garantir a falta de 

necessidade de luta política mascarando uma falsa harmonia e configurando-se como 

processo de “adestramento”. Ao contrário, como projeto de emancipação, a cultura se 

alicerça na igualdade de condições e toma e educação como recurso para tal. “(...) são 

os interesses políticos que, geralmente, governam os culturais e, ao fazer isso, definem 
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uma versão particular de humanidade (EAGLETON, 2005, p. 18)”. Tais reflexões 

remetem à evidência dos vínculos entre política e cultura.  

Williams (2011, p.43) alerta quanto “a proposição de uma base determinante e 

de uma superestrutura determinada.” Para o autor, é explícita a determinação de um tipo 

de cultura valorizada socialmente e imposta como comum. Determinação esta, que tem 

suas raízes explicativas vinculadas especialmente às orientações teológicas de homem e 

de mundo. Williams (2011) destaca ainda a importância de observar os conceitos de 

superestrutura e base afirmando ser o último, um conceito que deve ser estudado com 

mais cuidado porque contém em si a compreensão acerca da realidade, o processo 

cultural ainda que não evidenciado habitualmente.    

Em muitos usos da proposição da base e da superestrutura, como uma 

questão de hábito verbal, “a base” passou a ser virtualmente considerada 

como um objeto ou, em casos menos toscos, de maneiras essencialmente 

uniformes e usualmente estáticas. “A base” é a existência social real do 

homem. “A base” são as relações reais de produção que correspondem a uma 

fase do desenvolvimento das forças produtivas materiais. “A base” é um 

modo de produção em um determinado estágio de seu desenvolvimento.  

Há, portanto, a possibilidade constante de variação dinâmica dessas forças. 

[...] quando são consideradas, como Marx sempre as considerou, como 

atividades específicas e as relações de homens reais, elas significam algo 

muito mais ativo, mais complexo e mais contraditório do que o 

desenvolvimento metafórico da noção de “base” poderia permitir que 

percebêssemos (WILLIANS, 2011, p.46-47). 

Compreendendo a importância de pensar a base como mais do que lugar de 

reprodução, o autor destaca ainda a noção de totalidade – desenvolvida principalmnete 

por Lukács – como uma alternativa que se opunha à ideia fragmentada de base e 

consequente superestrutura no que se refere às práticas sociais-culturais. Pensar a 

totalidade, portanto, torna-se mais significativo e aceitável quando se trata da dimensão 

cultural. Entretanto, tal noção é, do mesmo modo, absorvida como uma forma de 

esvaziar o conteúdo crítico que observa a determinação, a intenção. Por isso, a 

totalidade deve ser observada não como um acúmulo variado de práticas culturais que 

exclui a realidade da divisão social de classes, característica nas sociadedes capitalistas, 

mas de práticas culturais que se sobrepõem numa permanente disputa.  

[...] embora seja verdade que qualquer sociedade é um todo complexo de tais 

práticas, também é verdade que toda sociedade tem uma organização e uma 

estrutura específicas, e que os princípios dessa organização e estrutura podem 

ser vistos como diretamente relacionados a certas intenções sociais, pelas 

quais definimos a sociedade, intenções que, em toda nossa experiência, têm 

sido regidas por uma classe particular.  
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[...] leis, constituições, teorias e ideologias que são tão frequentemente 

defendidas como naturais ou como tendo a validade ou significância 

universal devem ser vistas como simplesmente expressando e ratificando a 

dominação de uma classe particular (WILLIAMS, 2011, p.50). 

Para contrapor uma noção esvaziada de totalidade, o autor destaca a ideia de 

hegemonia defendida por Marx, Gramsci e outros autores. Assim, “ao contrário das 

noções gerais de totalidade, a hegemonia possui a vantagem de enfatizar, ao mesmo 

tempo, a realidade da dominação (WILLIAMS, 2011, p.52).” A sociedade capitalista 

caracteriza-se pela dominação de um conjunto de valores, significados e práticas vivido 

pelos sujeitos que a revitalizam permanentemente através de um processo de 

incorporação de ditos valores, significados e práticas. A escola, como instituição social-

cultural, é grande contribuidora nesse processo de transmissão eficaz e incorporação de 

uma cultura dominante.  

Entretanto, este processo é também contraditório e não se assume 

exclusivamente como transmissor de valores únicos e dominantes. Estão incluídos nos 

mesmos processos as possibilidades de interpretação da cultura, criação e transgressão. 

Dita contradição gera conflito porque “o processo está continuamente ativo e 

adaptando-se; (...) só pode funcionar, em uma sociedade complexa, se for algo mais 

substancial e flexível do que qualquer ideologia abstrata imposta” (WILLIAMS, 2011, 

p.55). 

Nesse sentido, reafirmamos a existência de registros de práticas alternativas à 

cultura dominante, práticas opositoras, como destaca Williams (2011), que demarcam 

historicamente – com as devidas variações que a própria história permite – a 

possibilidade de contrapor práticas culturais dominantes presentes na sociedade 

capitalista.   

Compreendida em sua dimensão histórica, a cultura revela as tradições que se 

mantêm, que se criam e recriam a partir das práticas sociais. A contrbuição de Eric 

Hobsbawm e Terece Ranger (2008) é pertinente quando trata da criação e da 

manutenção da cultura como uma invenção. Do mesmo modo, Löwy (2005), a partir 

das referências em Walter Benjamin, também ressalta a cultura considerando, 

especialmente, a dimensão histórica. O autor destaca a parttir das reflexões de Benjamin 

sobre o conceito de história o alerta de que, no que diz respeito à cultura, mais 

precisamente à apropriação, transmissão/propagação da cultura, devemos estar atentos 
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quanto à necessidade de “escovar a história a contrapelo” a fim de percebermos, de fato, 

o que não se conta através da história oficial transmitida com exclusividade pelos ditos 

vencedores, frutos de uma cultura do monumento à dominação. 

“Escovar a história a contrapelo”, expressão utilizada por Benjamin, é 

justamente fazer o movimento contrário ao de transmisssão da cultura dominante. É 

opor-se ao comodismo da linearidade, da ideia evolucionista de cultura e história 

considerando outras verdades que se escondem quando se destaca somente a percepção 

de um ponto. Um documento seletivo de cultura, como é o currículo, indica escolhas – 

conforme já mencionado em outro ponto deste texto – e, portanto, carrega uma 

percepção de cultura que se identifica com uma opção político-ideológica. Löwy (2005) 

apresenta-nos a Tese VII “Sobre o conceito de história”, na qual Benjamin explicita tal 

questão e atribui duplo significado a expressão destacada. 

Nunca há um documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, um 

documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, 

também não o está o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele 

passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na medida 

do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa 

escovar a história a contrapelo (TESE VII Sobre o conceito de história). 

 

[...] o imperativo “escovar a história a contrapelo” tem duplo significado:  

a) histórico: trata-se de ir contra a corrente da versão oficial da história, 

opondo-lhe a tradição dos oprimidos. [...] entende-se a continuidade 

histórica das classes dominantes como um único e enorme cortejo 

triunfal, ocasionalmente interrompido por sublevações das classes 

subalternas; 

b) político (atual): a redenção/revolução não acontecerá graças ao curso 

natural das coisas. [...] Será necessário lutar contra a corrente (LÖWY, 

2005, p.70 e 74).  
 

A permanente observação acerca da possibilidade de transgressão através de 

práticas alternativas, opositoras, alimentam nossas reflexões sobre a ideia de liberdade e 

sua dimensão, tendo em vista as escolhas que fazemos. A projeção de um modelo de 

liberdade referenciado num caminho linear não corresponde aos preceitos com os quais 

nos identificamos. Nesse sentido, que buscamos uma revisão histórica, conforme sugere 

Benjamin, a partir do ponto de vista dos vencidos-oprimidos-excluídos para tratar do 

futuro intervindo no presente que, segundo o autor, é uma rememoração do passado. 

Assim, a dialética se revela como instrumento libertador das amarras dominantes para 

pensar a história e, portanto, a cultura.   
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Compreendemos que a ideia de cultura está imediatamente associada à ideia de 

liberdade quando referimo-nos à formação humana, seja no ambiente escolar ou fora 

dele. No que tange ao ambiente escolar, as ideias de cultura e liberdade se configuram 

como integrantes fundamentais na construção do texto curricular.  

Observamos que a ideia de liberdade parece evidente especialmente no âmbito 

da cultura extra escolar – se é possível identificar alguma cultura que não atravesse a 

escolar mesmo que de maneira “indesejada” – como, por exemplo, no campo das artes 

(literatura, artes plásticas). Entretanto, a tradição escolar vem se dedicando ao 

cerceamento, controle e limitação da liberdade contrapondo os desejos de liberdade 

impressos, especialmente, através das artes.  

Temos consciência das limitações filosóficas que nos afetam para conceituar 

liberdade e, ao mesmo tempo, temos a clareza da relevância de viver dita experiência 

compreendendo-a como parte da composição humana. Assim, buscamos o 

amadurecimento da investigação a partir da identificação e valorização de práticas 

pedagógicas-curriculares na educação infantil que visam à liberdade tomando-a como 

componente fundamental.  

Na pequena infância é explícita a capacidade de se libertar das amarras adultas 

que as crianças indicam quando fazem uso da bricadeira, por exemplo, como 

instrumento de libertação. Segundo Prestes (2008), a brincadeira não é a única mas, é a 

principal atividade que a criança realiza e esta afirmação significa muito quando 

compreendemos dita atividade como cultural.  

A partir das revisões da autora, observamos que Vigotski já indicava vínculos 

entre brincadeira e liberdade considerando o processo de desenvolvimento infantil. Ao 

tratar da brincadeira não como uma forma predominante na infância, mas como linha 

principal do desenvolvimento, em especial na idade pré-escolar, seus estudos apontam, 

segundo Prestes (2008), para a liberdade como parte essencial do sentimento infantil ao 

brincar. Apesar deste sentimento, a liberdade é considerada pelo estudioso como 

ilusória na medida em que as crianças também criam e submetem-se a regras quando 

estão brincando. Regras construídas a partir da brincadeira que vivenciam ou repassadas 

através de uma cultura infantil, uma cultura da brincadeira como observamos, 

particularmente nos jogos. Neste sentido, a tradição repassada ou reinventada é 

constituinte de nossa relação com o passado, o presente e o futuro e integra cultura e 

liberdade como dimensões do processo de formação humana. 
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O lugar da infância na sociedade deve ser considerado para pensarmos cultura e 

liberdade no currículo da Educação Infantil. Temos a compreensão de que não tratamos 

de um único perfil de infância conforme já alertamos através das considerações de 

Arroyo (2012). Do mesmo modo, destacamos outros autores que demarcam a 

diversidade de infâncias presentes na sociedade e a maneira como historicamente 

estudiosos comprometeram-se com os princípios que fundamentam o conhecimento 

sobre tais infâncias e as crianças.  

Na perspectiva do “estado desenvolvimentista”, o que importava em relação 

às crianças era seu crescimento apropriado em direção a um futuro produtivo, 

e não suas opiniões e pontos de vista no presente.  

Quando tal estratégia biopolítica encontrou as emergentes ciências sociais e 

humanas dos séculos XIX e XX, o resultado foi um referencial dominante de 

hipóteses acerca do tipo de conhecimento necessário sobre as crianças 

(MULLER, 2010, p.45). 

 

Assim, as investigações enfocavam as crianças como peculiares, vulneráveis e 

requerendo ser moldadas, controladas e orientadas para, enfim, tornarem-se adultas que 

é a fase da vida reconhecidamente humanizada. Ou seja, a criança era compreendida 

como algo em processo de “vir-a-ser humano” em vez de ser humano. Como excluído 

social, não estava dada a possibilidade de construir investigações que buscassem formas 

de se comunicar com as crianças. Este contexto dominante nos dá razões para duvidar 

da capacidade das crianças em falar por si próprias e, segundo Muller (2010), cria uma 

espécie de armadilha que impede a auto-defesa da criança nos casos em que o adulto, 

que a princípio deveria protegê-la, na verdade, é o agressor quando abusa fisicamente e 

sexualmente da criança ou ainda quando, através do Estado, não defende seus direitos e 

expõe a criança à pobreza, fome. Muitas vezes, a relação entre vencedores e vencidos, 

opressores e oprimidos são referendadas em pesquisas que tratam da infância como 

“objeto” de estudo. Parece-nos evidente que a história da Educação Infantil 

desconsidera a incompatibilidade de interesses de adultos e crianças ao tratar da ideia de 

liberdade e, simultaneamente, de cultura.    

Reiteramos portanto, a existência de práticas sociais, culturais, históricas 

opositoras e, com base na compreensão da criança como sujeito, destacamos iniciativas 

de estudiosos do campo da educação que afirmam sua posição em defesa da liberdade 

como parte constitutiva do processo de formação humana. Estes autores marcaram a 

história contradizendo a lógica dominante que sustentou e sustenta práticas de 

condicionamento e consequente adestramento infantil a fim de garantir a subordinação 
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dos sujeitos como forma de obediência à dominação característica de uma sociedade 

desigual.  

Os mecanismos de dominação dos sujeitos integram na mesma medida que os 

emancipatórios – senão com mais força – a constituição da cultura, das tradições. 

Acreditamos que, por isso, observamos que a visibilidade teórica dos autores que 

trataremos a seguir possui, de certo modo, limitações nos estudos mais frequentes no 

campo da educação – especialmente no âmbito da oficialidade dos cursos de formação 

docente – na medida em que despertam a consciência crítica acerca do fazer curricular e 

colocam-se como práticas transgressoras em oposição à transmissão de um modelo 

cultural dominante. Entretanto, suas práxis aproximam-se de outras experiências vividas 

em diferentes escolas de Educação Infantil que se propõem a atender a integralidade da 

formação humana através de suas ações curriculares interventoras, autorais.  

 

3.1-Experiências e propostas de educação para a liberdade registradas e teorizadas 

O que reivindicamos como uma proposta de Educação Infantil coerente com as 

demandas infantis considerando a(s) cultura(s) que atravessam e constituem a formação 

humana – que situamos como uma educação pela e para a liberdade – são características 

também de experiências já realizadas, ainda que não direcionadas exclusivamente à 

pequena infância – pela adoção de um projeto que visa à emancipação dos sujeitos e, 

por isso, trata de implacar “modelos educativos”, escolares ou não, que se confrontam 

com a ideia de educação pela obediência, pela domesticação.  

Destacamos especialmente as experiências de Celétin Freinet, educador francês, e 

Mario de Andrade, poeta e estudioso da cultura popular brasileira, em diferentes épocas 

e lugares, mas que adotam princípios de formação humana que dialogam entre si, 

sustentando práticas que têm, em suas bases, aspectos que os definem como opositores 

ao modelo educativo dominate.  

Elegemos estes autores pela coerência político-pedagógica que apresentam, 

conforme sugere Freire (2011), e que defendemos como fundamento indispensável na 

prática educativa, considerando a realidade de cada um e respectivas influências. O que 

está em jogo neste momento é o tipo de abordagem e projeto político de sociedade que 

se destacam a partir das orientações, reflexões e ações educativas. Importam-nos os 

vínculos com um projeto emancipatório que sustente as demandas de gênero, etnia, 

classe etc. em seu conteúdo mais do que em seu/sua representante que, por fim, é 
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representante de um coletivo que se associa ao que defendemos como ação educativa-

formadora de crianças pequenas, especialmente as das camadas populares.  

Os valores, fundamentos e bases ideológicas que se revelam comuns entre Celéstin 

Freinet e Mario de Andrade e permitem o diálogo com os encaminhamentos prático-

metodológicos de nossa investigação acerca das ações educativas junto às crianças 

inseridas em classes de Educação Infantil. Vale ressaltar que a escolha dos referidos 

autores não inviabiliza a interlocução com outros que possam contribuir para pensar 

práticas que se fundamentam na ideia de outro projeto de sociedade.  

Compreendermos que, apesar de não dedicarem-se exclusivamente à pequena 

infância, as contribuições de Celestin Freinet e Mario de Andrade são de grande valia 

para a Educação Infantil. Assim, o diálogo com referências mais específicas ao campo 

da Educação Infantil é inevitável.  

Revisitar tais propostas considerando os possíveis interlocutores – sejam outros 

autores ou outras propostas observadas – se institui como tarefa para pensar outras 

definições acerca do Currículo da Educação Infantil na atualidade, conforme sugere 

Walter Benjamin (2005) ao propor que revisitemos o passado a fim de compreendermos 

e intervirmos no presente tendo em vista outra possibilidade de futuro.   

Este movimento – acreditamos – permitirá uma revisão acerca das propostas que 

consideramos alternativas ao modelo do capital e que carregam concepções de infância, 

de Educação Infantil e, consequentemente, de sociedade que viabilizarão a afirmação ou 

descarte de determinadas ideias e princípios que sustentarão uma proposta pela e para a 

liberdade pautada na permanente reinvenção da cultura escolar e social de maneira 

articulada. 

 

3.2- A “partitura” reinventada a partir da cultura: outra melodia, outra escola 

infantil popular  

Educadores como Célestin Freinet colocam a “partitura” que orienta a melodia-

prática pedagógica de ponta-cabeça quando enxergam as necessidades de um povo 

como algo que transcende o que está posto como proposta curricular. Enxergam que a 

“partitura” pode ser lida de diferentes formas e, por isso, existem outras possibilidades 

de melodias.  

Apesar de não fazer referências exclusivamente à educação da criança pequena, foco 

de nosso trabalho, observamos em Freinet o vínculo com o trabalho, a participação e o 
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compromisso com a mudança social – características com as quais nos identificamos – 

explicitados em sua obra. Este movimento, referenciado na obra e na prática do autor, se 

realiza desde a pequena infância, educando crianças e adultos simultaneamente. As 

associações com outro projeto social, com o povo são evidentes em sua proposta 

pedagógica que toma o trabalho como fundamental ao desenvolvimento humano 

marcando, portanto, nossa diferença diante de outros seres vivos.  

Considerando seu tempo histórico – início do século XX – Freinet anuncia desde os 

primeiros ensaios, tendo em vista as limitações de sua realidade, a possibilidade de 

transgredi-la. A cronologia de Freinet nos revela não somente sua história, mas, 

especialmente, a história de um tempo de contradições e sangrentas disputas 

ideológicas.  

Nascido no sul da França, se desloca na adolescência para outra cidade a fim de 

realizar o curso de magistério. Com a primeira guerra mundial, Célestin Freinet é 

obrigado a alistar-se no exército e retorna com graves sequelas devido a inalação de 

gases tóxicos. Seus pulmões estavam comprometidos pelo resto da vida impedindo-o, 

inclusive, de falar por muito tempo. Neste momento, retoma suas atividades como 

educador e dois fatores são decisivos para que Freinet adote uma postura distinta dos 

demais educadores de seu tempo: 1) suas ideias progressitas, princípios de formação 

humana; 2) sua saúde débil. Associados, estes fatores se colocam como “facilitadores” 

para a realização de práticas que contribuíssem com a participação e autonomia dos 

estudantes, visando também à mudança social.   

O problema da escola popular era tratado por Freinet como uma necessidade vital. 

Para o educador, a escola precisava ser renovada e esta renovação seria também a 

revolução das 

práticas 

escolares 

tomando sua 

relevância para 

a vida das 

pessoas.   

Segundo o 

autor, “(...) la 

escuela se 
Fig 1 - Freinet com alunos em Saint Paul  
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adapta lentamente, en todas las épocas y lugares, al sistema económico, social y político 

que la domina (FREINET, 1974, p.15).” 

A partir das comparações entre as propostas – que compreeendemos como 

curriculares – de instrução na idade média, da escola burguesa e seu declínio numa 

sociedade capitalista tendo em vista a divisão social de classes, observamos evidências 

que reafirmam a posição política de Freinet e suas proposições/oposições frente ao 

modelo de escola instituído. 

Podemos destacar alguns pontos tratados pelo autor considerando as seguintes 

observações: 

1) No que se refere à Idade Média:  

En la Idade Media, nos dicen, los señores estaban muy poço instruídos y no 

siempre sabían leer, porque en aquel momento leer y escribir no eran 

absolutamente indispensables para la función social del señor. Por el 

contrário, no se descuidaba ni su formación de señor, ni la de cazador 

guerrero. Incluso esta formacíon tenía la originalidade envidiable de no ser 

libresca o formalista, sino esencialmente activa y práctica [...] Era una 

escuela ligada a la vida que respondia en una amplia medida a las 

necesidades individuales y sociales de la época; la adaptación era satisfatória 

para aquel médio (FREINET, 1974, p.15).  

 

2) No que se refere à burguesia: 

La burguesía en auge tuvo a su vez escuelas, donde ensenó la lectura y la 

escritura – estos útiles tan raros, tan apreciados y tan respetados en aquella 

época –, la cultura antigua, griega o latina, la medicina, la controvérsia, 

conquistas todas ellas que asentarían sobre bases nuevas la autoridad de esta 

clase social de administradores y comerciantes (FREINET, 1974, p.16).  

 

3) No que se refere à divisão social de classes característica na sociedade capitalista 

no século XX: 

Nueva etapa en el siglo XX: la instrucción del pueblo se convierte en una 

necesidad económica. El capitalismo triunfante instiuyó la escuela pública 

que también se adaptó, por lo menos durante un período, a las finalidades 

especiales que habían dado vida. A pesar de las teorías y dos ampulosos 

discursos que los intelectuales idealistas formulaban, en el fondo no se 

trataba de educar al pueblo, sino de prepararlo para cumplir con eficiência 

racional de prepararlo para cumplir com eficiencia racional las nuevas tareas 

que el maquinismo imponía. Sin las técnicas básicas de leer, escribir y contar, 

el proletário era solamente un obrero medíocre (FREINET, 1974, p.16).  

 

Neste momento, a filosofia instituía novos deuses: a razão e a ciência. A burguesia 

percebe possibilidades sociais e políticas de sua classe e arranca do “senhoril”, através 

da instrução, os elementos de dominação que disfrutava. Segundo Freinet (1974), a 

classe popular começa, então, sua luta para adaptar a educação de seus filhos as suas 

necessidades específicas. Com isso, a escola laica começa a declinar e os mestres de 
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vanguarda tratam de apressar uma evolução fazendo adaptações num organismo 

desequilibrado. A oposição entre as classes burguesa e proletária reflete-se na educação 

e a escola faz suas escolhas definindo suas orientações pedagógicas a partir desta 

eleição.                

A classe trabalhadora, o proletariado, sente a necessidade de formar novas gerações 

que estejam livres da democracia ilusória divulgada pelo sistema capitalista e, para tal, 

precisa rever a educação dos mais jovens, de seus filhos, de modo que esta educação 

contribua para a projeção de um novo modelo social.  

Freinet enxergava na escola a possibilidade de intervenção para a mudança social e 

defendia a urgência da tomada de consciência por parte dos professores a fim de 

garantir a transformação das ideias e práticas pedagógicas em defesa da escola popular.  

 

[...] abandonad las viejas vestiduras y venid con nosostros al inmenso lugar 

de trabajo que es la Escuela Popular. [...] debemos ser todos los educadores 

del pueblo juntos quienes, mezclados con el pueblo, en su lucha popular, 

llevemos a la realización la Escuela del Pueblo (FREINET, 1974, p.19-20).   

 

Ao defender uma readaptação da escola pública para que a mesma se colocasse a 

serviço dos filhos da classe trabalhadora, alguns princípios gerais são tratados como 

fundamentos da prática da educação popular proposta pelo educador francês. Em “Por 

una escuela del pueblo” são destacados dez princípios: 1) Finalidade da educação; 2) A 

escola centrada na criança; 3) A criança constrói por si mesma sua personalidade com 

nossa ajuda; 4) A escola de amanhã será a escola do trabalho; 5) Cabeças bem formadas 

e mãos especialistas antes que “odres” cheios; 6) Uma disciplina racional, emanação do 

trabalho organizado; 7) Uma escola do século XX para o homem do século XX; 8) Esta 

readaptação se fará partindo da base; 9) Complexidade social desta readaptação; 10) A 

escola do povo não pode existir sem a sociedade popular.   

As implicações curriculares são gerais na medida em que a proposta educativa de 

Freinet prevê a transgressão total frente ao que está posto como modelo tradicional de 

escola e de educação.  

La vieja escuela tenía la indiscutible ventaja de que la marcha del trabajo 

estaba minuciosamente reglamentada, por lo menos en la forma, hora por 

hora, disciplina por disciplina: cada sección há hecho tantos problemas, se 

han leído las páginas previstas en los manuales, se han recitado las lecciones 

de historia o de gramática. Nosostros determinamos ahora los trozos que han 

estudiarse, se serán la tarea para mañana. Los padres están satisfechos de ver 

como se acrecienta así, metódicamente, el saber de sus hijos; el inspector está 

satisfecho; se ha “visitado” el programa...¿Qué más se puede pedir? 

Con nuestros métodos, sea cual sea la perfección del nuevo control, ya no 

hay nada de todo aquello: por el contrario, com frequencia queda em nuestro 
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espíritu como una vaga conciencia de insuficiencia. Removemos una tal 

riqueza de vida que siempre tememos responda imperfectamente a las 

llamadas de una construcción dinâmica y caprichosa jamás terminada. [...] Es 

preciso que nos acostumbremos a estas normas de vida, desponjándonos del 

espíritu burocrático que queda satisfecho con pasar una página del manual, 

aunque la lectura no haya sido de ningún provecho para nadie, con una copia 

metódica o con una memorización fiel.[...] concedamos confianza a la vida. 

Entonces, cuando la duda pueda llegar a atormentarnos, hojearemos el diario 

escolar realizado desde que empezó el curso, línea por línea, página por 

página, expresión de una vida cuya riqueza, posibilidades y grandeza han 

revelado nuestras técnicas (FREINET, 1974, p.157-158).     
 

Apesar de se contrapor às “técnicas” utilizadas pela escola tradicional, Freinet 

afirma que o atendimento às exigências dos programas oficiais se realiza em sua escola 

na medida em que se cumprem as disciplinas. Na realidade há uma releitura dos 

documentos e exigências oficiais a fim de interpretá-las em favor dos valores da escola 

popular. Este cumprimento se dá de forma integrada, articulada, ampliando, portanto, a 

capacidade reflexiva e interventora dos sujeitos. Assim, os conhecimentos repassados e 

criados estão para além do que orientam os programas. Do mesmo modo, tal dinâmica 

provoca a atividade política e participativa como integrante curricular fundamental.   

Dando complexidade e dinâmica vital à fragmentação monótona que se revelava nos 

programas (currículos) escolares, se estabelece uma espécie de hierarquia de valores 

pedagógicos que impulsiona uma visão trasnformadora da realidade porque conta com a 

mesma como principal fundamento para dita transformação. A preocupação em integrar 

o complexo escolar ao complexo social, a organização do trabalho escolar no marco das 

obrigações sucitadas pelo meio, a colaboração e projeção de futuro a partir da mudança 

hoje são apostas que marcam a diferença porque são apostas políticas de emancipação 

dos sujeitos. A educação pelo trabalho é o que explicita esta diferença.  

Sua proposta inovadora – ainda nos dias atuais – provoca a discussão não somente 

acerca das alternativas curriculares, mas, especialmente, da formação docente. Coerente, 

Freinet indica que a transição de uma prática conservadora para a emancipatória não se 

efetivará de um dia para o outro. É importante que os docentes acreditem na 

possibilidade que a alternativa apresenta como oposição política social e que assumam 

este desejo para que gradativamente a mudança se construa. 

Além do contato com produções que fundamentem uma prática transformadora, o 

autor ressalta a importância do intercâmbio docente de modo que os professores se 

comuniquem desde diferentes lugares, façam observações da prática do outro, que 
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aprendam e se encorajar também através desta troca. Também em “Por una escuela del 

pueblo”, o autor recomenda algumas indicações práticas para a escola popular:  

1) Supresión de la tarina:  

Primer gesto que indica vuestra disposición de orientaros hacia una 

concepción nueva de la educación: haced desaparecer la tarima sobre la 

cual está entronizado vuestro sitial, que si se convertirá en um escritorio 

como los demás, al nível y a la medida de las demás mesas. 

2) Constituición de una cooperativa escolar:  

[...] no se trata de fundar, como a veces ha sucedido, una agrupación formal 

sobre el papel, con vistas a la compra de material mediante la aportación de 

una cota mensual; sino que se trata de una verdadera sociedad de niños, capaz 

de administrar la vida escolar casi íntegramente. 

3) El texto libre:  

[...] la práctica del texto libre se ha hecho oficial.  

4) El huerto escolar  

Si la escuela posee un huerto, cededlo a los niños para que lo trabajen, con 

vuestra ayuda y vuestros consejos, bajo la égida y en beneficio exclusivo de 

su Cooperativa.  

5) Estudio del médio local  

Debe hacerse de acuerdo con las instrucciones oficiales.  

6) La agenda escolar 

Los niños anotan en la agenda las preguntas, que deberán responderse de 

acuerdo com nuestras indicaciones.  

7) Ficheros autocorrectivos, cuadernos autocorrectivos, bandas 

programadas 

Multiplicación, división, soma, problemas, geometria, conjugación, 

ortografia, gramática, para diferentes cursos.  

8) Intercâmbios escolares 

Entre las clases de las escuelas que pratican la composición libre, pero que no 

editan todavia periódico escolar [...] 

9) El dibujo libre  

Ilustración, creación artística, decoración, dibujo a gran tamaño. 

10)  Organización del trabajo libre 

Previsto en el horário de la clase: redacción, dibujo, trabajo de taller etc. 

11)  Planes de trabajo  

12) Periódico mural 

13) El fichero escolar cooperativo 

Documentos de toda clase pegados sobre fichas de cartulina. 

14) Organización de la Biblioteca de Trabajo 

Primeramente con los libros que ya tengáis, los manuales escolares, las 

colecciones documentales, los diccionarios etc.  

15) La clasificación de fichas y el diccionario índice 

Para ordenar numericamente, clasificar y encontrar rapidamente todos los 

documentos del fichero.  

16) Conferencias de alumnos 

17) Primera reorganización material y técnica de la clase 

Instalación de pequeños talleres improvisados: contraplacado, tejido, 

modelaje,herrería, según posibilidades.  

18) Realización de un periódico escolar manuscrito  

19) La imprenta en la escuela 

Libro de vida, periódico escolar impreso, intensificado por los intercâmbios.  

20) Los talleres de trabajo 

21) Carnet escolar y control 

Control mediante certificados y obras maestras.  

22) Taller de experimentación científica 

23) Compra de aparato de proyecciones fijas 

24) Tocadiscos y discos 
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25) Radio y televisión 

26) Teatro y títeres 

27) Cine 

(FREINET, 1974, p.167-173).  

 

Através das práticas já descritas – oficinas de trabalhos manuais, intercâmbio de 

correspondências, criação e impressão de revistas
39

, jornais, e outros materiais didáticos 

produzidos pelas próprias crianças – Freinet cria uma cooperativa com sua mulher Élise 

Lagier-Bruno Freinet, sua principal colaboradora. Desde então já havia participado, na 

Suíça, do Congresso da Liga Internacional para a Educação Nova. Neste mesmo ano, 

1923, o texto livre e imprensa na escola são divulgados pela Revista Clarté – Revista de 

Henri Barbusse – e em L’école emancipée – órgão da federação de ensino – dando 

visibilidade às experiências pedagógicas de Freinet. Para o educador, a unificação de 

todos os camaradas dependia de uma pedagogia que se convertesse numa pedagogia de 

massa.  

Nuestro movimiento pedagógico no gira en torno a ningún método, por 

excelente que sea. Nuestro objetivo no es el êxito de un método ni la difusión 

de un material, por perfecto que sea. Nuestra finalidad es la renovación y 

modernización de la escuela popular, la eficiência de nuestros esfuerzos, la 

revalorización del trabajo de los educadores en el seno del pueblo consciente 

de su misión histórica...Todos juntos, con este mismo espíritu que nos ha 

valido el éxito que hoy registramos, organizaremos, construiremos la Escuela 

moderna popular francesa (FREINET, 1974, p.9).  

 

Em função de sua prática, Freinet recebe muitas correspondências, mas também é 

hostilizado e tratado com desconfiança a ponto de ser exonerado da cidade em que 

lecionava (Sant Paul). Entretanto, juntamente com Élise, Freinet dá continuidade a sua 

pedagogia e, finalmente, inaugura sua escola oficialmente. 

Durante a segunda guerra mundial Freinet vai preso – por conta de seus vínculos 

com o Partido Comunista – e é encaminhado ao campo de concentração nazista. Já 

debilitado, fica extremamente doente. Assim mesmo, na ocasião, Freinet dá aulas a 

outros presos políticos. Ao sair da prisão integra o Movimento de Resistência Francesa.  

Neste momento, a sobrevivência do movimento dependia da organização daqueles 

que haviam vencido o conformismo e o caos. Trata-se de uma tarefa fundamental. 

Organizar-se para Freinet (1974, p.9), “es una necessidad vital para las colectividades”, 

                                                           
39

 Destacamos, em especial, a produção “La Gerbe”(O Ramalhete) com poemas infantis entre 1926-1928.  
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não somente uma questão técnica, mas a possibilidade de assegurar a renovação da vida. 

A urgência da mudança pulsava e impulsionava as ações e produções do educador.  

Cercado pelas crianças que igualemente enfrentavam as condições econômicas e 

sociais imediatas de um pós guerra, é alimentado pelo desejo de transformação que se 

fazia explícito por um povo que já havia mostrado seu ímpeto pela Resistência. Assim, 

Freinet cria a Escola Moderna como um guia prático para a organização material, 

técnica e pedagógica da escola popular, conforme anunciamos anteriormente.          

La denomino “francesa” no por efecto del nacionalismo que acababa de 

ponerse a prueba con la movilización de las energias que había requerido la 

Liberación, sino por una suerte de unificación de los espíritus libres para el 

vasto y fraternal problema de la educación. En este instante, es preciso 

decirlo, el pueblo creía que iba a prodicirse um fenômeno. [...] Había que 

ponerse inmediatamente manos a la obra, llegando hasta las acciones 

necesarias a la actualidad social y política; pero también obrando también en 

el sentido de la Historia, en la línea de una organización plástica de masas 

centrada en sus intereses más positivos (FREINET, 1974, p.10).   

 

Para Élise Freinet (1974), através da obra “Por uma escola do povo
40

” apresentava-

se um programa para uma escola produtora de sujeitos partícipes de seus processos 

formativos. Programa que se sustentava a partir do “guia prático para a organização 

material, técnica e pedagógica da escola popular” que visava a prática investigativa, a 

experiência e o sentido comum sem a pretensão de se transformar num livro de receitas. 

Ao contrário, a preocupação de Freinet era a de garantir a intervenção dos sujeitos 

de modo que estes se autorizassem a realizar práticas interventoras, na mesma medida 

das experimentadas na escola, na própria vida, na sociedade. As demais obras 

produzidas por Freinet reafirmam tais princípios sempre tomando a reflexão prática 

como forma de expressão do compromisso com a classe trabalhadora.  

O autor insistia em afirmar a necessidade de uma transformação radical das práticas 

escolares e consequentemente, das práticas sociais. Para tal, era impressindível uma 

formação que estruturasse   

[...] sus raíces en el pueblo, en sus necesidades, en sus modos de vida, en sus 

modos de actuar, de trabajar y pensar; raíces vivas que aseguren la potencia 

de su savia. Pero, al mismo tiempo, hará falta ligar esa formación al gran 

pensamiento humano, a todo lo que el progreso nos ha traído de positivo y de 

definitivo, así como a las grandes correintes de civilización que, a través de 

los siglos, por medio de la religión y de la tradición, han comenzado el 

movimiento hacia delante que nosotros tenemos la misión de reforzar y de 

continuar (FREINET, 1974, p.11).    

                                                           
40

 A obra é registrada a partir dos seguintes pontos: 1) Princípios gerais da adaptação do novo 

comportamento escolar ao meio ambiente; 2) As grandes etapas educativas; 3) Complexos de interesses e 

programas escolares; 4) Na prática. 
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Em 1948 a Cooperativa já reunia 

aproximadamente vinte mil participantes.  

Em 1966 Célestin Freinet morre e 

deixa o legado de suas ideias e obras que 

são traduzidas e multiplicadas em 

diferentes países.   

Com a ideia da escola ativa, Freinet 

referenciava-se no trabalho como base 

para a formação humana. Destacamos 

“L’École Moderne Française. Guide 

practique pour l’organisation matérielle, technique et pédagogiquie de l’école populaire; 

Les dits de Mathieu. Une pédagogie moderne de bom sens; Les invariants 

pédagogiques” como suas principais obras dentre tantos escritos e publicações 

traduzidas pelo mundo.    

Freinet foi, um mestre-formador indiscutivelmente, um curriculista, no sentido de 

criar o currículo e, ao mesmo tempo, encorajava aos educadores a autoria curricular 

através de suas práticas e compromisso político.  

No que se refere ao campo do currículo da Educação Infantil, consideramos a obra 

de Freinet uma valiosa contribuição que articula fundamentos essenciais para a 

formação humana plena. Destacaremos alguns fundamentos de suas obras que, ao nosso 

ver, articulam-se aos princípios que defendemos quando referimo-nos à educação 

escolar na/da pequena infância.  

A partir da defesa do reconhecimento da criança como sujeito histórico, social, 

político, cultural e da infância como categorial social no Currículo da Educação Infantil, 

preservamos a ideia de desenvolvimento com base na vida. Este é um princípio também 

fundamental em Freinet. Para o autor, a escola deve estar a serviço da vida e o 

conhecimento, neste sentido, se configura como algo que se sustenta a partir da 

interlocução com outros sujeitos. O conhecimento, assim como a história que 

escrevemos, não é linear ou etapista. Ao contrário, é dinâmico, livre, contínuo, circular.  

A inseparabilidade entre ação política e ação educativa é tratada por Freinet – assim 

como por Freire e outros autores – quando o mesmo faz referência todo o tempo à 

dimensão política da ação pedagógica, ao professor como permanente investigador e 

Fig 2: Escola popular 
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incentivador da autonomia, à ruptura com uma educação pela e para a 

opressão/submissão, ao trabalho como princípio educativo e à militância como motor 

reflexivo-prático. É visível sua contribuição para o exercício da práxis e da 

emancipação. Seus princípios são muito claros e suas orientações técnicas estão 

explicitamente associadas a um projeto de sociedade de ruptura com o modelo 

capitalista que promove e alimenta a divisão social entre as classes, a dominação, a 

alienação. 

Tais princípios são extremamente valiosos para os que “militam” na Educação 

Infantil visto que adotar o Currículo da Educação Infantil e a pequena infância como 

campo de trabalho e estudo é assumir a militância como tarefa. Neste sentido, 

observarmos a relevância de tomarmos Freinet como referência político-ideológica-

metodológica, porém, consideramos ainda insuficientes as formas como sua obra vem 

sendo tratada no Brasil.        

Podemos afirmar que encontramos algumas experiências educativas que tomam 

como base as referências em Freinet – especialmente em escolas privadas. Entretanto, 

não se observam os fundamentos políticos-ideológicos defendidos pelo educador 

articulados às técnicas adotadas. Do mesmo modo, não há registros nos documentos 

oficiais – independentemente do segmento ao qual o documento está direcionado – 

sobre a obra de Freinet como contribuição. Ainda que modismos como a adoção e 

deturpação de práticas como o “Livro da vida” e as “aulas passeio”, façam referência ao 

autor, o mesmo não costuma ser estudado, por exemplo, nos cursos de formação 

docente.  

Para um diálogo com as proposições de Freinet, tomamos as contribuições do 

modernista
41

 brasileiro Mario de Andrade – que viveu, descreveu, valorizou, pesquisou 

e divulgou intensamente a cultura brasileira – como fundamentais para pensar o 

Currículo da Educação Infantil como um projeto de oposição à opressão, pela e para a 

liberdade. 

                                                           
41

  A semana de Arte Moderna aconteceu de 11 a 17 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo e 

marcou a ruptura com modelos artísticos que não representavam a cultura nacional. Em defesa de novas 

ideias e conceitos artísticos de inovação, de liberdade criadora, de valorização das raízes culturais este 

movimento anunciava o modernismo no Brasil tendo em vista a mudança de significados e sentidos que 

manifestavam outras formas de expressão, outros sujeitos, outra sociedade. Representavam essa nova 

forma de expressão da arte brasileira poetas, escritores, pintores como: Mario de Andrade, Oswald de 

Andrade, Anita Malfaltti, Di Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos entre outros.   
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Concentrar-nos-emos na experiência dos Parques Infantis, na década de 1930, na 

cidade de São Paulo, como experiência que se aproxima à proposta pedagógica de 

Freinet tendo como primeiro ponto comum a relação imediata com um projeto 

educativo para as camadas populares, para os filhos dos trabalhadores. 

Profundo conhecedor da cultura popular brasileira em seu tempo, Mario de Andrade 

se destaca por priorizar a sabedoria popular e suas raízes através do folclore e fazer 

desta sabedoria material para as suas incontáveis produções.  

Nascido em 1893, na cidade de São Paulo, ensaia seu primeiro poema aos onze anos 

de idade. Forma-se bacharel em Ciências e Letras, cursa Filosofia e, em seguida, faz 

Canto e Piano no Conservatório Dramático e Musical da Universidade de São Paulo 

onde, mais tarde, será professor. A obra de Anita Mafaltti foi grande influência em seus 

processo de formação como modernista. Neste momento, escreve contos, poemas e 

artigos para jornais e é apresentado ao público por Oswald de Andrade. Em 1922, 

integrando o grupo dos modernistas, participa da Semana de Arte Moderna em São 

Paulo e atua como professor catedrático de História da Música e Estética no 

Conservatório da cidade.  

Mario de Andrade revela grande interesse pela cultura popular brasileira e sua 

diversidade e este interesse o motiva a fazer visitas ao interior do país e outras viagens 

“etnográficas” que, por sua vez, incentivam a produção de novos materiais (poesias, 

crônicas, artigos, críticas, cartas, livros etc.) a partir de suas observações. “Macunaíma: 

o herói sem nenhum caráter” é uma de suas obras mais significativas na medida em que 

retrata, de maneira audaciosa, sua contraposição em relação às normas vigentes. Com 

enorme sucesso, a obra repercutiu em todo o país por seus enfoques inéditos e 

desafiadores da ordem cultural. Sob um fundo romancesco e satírico, se mesclavam a 

epopéia e o lirismo, a mitologia e o folclore, a história e o linguajar popular. O 

personagem-título, um "herói sem nenhum caráter" caracterizava, de forma sintética, o 

resumo das virtudes e defeitos do brasileiro comum. 

Em 1935, é nomeado chefe da Divisão de Expansão Cultural e Departamento de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo e deixa de lecionar no Conservatório. Na ocasião, 

cria os Parques Infantis (PI) como proposta educativa que se dá como alternativa à 

escola para as crianças filhas dos trabalhadores. Por conta desta característica, os 
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Parques Infantis implicavam-se em contrapor as práticas escolarizadas e motivar o 

desenvolvimento da socialização-integração e troca de saberes e tradições culturais. 

Compreendemos os PI como ambientes ricos em transmissão e produção da cultura 

através do cultivo das tradições e da oportunização da (re)invenção da cultura popular. 

Do mesmo modo,  os Parques Infantis também anunciam, reconhecem e valorizam a 

existência da(s) cultura(s) infantis como característica das diferentes infâncias.  

Neste sentido, afirmamos que os Parques Infantis revelam uma experiência única 

que expressava as possibilidades educativas diferenciadas das realizadas nas escolas, 

tomando a vida como contraponto ao modelo educativo castrador e conservador 

reverenciado na época. Assim, a produção e troca de conhecimentos se dava, portanto, a 

partir de outras iniciativas. Desde sua estrutura física aos principios orientadores, os 

Parques Infantis se constituem como integradores da cultura popular a partir da vivência 

da mesma. Conforme situamos anteriormente, os PI foram criados a partir do 

Departamento de Cultura e, por isso, eram coerentes com a proposta de tal 

Departamento que buscava valorizar experiências educativas-culturais extra-escolares.  

Não só o PI, mas o DC como um todo era um projeto de educação extra-

escolar que garantia o direito ao espaço público para o operariado, fazendo 

parte do projeto municipal de urbanização da cidade, atendendo à 

Constituição da época que exigia a utilização 10% do orçamento da 

prefeitura com os sistemas educativos. Para não reproduzir o modelo escolar, 

a ênfase do PI estava no aspecto lúdico, nas brincadeiras, nos jogos 

tradicionais infantis; e os objetivos oficiais dessas escolas populares de saúde 

e alegría eram educação moral, higiénica e estética (Ato 767, de 1935, art. 5º 

i. DC, 1936). (FARIA, 1999, p. 67-68). 

Sua estrutura permitia que, assim como experimentado na pedagogia Freinet, o 

espaço externo do edifício fosse muito mais aproveitado do que o interno. Do mesmo 

modo, a organização das atividades a partir das oficinas, dos trabalhos manuais e 

produções artísticas (plásticas, dramatúrgicas ou literárias) constituíam uma proposta 

curricular diferenciada ainda que não tivesse a pretensão educativa escolar.   
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Assim como as escolas Freinet, os Parques Infantis não eram pensados 

exclusivamente para a pequena infância, entretanto, tratamos de fazer um recorte de 

suas contribuições considerando o segmento da Educação Infantil e, consequentemente, 

as crianças atendidas neste segmento. Faria (1999) destaca a importante contribuição de 

Mario de Andrade para pensar a Educação Infantil nos dias de hoje e revela que sua 

experiência com os PI anunciava reflexões que, na atualidade, são revisadas por 

estudiosos deste campo. Colecionador de desenhos infantis, Mario de Andrade 

observava as crianças de maneira respeitosa e identificava as especificidades da infância 

considerando a possibilidade da produção de culturas infantis e valorizando esta fase da 

vida humana não como uma mera preparação para o mundo adulto, mas como um 

momento único para apropriar-se e produzir cultura destacando a importância do 

coletivo.  

Faria (1999) menciona que Mario de Andrade reconhece a cultura infantil quando 

valoriza a infância e suas manifestações culturais. A defesa da garantia do direito à 

infância contemplando o exercício das dimensões corporais, criativas etc. e viabilizando 

a construção de conhecimento pela troca espontânea, pelo intercâmbio é uma marca das 

práticas nos Parques Infantis. A autora ressalta a importância de compreender a criança 

como produtora e consumidora de cultura e toma o espaço coletivo das escolas infantis 

como locais privilegiados para que a criança permaneça criança e não se configure 

exclusivamente como uma projeção ou ainda mini-adulto. Além da dimensão temporal 

Fig 3- Planta Parque Infantil 
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da infância situada como categoria geracional, destacamos também a dimensão classista 

ressaltada através da ênfase dada à cultura popular nos Parques Infantis.  

[...] a criança para Mario de Andrade é portadora da cultura de sua classe e o 

PI é um local privilegiado para conhecê-la. Portanto, baseado na produção 

cultural, o PI foi criado como uma alternativa às pré-escolas existentes, assim 

como uma alternativa para os espaços filantrópicos existentes na época para 

as crianças pobres. Dessa forma, Mario de Andrade não só fez a coisa pública 

ser de fato pública, como qualificou o serviço público promovendo melhores 

condições de vida para uma clientela pouco atendida: os filhos dos operários, 

contemplados, portanto, já sob a responsabilidade do município com o direito 

à infância, isto é, com o direito ao não-trabalho, com o direito de brincar e de 

criar a cultura infantil, permanenecndo criança pelo menos enquanto 

estivessem no parque (FARIA, 1999, p.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autora afirma ainda que a experiência dos Parques Infantis possibilitou que outras 

formas de pedagogia – que reconhecessem a infância, suas especificidades, a relação 

com as diferenças – fossem buscadas como referências especialmente para o segmento 

da Educação Infantil. Ou seja, um formato que rejeita a escolarização, a curricularização 

da cultura – como observa-se tradicionalmente no ambiente institucional – é o que 

sustenta a defesa da mesma quanto a contribuição de Mario de Andrade através não 

somente dos Parques Infantis, mas de sua obra e postura diante da diversidade cultural e 

suas manifestações para pensar a práxis na Educação Infantil.   

A diversidade tratada com excelência na obra de Mario de Andrade era referenciada 

também nos Parques Infantis como constituinte de uma identidade coletiva. Assim, a 

Fig. 4- Parques Infantis, cidade de São Paulo, década de 1930.  
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infância era compreendida em sua diferença, mas nunca menos importante na relação 

com outros elementos/categorias sociais.  

A sua preocupação com o outro, com a construção da identidade cultural 

brasileira, através de uma linguagem poética, não-acadêmica, permite 

alcançar para a área da educação, novas dimensões de que ela urgentemente 

necessita. Mário é macunaímico. E, assim como ele, o Brasil: uma identidade 

que não é uma; sua especificidade está na identificação que, por sua vez, 

reúne muitas definições e muitas especificidades; possibilita aos opostos se 

encontrarem, “sem nenhum caráter” é a pluralidade de caracteres diversos. 

Pensando dessa forma, é que é possível pensar a criança de uma maneira 

diferente das usuais: o fato de a criança não falar, ou não escrever, ou não 

saber fazer as coisas que os adultos fazem transforma-a em produtora de uma 

cultura infantil, justamente através “dessa(s)” especificidade(s). A ausência, a 

incoerência e a precariedade características da infância, em vez de serem 

“falta”, incompletude, são exatamente a infância. [...] vejamos como Mário 

de Andrade referiu-se à criança: A criança é essencialmente um ser sensível à 

procura de expressão. [...] Por isso ela é muito mais expressivamente total 

que o adulto. Diante duma dor: chora – o que é muito mais expressivo do que 

abstrair: “eu estou sofrendo”. A criança utiliza-se indiferentemente de todos 

os meios de expressão artística. Emprega a palavra, as batidas do ritmo, 

cantarola, desenha. Dirão que as tendências dela ainda não se afirmaram. Sei. 

Mas é essa mesma vagueza de tendências que permite pra ela ser mais total. 

E, aliás, as tais “tendências” muitas vezes provêm da nossa inteligência 

exclusivamente (Andrade, 1929, p.82 apud FARIA, 1999, p.77).        

 

Compartilhamos com a autora o desejo de encontrar outras experiências 

fundamentadas na cultura conforme se realizava nos Parques Infantis na década de 

1930, considerando as inúmeras contribuições destacadas mas também as 

especificidades da época, lugar etc. Na realidade, as bases das experiências de Célestin 

Freinet e Mario de Andrade inspiram a superação de práticas engessadas 

inviabilizadoras de uma formação plena a partir de uma práxis educativa que se sustente 

na inseparabilidade dialética entre cultura, educação e política. Neste sentido, 

reconhecer a infância como uma fase da vida humana que deve ser experimentada não 

somente como uma projeção ou ainda desde a dimensão biológica mas, especialmente, 

como uma fase que deve ser vivida em seu tempo sem a obrigação de encurtá-la a fim 

de garantir que o sujeito seja respeitado e reconhecido como sujeito social e cultural 

considerando suas especificidades.  

Fernandes (2004) também faz referência à dimensão classista do estudo do 

“folclore”, da cultura popular por Mario de Andrade e ressalta que o escritor foi um 

estudioso do folclore que mais fez para transformar o mesmo em ciência considerando 

as questões implícitas presentes nas atividades culturais repassadas entre as gerações.  

 

O folclore, durante muito tempo abandonado aos amadores, seus únicos 

estudiosos, torna-se hoje uma ciência, que tem suas regras, seus métodos, e 



 

118 

 

que exige de quem a estuda qualidades especiais. Ninguém mais fez, para 

transformar o folclore em ciência, que Mário de Andrade (FERNANDES, 

2004, p.195).   

 

O folclore, para Fernandes (2004) é cultura e esta não pode ser compreendida 

separadamente dos sujeitos, do grupo social que a cultiva e experimenta. Desse modo, 

não se trata de simples curiosidade ou de trabalho de erudição mas, uma ciência do 

homem. Esta ciência também deve contextualizar-se no universo infantil tendo em vista, 

como menciona Fernandes (2004), as experiências do “folclore infantil”. Segundo o 

autor, há entre o mundo adulto e o das crianças um mar que impede a comunicação 

entre os sujeitos das diferentes gerações. 

Por isso, o autor propõe o estudo da criança a partir da inserção no universo 

infantil. Tal pré-condição para realizar estudos com as infâncias é destacada por 

diferentes autores que, na atualidade, defendem a pesquisa com crianças, opondo-se a 

pesquisa sobre as crianças. Compreendemos que as formas de referirem-se às infâncias 

e às crianças desenvolvidas por Célestin Freinet e Mario de Andrade, reafirmadas por 

Florestan Fernandes antecedem um movimento no campo da Sociologia – Sociologia da 

Infância – que, desde os anos 2000 vem ganhando força, especialmente na Europa, 

quando tratamos de pesquisa com crianças. As orientações que fundamentam a 

Sociologia da Infância vêm sendo referendadas e, na mesma medida, questionadas pelos 

que se dedicam a estudar a infância em diferentes dimensões. De qualquer maneira, o 

reconhecimento da infância bem como a valorização das diferentes manifestações 

infantis eram observadas e anunciadas, apesar de abafadas, já pelos estudiosos citados. 

Bastide (2004), em prefácio a obra “Folclore e mudança social na cidade de São 

Paulo”, de Florestan Fernandes, contribui bastante com estas reflexões quando coloca-

nos os seguintes questionamentos.  

Quem somos nós, para as crianças que brincam ao nosso redor, senão 

sombras? Elas nos cercam, chocam contra nós; respondem às nossas 

perguntas, num tom de condoscendência, quando fingimos interessar-nos por 

suas atividades; mas sente-se perfeitamente, que, para elas, somos como os 

móveis da casa, parte do cosmo exterior, não pertencemos a seu mundo, que 

tem seus prazeres e sofrimentos. E nós, os adultos, vivemos também dentro 

de nossas próprias fronteiras, olhamos as crianças brincar, repreendemo-las 

quando fazem muito barulho, ou, se deixamos cair sobre seus divertimentos 

um olhar amigo, não é para eles que olhamos, mas, através deles, para as 

imagens nostálgicas de nossa infância desaparecida (BASTIDE, 2004, 

p.195).    

 

Assim, como afirmamos, o movimento de inserção no universo infantil destaca-

se já na proposta dos Parques Infantis tendo em vista as orientações, esclarecimentos e 
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estabelecimento de regras no que se refere ao trato com crianças e com a cultura infantil 

revelada e vivida durante o tempo em que as crianças estivessem no PI. Ditas 

orientações são observadas nos documentos oficiais dos Parques Infantis. 

No PI as instrutoras deveriam brincar com as crianças, ensiná-las a brincar e 

preservar as brincadeiras tradicionais (1ºh,i,j) e não lhes pertubar ou ameaçar 

sua liberdade e espontaneidade (1ºf). O respeito à produção das crianças 

estava assegurado (2º j, k) já que seus desenhos deveriam ser enviados para o 

DC com os respectivos nome e idade
42

. A instrutora tinha muitas 

responsabilidades em relação à organização e manutenção do espaço físico 

(4º item), seu “instrumento de trabalho”. Era proibido o uso de varinha e 

bastões... (2ºn). Para isso, os educadores precisavam ser educados. Entre 

tantos aprendizados, elas não deveriam tirar lições de moral das 

manifestações folclóricas. Eis um trecho de um documento do DC de 1939 

(FARIA, 1999, p.80). 

 

Observamos, desde a primeira frase do documento do Departamento de Cultura 

descrito por Faria (1999), as contribuições da proposta dos Parques Infantis para as 

manifestações culturais infantis tratando-as de maneira respeitosa e negando qualquer 

forma de imposição de verdades diante de algo tão peculiar.  

Do mesmo modo, ao tratar das “invariantes pedagógicas”, Freinet descreve, com 

sensibilidade, sua percepção acerca das demandas infantis e indica formas de trabalhar 

com o conhecimento contrapondo a ideia de que o mesmo é estático ou linear.   

Parece-nos evidente que tratar questões que fazem menção às experiências 

culturais moralizando-as é uma maneira de oprimir não exclusivamente uma 

manifestação infantil, mas, principalmente, uma manifestação não dominante cultural. 

Entretanto é assim que, geralmente, fazemos nas escolas de Educação Infantil. 

Oprimimos as manifestações culturais que consideramos “inadequadas” e induzimos a 

adoção das manifestações “adequadas socialmente” reproduzindo orientações culturais 

marcadas por uma história contada “a favor do pelo”, conforme nos alerta Benjamin 

(2005).  

Os costumes e tradições populares são desprezados em meios didáticos. Por 

muitas vezes, encontramos a reprodução “politicamente correta” de manifestações que 

são deformadas em seu sentido ou em sua falta de sentido – próprio pelo repasse do 

objeto folclórico/cultural – segundo alguns pontos de vista. “Fica-lhes assim a atenção 

chamada justo para as palavras e as ideias possivelmente imoralizadoras: cria-se-lhes 

                                                           
42

 Mario de Andrade desenvolveu, posteriormente, alguns estudos sobre os desenhos feitos pelas crianças. 
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um fundo de malícia e ao mesmo tempo de hipocrizias, mais prejudicial que as próprias 

canções (FARIA, 1999, p.81).” 

Não tratamos aqui da defesa da absorção de toda e qualquer manifestação sem 

fazer a reflexão sobre a mesma. Tampouco defendemos o descarte da cultura erudita 

como possibilidade formativa. O que reivindicamos é o direito de as crianças 

experimentarem as inúmeras dimensões da(s) cultura(s) também na escola de Educação 

Infantil que, na atualidade, torna-se principal lugar de encontro de grupos sociais.  

Avançaremos na discussão considerando outras contribuições de educadores que 

compreendemos como interlocutores na experiência da liberdade na Educação Infantil. 

Destacamos as referências das experiências de Célestin Freinet e Mario de Andrade, 

porém, obviamente, não descartamos os fundamentos de grande validade, no que se 

refere à especificidade do trabalho com a pequena infância, de interlocutores 

reconhecidos como estudiosos da infância que tomam o campo da Educação Infantil 

desde uma perspectiva autoral, emancipatória. A visibilidade das experiências 

traduzidas por Loris Malaguzzi, na cidade de Reggio Emilia, no norte da Itália, por 

exemplo, refletem a relevância de movimentos alternativos que ganham força através do 

intercâmbio com outros sujeitos. Desta experiência, em especial, destacamos alguns 

pontos que compreendemos como fundamentais e que também dialogam com o que 

vimos apresentando na defesa de uma educação infantil pela e para a liberdade. São 

eles:  

a) Conexão permanente entre teoria e prática, produções escritas sobre avanços 

conceituais na formulação e implementação de políticas, práticas pedagógicas e 

formação de professores na área de educação infantil; 

b) Revolução no espaço da cidade com a ideia de ateliê que nasce como integrante 

do projeto de educação infantil italiana na década de 1970; 

c) Compreensão da criança como produtora de cultura, sujeito ativo, inventivo, 

com capacidade para explorar, curiosa; 

d) Atualização da cultura da imagem – estética – através do trabalho conjunto entre 

atelienista, professora e crianças. A integração destes sujeitos respeita as cem 

linguagens defendidas por Malaguzzi; 

e) Integração entre crianças de diferentes idades respeitando o tempo de cada um 

em seu processo de desenvolvimento mas não deixando de integrar mais jovens 

e mais velhos; 
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f) Respeito as diferentes interpretações subjetivas, divergentes e independentes 

sobre o mundo em oposição as ideias de progresso linear e cumulativo; 

g) Reconhecimento de que o poder da imaginação é importante para crianças e 

adultos; 

h) Promoção de condições de aprendizagem através de ambiente acolhedor, livre 

com espaço para produção de cultura e interlocução de saberes; 

i) Negação da necessidade de um modelo de escola; 

j) Valorização e defesa intransigente de princípios que devem orientar todas as 

escolas;          

 

[...] só podemos entender uma cultura efetiva e dominante se compreendemos 

o processo social real do qual ela depende: refiro-me ao processo de 

incorporação. Os modos de incorporação são de grande importância social. 

As instituições educacionais são geralmente as principais agências de 

transmissão de uma cultura dominante eficaz, e essa é agora uma atividade 

tanto econômica quanto cultural prioritária; na verdade, são ambas ao mesmo 

tempo (WILLIAMS, 2011, p.54).  

    

3.3-Culturas infantis e os processos de formação humana 

Compreendendo também a experiência de Reggio Emilia como fundante para 

observarmos as especificidades das culturas infantis e suas influências nos processos 

formativos dos sujeitos (crianças e adultos), tomamos mais esta experiência em 

interlocução com nossas reflexões, para identificar possibilidades culturais cultivadas na 

pequena infância e sua relação com o Currículo da Educação Infantil.  

Retomando as impressões de Fernandes (2004), destacamos as contribuições do 

sociólogo para pensar a especificidade das culturas infantis a partir de seus estudos 

acerca da cultura e dos grupos infantis. O autor investigou as “trocinhas” – nomeclatura 

dada aos grupos infantis pelas crianças que pertenciam a determinados grupos na década 

de 1940, na cidade de São Paulo – e observou desde a composição das mesmas até sua 

influência na formação das crianças naquele momento. Vale destacar que, na época 

descrita, a cidade de São Paulo constituía-se especialmente por imigrantes portugueses, 

italianos, espanhóis etc. que ocupavam diferentes bairros e traziam suas experiências 

culturais para a vida paulistana. Assim, um primeiro elemento observado por Fernandes 

(2004) é a diversidade das manifestações culturais nas brincadeiras das crianças também 

aprendidas a partir do contato com os adultos de diferentes culturas.   
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As “trocinhas” estão condicionadas ao desejo de brincar – à recreação, como 

os demais tipos de grupos infantis. Suas atividades, todavia, excedem aos 

limites da recreação em si mesma, assumindo aspectos diferentes as relações 

entre os seus componentes e destes relativamente ao seu grupo e as relações 

das diversas “trocinhas” entre si. A condição básica para a formação das 

“trocinhas” é a vizinhança. Por isso, a “trocinha”, apesar de sua existência 

independente, como grupo que é, ainda se liga à vontade do adulto 

(FERNANDES, 2004, p.203).   

Para Fernandes (2004, p.205) “(...) a vizinhança é a condição e o elemento da 

cultura infantil tradicional, a causa desses agrupamentos – as trocinhas.” Podemos 

afirmar que a importância da vizinhança, da condição social, ou seja, de uma identidade 

é fundamental para a constituição dos grupos infantis. Trata-se de um primeiro elemento 

de afinidade ainda que não seja condição para a aproximação entre as crianças. 

Na escola de Educação Infantil, os grupos infantis encontram-se, a princípio, em 

função do adulto. Ou seja, a matrícula de uma criança em idade preescolar numa 

determinada escola se deve ao fato de um adulto tomar tal ação de matriculá-la e, em 

seguida, ao cumprimento de uma legislação (feita por adultos) que irá incluí-la em 

determinado grupo considerando a faixa etária da criança. Do mesmo modo, a 

proximidade da residência da criança é, frequentemente, tomada pelo adulto também 

como fator determinate para a realização da matrícula. Assim, além de agrupada com 

crianças da mesma faixa etária, na maioria dos casos, as crianças são agrupadas – pelos 

adultos – em função da condição territorial-social. A partir deste encontro é que se 

constituem as possíveis “trocinhas” da atualidade, tendo em vista a afinidade que 

estreita a relação entre os pares e criando assim, uma direção para as mesmas.     

Müller (2006), evidenciando as contribuições de William Corsaro, afirma que 

através do conceito de reprodução interpretativa incorpora-se a idéia de que as crianças 

contribuem ativamente para a preservação, assim como para a mudança social. Neste 

sentido, o coletivo revela sua importância na medida em que, na relação com os outros, 

as crianças negociam, compartilham e criam cultura – seja com os adultos ou com seus 

pares. Segundo a autora, o termo reprodução, indica que as crianças não estão 

submetidas (apesar de ao longo do processo histórico ser compreendido desta maneira) 

à internalização da cultura de uma sociedade adulta. Ao contrário, são ativas, partícipes 

do permanente processo de criação, produção e mudança cultural.  

Compreendemos que o processo de internalização também ocorre de maneira 

simultânea. Em relação ao termo interpretativa, Müller (2006) faz referência aos 
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aspectos inovadores e criativos da participação da criança na sociedade. Podemos 

acrescentar que tal reprodução interpretativa é também resignificativa, pois, quando as 

crianças reproduzem e interpretam a cultura adulta, resignificam tal cultura criando 

assim, uma cultura infantil ou culturas infantis.  

As crianças revelam culturas próprias da infância e é a partir destas culturas que 

se relacionam com o mundo adulto, reproduzindo-o e/ou intervindo no mesmo. As 

transgressões e riscos diante do estabelecido são tratados pelas crianças como ações que 

estruturam sua posição diante e no mundo.  

Corsaro (1997) afirma que as crianças produzem culturas infantis na relação 

entre pares, ou seja, na interação com outros sujeitos, da mesma categoria geracional 

outras crianças que partilham habitualmente o mesmo ambiente. Para este autor, a 

cultura da infância vai nutrir-se da cultura de pares que se revela na interação das 

crianças com outras crianças que participam de um conjunto de atividades, valores e 

preocupações partilhadas. Entretanto, James, Jenks e Prout (2004), embora de acordo 

com o autor, apontam que as culturas infantis mais que cultura de pares, são subculturas 

integrantes das culturas societais. Como uma tradição, as crianças mais velhas 

transmitem para as mais jovens conhecimentos próprios da infância.  

É assim que se compreende que se continuem a recorrer a muitos jogos, 

estratégias de encarar o real e visões face a determinadas questões já usadas 

há várias gerações atrás. Estes comportamentos nascem da cultura infantil, já 

que não têm a sua base na cultura adulta (SARMENTO, s/data, p.4). 

O reconhecimento da existência de culturas infantis não significa a separação destas 

da cultura adulta. Ao contrário, a interação com a cultura adulta é fundamental na 

constituição da(s) cultura(s) da infância não somente numa perspectiva negativa de 

dominação, relação de poder, mas de apropriação, reprodução e criação da própria idéia 

de cultura como apontada por Eagleton (2005), Williams (2011) e outros autores. Nesse 

sentido, assumir a ação investigativa em educação, mais precisamente no campo da 

Educação Infantil, implica em escolhas decisivas para a direção dos processos 

formativos.  
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CAPÍTULO IV: 

Investigar em educação: quais escolhas para qual caminho? 

Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade.  

Paulo Freire 

 

Em Minayo (2006), destaca-se a ciência como a forma hegemônica – ainda que 

questionável e tratada como mito da atualidade por alguns autores que não a consideram 

como único critério de verdade – de construção do conhecimento. Podemos avaliar o 

questionamento acerca da validade da ciência como única verdade de uma sociedade 

especialmente quando observamos o valor que outros instrumentos têm acumulado ao 

longo da história da humanidade como referências de outras modalidades de saber. Os 

mitos, a poesia, as artes, a sabedoria popular são outras formas de acumular 

conhecimento e devem ser reconhecidas.  

No entanto, desde a modernidade, a ciência se converteu em uma linguagem 

conhecida, divulgada e respeitada, considerando, historicamente, duas formas de tratá-

la: “(...) numa, elabora teorias, métodos, princípios e estebelece resultados. Noutra, 

inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias e orienta-se por novas rotas 

(MINAYO, 2006, p. 36).” Cada qual associa-se a preceitos metodológicos específicos 

que combinarão métodos que correspondam aos preceitos apresentados. A investigação 

educativa, enfim, aponta para especificidades incomuns – presentes geralmente na 

pesquisa social – dependendo da abordagem adotada, quando se desenvolve 

considerando a combinação de determinados métodos que a fazem diferir de outros 

tipos de investigação.  

Nessa perspectiva, arriscamo-nos discutir o conceito de metodologia, tendo em 

vista o forte impacto que dito conceito provoca quando tratamos das ideias, opções e 

práticas, a fim de esclarecer nossas escolhas para o desenvolvimento da investigação. 

Primeiramente, associamo-nos à defesa de Minayo (2006) e outros autores no que diz 

respeito à inseparabilidade entre “questões epistemológicas e instrumentos 
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operacionais”. Assim, “em face da dialética, por exemplo, o método é o próprio 

processo de desenvolvimento das coisas (...) teoria e metodologia caminham juntas e 

vinculadas (MINAYO, 2006, p.45).” 

Considerando a importância do exercício coerente da práxis metodológica, a 

autora inclui também como fator determinante, “a capacidade criadora e a experiência 

do pesquisador” que correspondem à experiência reflexiva, de análise, síntese teórica e 

compromisso com o objeto. Desse modo, a neutralidade científica é incompatível com a 

postura dialética que se realiza entre subjetivação e objetivação. Os questionamentos 

quanto à cientificidade das Ciências Sociais estão especialmente vinculados a este 

princípio que não visa à adequação a modelos e normas padronizadas. Desse modo, 

pesquisa se define  

[...] como atividade básica das Ciências na sua indagação e construção da 

realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino. Pesquisar 

constitui uma atitude e uma prática teórica de constante busca e, por isso, tem 

a característica do acabado provisório e do inacabado permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota [...] 

(MINAYO, 2006, p.47). 

 Assim, compreende-se que a investigação social e, portanto, a investigação 

educativa, inclui vários tipos de investigação que tratam do ser humano em sociedade, 

de suas relações e instituições, da história e tempos dos sujeitos que compõem estes 

lugares. “Enquanto prática intelectual, o ato de investigar reflete também dificuldades e 

problemas próprios das Ciências Sociais, sobretudo sua intrínseca relação com a 

dinâmica histórica (MINAYO, 2006, p.47).”  

A investigação educativa pressupõe elaborações que atingem definições de 

termos e experiências que a distinguem de outras iniciativas de pesquisa. Antes de 

anunciarmos porque compreendemos tal distinção, buscamos a definição, 

conceitualização do que vem a ser a investigação em educação. Com auxílio de 

dicionários de Ciências da Educação indicamos o significado de maneira mais precisa:  

La expresión investigación pedagógica es ambigua y se utiliza con 

significados diferentes. […] es ante todo el equivalente de investigación 

científica en pedagogía. […] un estudio de los fenómenos a fin de descubrir 

las leyes que los rigen y explicarlas.  

La investigación en pedagogía, concebida de esta manera, utiliza todas las 

técnicas de la investigación científica: observación, medida, planes 

experimentales destinados a apreciar el valor de las hipótesis, interpretación 

de los resultados etc. (MIALARET, 1984, p. 280).  
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[...] equivale a una investigación social empírica, que estudia expresamente 

las intenciones, la temática y los métodos de la enseñanza, así como la 

problemática de quienes comparten las tareas educativas, de las escuelas 

comunes y superiores como instituciones, examinando, en una palabra, los 

presupuestos y los resultados de la instrucción (GUTIÉRREZ, 1983, p.158).  

Compreendendo a “investigação pedagógica/educativa” como parte da 

investigação social, avançamos no sentido de buscar o que nos diz o mesmo dicionário 

sobre este tipo de trabalho e encontramos que este “debe definir y explicar un fenómeno 

de forma sistemática e intersubjetiva (GUTIÉRREZ, 1983, p.166)”. 

Recorremos também a diferentes autores que fazem considerações acerca da 

investigação educativa tendo em vista perspectivas que distintas em suas bases 

metodológicas porque adotam diferentes correntes de pensamento. Desse modo, ainda 

que, em alguns casos, façam uso dos mesmos métodos para a coleta de dados, as 

escolhas ideológicas os distinguem no processo. Impressões de autores Gallart (2002), 

Wright Mills (1961), Nazif e Figueroa (1997), Manen (2003), Contreras y Pérez de Lara 

(2010), Freire (2006), Brandão (2003, 2006), Minayo (2006) ajudam-nos a observar as 

possibilidades, os limites e as contradições da investigação.  

A partir destas primeiras leituras pretendemos garimpar – no sentido próprio 

desta ação de limpar e eleger o que nos parece mais valioso – as contribuições que, de 

fato, sustentarão a metodologia desta investigação.  

Na investigação educativa é fundamental a reflexão acerca das experiências 

vividas, assim como das ações práticas da vida cotidiana, considerando a tarefa de 

ampliar o caráter reflexivo e a iniciativa prática. Entretanto, esta necessidade nem 

sempre foi tão óbvia.  

Numa perspectiva histórica, por exemplo, podemos dizer que a investigação 

educativa – parte do campo da investigação social – passa por tendências, avanços, 

desafios etc. que indicam diferentes formas de pesquisa e nos colocam questões acerca 

de sua função. A diversidade metodológica é marcante neste tipo de investigação. 

Entretanto, vale destacar que não existe uma história única que contemple o processo de 

desenvolvimento da investigação social.  

Do ponto de vista histórico, a Pesquisa Social vem carregada de ênfases e 

interesses mais amplos do que seu campo específico. Alguns autores, como 

Schrader (1978) fazem uma revisão dessa prática acadêmica no tempo, 

mostrando que ela nasceu em grupos contestadores das desigualdades 
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produzidas pela sociedade industrial. Seu desenvolvimento exponencial se 

deu na segunda metade do século XX e muitos pesquisadores [...] iniciaram 

suas carreiras na busca de solução para os problemas sociais causados pela 

Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra os antropólogos avançaram muito na 

compreensão de sociedades primitivas, realizando pesquisas de interesses dos 

colonizadores. No entanto, as investigações antropológicas levantaram 

questões que contrariavam os interesses da metrópole e dos seus 

financiadores [...] A partir da Segunda Guerra, com a ampliação do poder dos 

Estados Unidos e sob o signo da industrialização, do crescimento econômico 

e populacional, houve grande avanço na pesquisa social voltada para o 

planejamento estratégico e para a produção de intervenções na organização 

dos meios gerais de produção e de reprodução e, sobretudo, na avaliação dos 

investimentos públicos e privados voltados para o desenvolvimento. [...] O 

termo Pesquisa em Políticas Sociais passou a significar um campo científico 

complicações imediatas do ponto de vista de controle de Estado (MINAYO, 

2006, p49).  

Observamos que, historicamente, a investigação social está sempre a serviço de 

alguma ideologia que sustenta concepções de homem, sociedade, cultura etc. Por isso, 

insistimos na definição das escolhas a fim de transparecer a intencionalidade presente 

no processo investigativo. A metodologia da investigação carrega referências 

fundamentais da contingência histórica. E, por isso, compreendemos que a mesma deve 

tomar como responsabilidade o movimento dialético e a assunção da contradição como 

componente investigativo. Contradição que é característica da própria história, 

conforme nos alerta Benjamin (2005), quando faz referência à relação permanente e 

dialética entre passado, presente e futuro. Assim, o que se revela como contraponto ou 

manutenção de uma realidade na atualidade trata-se de uma revisão histórica 

representada por sujeitos-elementos históricos e ideológicos.  

Com base nas investigações realizadas nos últimos anos, às quais tivemos acesso 

direta ou indiretamente, podemos afirmar que as perspectivas mais frequentes neste 

campo são: descritivas, documentais, experimentais, estudos de caso, análises 

estatísticas, etnográficas, avaliativas, pesquisa-ação-participante.   

Para Agamben (2005) a “(...) ciência moderna nasce de uma desconfiança sem 

precedentes em relação à experiência como era tradicionalmente entendida”. A 

experência científica, originalmente, buscava sua validade a partir da exatidão. A 

questão era que a comprovação científica – tendo em vista o modelo clássico de ciência 

– não alcançava resultados na quantificação ou exatidão das impressões acerca da 

experiência humana que é subjetiva e, por isso, passa a tratá-la como algo externo ao 

homem.  
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[...] a experiência é incompatível com a certeza, e uma experiência que se 

torna calculável e certa perde imediatamente a sua autoridade. Não se pode 

formular uma máxima nem contar uma estória lá onde vigora uma lei 

científica. [...] A ideia de experiência separada do conhecimento tornou-se 

para nós tão estranha a ponto de esquecermos que, até o nascimento da 

ciência moderna, experiência e ciência possuíam cada uma o seu lugar 

próprio (AGAMBEN, 2005, p. 26-27). 

A ciência na perspectiva dialética abole esta separação e faz da experiência, 

como refere tal autor, o lugar, o método. Isto é, o caminho do conhecimento. Autores 

como Contreras e Pérez de Lara (2010) dizem que é a experiência que faz o pensamento 

acontecer e propõem olhar a educação como experiência educativa e não simplesmente 

investigar experiências educativas. Também defendem que o que nos provoca a 

experiência, fruto de algo vivido, ou seja, “estudiar a la educación como experiencia es 

poner en primer plano las múltiples facetas, dimensiones y cualidades de las vivencias 

en la que se participa en las situaciones educativas (CONTRERAS y PÉREZ DE 

LARA, 2010, p.23)” constitui-se, na investigação educativa, como origem e caminho 

para a investigação.   

Es la experiencia la que nos imprime la necesidad de repensar, de volver 

sobre las ideas que teníamos de las cosas, porque justamente lo que nos 

muestra la experiencia es la insuficiencia, o la insatisfación de nuestro 

anterior pensar; necesitamos volver a pensar porque ya no nos vale lo anterior 

a la vista de lo que vivimos, o de lo que vemos que pasa: que hay que volver 

a pensar (CONTRERAS y PÉREZ de LARA, 2010, p. 21).       

Isto implica considerar as situações vividas no cotidiano como experiências 

porque estas se relacionam com contextos mais amplos na medida em que nenhuma 

ação educativa realiza-se com base em uma suposta neutralidade dos sujeitos que a 

vivem e experienciam. A não neutralidade, reafirmamos, não é inimiga da objetividade. 

A análise, nesta perspectiva, é compartilhada e influenciada com e por outros. Os 

princípios e valores que fundamentam nossas experiências revelam, portanto, que 

caminho metodológico adotamos.  

As situações, vivenciadas, experimentadas e investigadas associam-se às 

definições de sujeito e sociedade que compõem uma realidade e, portanto, constituem 

sujeitos individuais e coletivos. A subjetividade se faz presente na singularidade de cada 

experiência, porém, não anula o pertencimento desta a uma coletividade. A 

singularidade de um grupo de crianças que pertencem às camadas populares, por 

exemplo, não é a mesma que apresentam crianças das camadas médias.  
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Os autores defendem ainda mais razões para tomar a experiência como forma de 

conduzir a investigação. A primeira razão está vinculada à ideia de que a educação está 

associada ao pensar em basicamente dois sentidos: 1) de que toda prática educativa 

busca ser experiência, isto é, que seja vivida como experiência, como algo que faz 

pensar; 2) de que a realidade educativa somente podemos compreendê-la em seu 

alcance pedagógico enquanto experiência, de acordo como é vivida por seus 

protagonistas. “Investigar la experiência educativa es (se origina en y tiene por camino) 

pensar sobre lo que da que pensar la educación a sus protagonistas (CONTRERAS y 

PÉREZ de LARA, 2010, p. 22)”.  

 O movimento de ação-reflexão-ação-transformação também compõe outra razão 

fundamental para tomar a experiência como origem e caminho da investigação 

educativa, visto que retornar ao pensamento no que já foi pensado e praticado é avaliar a 

ação e tomá-la como possibilidade transformadora porque aponta para novos 

significados, novas possibilidades, novos caminhos.  

Esperamos con ello poder entender mejor no solo qué supone aproximarse a 

una perspectiva también experiencial del hecho mismo de investigar. Porque 

en la investigación educativa hay también un plano del saber investigar que 

nace de la experiencia de investigadores e investigadores [...] (CONTRERAS 

y PÉREZ de LARA, 2010, p. 22).     

A investigação educativa tem como fim colaborar para afirmar a qualidade das 

ações educativas, ou melhor, a transformação consciente das mesmas. A partir daí, os 

aspectos qualitativos, quantitativos ou quali-quantitativos estarão determinados 

conforme a necessidade apontada pela pesquisa. De acordo com a natureza do problema 

de cada investigação, aplica-se um método que facilitará a busca de dados tendo em 

vista as respostas, reflexões sobre o mesmo. Entretanto, como dito anteriormente, o 

método, numa perspectiva crítica, dialética, das ciências sociais, não está desvinculado 

das referências metodológicas e, por isso, o método se compõe conforme a necessidade 

que se manifesta no processo investigativo podendo sofrer alterações. O problema 

investigativo é o ponto inicial do trabalho do investigador. Quando se inicia uma 

investigação sociológica
43

 a primeira tarefa a realizar é a definição do interrogante 
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 A investigação educativa é compreendida por autores como Manen (2003), Contreras e Pérez de Lara 

(2010), entre outros, como integrante da investigação social. 



 

131 

 

básico que está associado aos princípios, valores, definições de mundo compreendidas 

pelo investigador haja vista a não neutralidade deste.  

Com base nas premissas que sustentam ideologicamente a investigação, 

constrói-se a pergunta que resultará como problema a ser investigado. Estes princípios 

encaminharão o investigador para uma ação metodológica determinada e não outra. Ou 

seja, na medida em que a compreensão de que metodologia
44

 é caminho, faz-se a 

escolha de que caminho se pretende percorrer.   

 Ao tratarmos de  

[...] investigación sociológica. […] la aproximación experimental y 

“fenomenológica” puede ser de utilidad a los investigadores que definen 

problemas de investigación y deben diseñar las estrategias más adecuadas 

para enfrentarlos (GALLART, 2002, p.331).   

A autora nos alerta que quando definido o desejo, o planejamento, esboço da 

investigação, é importante que o investigador esteja atento ao recolhimento de 

informação pelos protagonistas com fidelidade e, a partir daí, analise o que foi coletado, 

voltando à realidade de onde foram recolhidos tais dados. Estes são elementos que 

compõem características da pesquisa qualitativa. Do mesmo modo, Gallart (2002) nos 

apresenta outras possibilidades, como a de realizar investigação qualitativa e quanti-

qualitativa em pesquisa social:  

El diseño de un estudio cualitativo propiamente dicho debe presentar 

claramente los antecedentes del problema al que quiere responder […] el 

investigador se aproxima al problema con un caudal de conocimientos de 

resultados de investigaciones anteriores y con acervo conceptual de teorías 

que le ayudan a delimitar su temática. Estos elementos le permiten al 

investigador generar hipótesis de trabajo, que no son una relación entre 

variables operacionalizadas sino una interrelación entre conceptos amplios a 

redefinir en el propio trabajo cualitativo. 

En el caso de una investigación cuanti-cualitativa, el diseño debe especificar 

los aspectos cuantitativos y cualitativos con sus correspondientes 

interrogantes (GALLART, 2002, p.339). 

Definido o problema e o universo de estudo, outra decisão a ser tomada está 

relacionada ao recolhimento de informação. Neste sentido, a fase exploratória assume 

                                                           
44 A palavra método tem sua base no termo grego hodos que significa caminho e metodologia significa o 

logos (estudo) do método (caminho). Ou seja, metodologia significa “búsqueda del conocimiento”. Y en 

la noción de “método” queda implícito un determinado “modo” de investigación (MANEN, 2003, p.46). 
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grande relevância porque compreende a construção de ideias através de um projeto até a 

entrada no campo. Segundo Minayo (2006, p.171) esta fase compreende a escolha do 

“tópico da investigação, a delimitação do problema, a definição do objeto e dos 

objetivos, a construção de hipóteses ou pressupostos e do marco teórico conceitual, a 

elaboração dos instrumentos para coleta de dados e da exploração do campo.” Esta 

última, em especial, dependerá do tipo de problema colocado pela pesquisa. As 

especificidades e as análises, considerações e apresentação dos “resultados” seguem a 

realização do trabalho. Vale lembrar que compreendemos a análise como o 

detalhamento dos dados de maneira precisa e a interpretação como ação integrada à 

subjetividade que se sustenta em “balizas filosóficas”, conforme sugere Minayo (2006).  

O detalhamento, interpretação, as idas e vindas pertinentes e necessárias ao 

desenvolvimento de uma investigação qualitativa são características da dinâmica de 

uma investigação qualitativa. Destacamos as “balizas filosóficas” como contribuições 

para pensar os primeiros passos para a elaboração científica na investigação social-

educativa.  

A primeira delas é o caráter aproximado do conhecimento que se constrói a 

partir de outros conhecimentos sobre os quais se exercita a apreensão, a 

compreensão, a crítica e a dúvida, embora isso não se dê de forma linear e 

somativa. [...] A segunda baliza diz respeito ao caráter de inacessibilidade e 

de incontrolabilidade do objeto. [...] o objeto é sempre uma “representação” 

sob determinado ponto de vista, em que o investigador, a seu modo, busca 

reproduzir o real. [...] A terceira baliza refere-se à vinculação entre 

pensamento e ação. Nada pode ser intelectualmente um problema se não 

tiver sido, em primeira instância, um problema da vida prática
45

. [a 

quarta] enfantiza o caráter originalmente interessado do conhecimento, ao 

mesmo tempo que ressalta sua relativa autonomia (MINAYO, 2006, p.172-

173). 

As “balizas filosóficas” anunciadas pela autora se constituem como orientações 

para a adoção de uma determinada perspectiva. Uma perspectiva que assume a relação 

com o objeto investigativo como algo que está imediatamente condicionado 

historicamente, e, portanto, socialmente, culturalmente, economicamente. Na mesma 

medida vincula-se às definições políticas do investigador e dos demais partícipes da 

investigação. Entretanto, vale pontuar que, de qualquer maneira, nenhuma perspectiva 

se desenvolve isoladamente. Seja para reafirmar, negar, contrapor ou para superar outra 

corrente filosófica, as diferentes perspectivas se afetam.  
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 Grifo nosso. 
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O trabalho do investigador é tratado por Wright Mills (1961) como atividade 

artesanal. Tomando a “imaginação sociológica”, o autor faz referência a tal prática 

como um ofício e indica que os principais instrumentos para o exercício deste ofício são 

o método e a teoria que se relacionam aos aspectos pessoais e experiências individuais 

do investigador. O que Wright Mills (1961) chama de “imaginação sociológica” outros 

autores denominam de “intuição” ou ainda “criatividade do pesquisador”, conforme 

Minayo (2006). Segundo a autora, dita expressão corresponde à experiência reflexiva do 

investigador, ou seja, sua capacidade de análise e síntese teórica,  comprometimento 

com o objeto e de exposição de seus interesses. A experiência de vida do pesquisador se 

configura em instrumento de trabalho fundamental porque busca respostas à sua própria 

existência em diálogo com outros. O que difere, mais uma vez, são os vínculos 

ideológicos de cada autor ainda que estes apresentem definições semelhantes para 

compreensão e estruturação do processo investigativo.  

  Para captar tais experiências e relacioná-las com o processo de investigação de 

modo que se evite perder elementos que possam ser de extremada relevância, Wright 

Mills (1961) sugere o uso de um instrumento de registro pessoal destas experiências: o 

diário. 

[...] los pensadores más admirables de la comunidad escolar a que habéis 

decidido asociarnos no separan su trabajo de sus vidas.   

Como investigadores sociales, tenéis que dirigir esa complicada acción 

recíproca, captar lo que experimentáis y seleccionarlo; solo de esa manera 

podéis esperar usarlo para guiar y poner a prueba vuestro pensamiento, y en 

ese proceso formaros como trabajadores intelectuales. Pero, ¿cómo podréis 

hacerlo? […] llevad un diario (WRIGHT MILLS, 1961, p. 207).  

Esta prática cria o hábito de auto-reflexão e faz com que o jovem pesquisador 

aprenda a se manter alerta ao seu mundo interior, além de ajudar a desenvolver a escrita 

também como hábito. Desse modo, é possível controlar a experiência fazendo uso desta 

nas pesquisas.  

Acompanhando os registros das ideias e notas pessoais, outros elementos 

compõem o diário: resumos de livros, notas bibliográficas e esboços de projetos.  

[...] los archivos habrán de ser ordenados de acuerdo con varios grandes 

proyectos y con muchos sub-proyectos que cambian de un año para otro. 

Tendréis que adquirir el hábito de tomar muchas notas de todo libro que 

merezca ser leído, aunque tengo que decir que no os será inútil leer libros 

realmente malos. El primer paso en la traducción experiencia, ya de los 
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escritos de otros individuos, ya de vuestra propia vida, a la esfera intelectual, 

es darle forma (WRIGHT MILLS, 1961, p.210).     

E nos alerta que: 

Al ordenar un archivo con frecuencia le parece a uno que está dando rienda 

suelta a su imaginación. Esto sucede, indubitablemente, mediante el intento 

de combinar ideas y notas diversas sobre diferentes asuntos (WRIGHT 

MILLS, 1961, p.211).  

O diário é instrumento valioso de trabalho por sua proximidade com o íntimo 

das experiências do investigador. É composto por registro das reflexões, impressões, 

observações, curiosidades, fundamentações e inquietações que embasarão a produção e 

o desenvolvimento da pesquisa. Por isso, parece, num primeiro momento, como algo 

desordenado. Na realidade, está carregado de ricas contribuições vindas do que o autor 

sugere como imaginação sociológica que consiste – em uma parte considerável – na  

capacidade de passar de uma perspectiva a outra e no processo de formar opinião 

adequada de uma sociedade total e seus componentes.  

Entretanto, apesar deste esforço para registrar a realidade, a forma de investigar 

adotada por Wright Mills (1961) diverge, por exemplo, da apresentada por Freire 

(2006), Brandão (2003), Fals Borda (2006), entre outros, que também fazem uso do 

caderno de campo/registro ao trabalhar com a pesquisa participante – que trataremos em 

seguida. Wright Mills (1961) evidencia a autoridade do investigador compondo-a como 

superior e fazendo dos sujeitos do campo investigado objetos da pesquisa a serem 

analisados. Neste sentido, o retorno com os dados aos ditos “objetos da pesquisa” não é 

necessário na medida em que estes não integram a construção, do processo investigativo 

como partícipes porque são, de fato, tratados como objetos.  

Os “resultados”, neste caso, são compartilhados exclusivamente com outros 

intelectuais realmente “capazes” de analisar as interpretações feitas pelo investigador 

atribuindo, enfim, a validade/utilidade ou não da pesquisa realizada. Assim, a coleta, a 

análise e reflexões acerca dos registros realizados ao longo do processo de investigação 

caracterizam um trabalho artesanal porque minucioso, individual e solitário do 

investigador e que não sofre interrupções diretas por parte dos “investigados”.  

Em Minayo (2006), observamos também a importância do diário quando a 

autora sugere instrumentos de inserção no campo.   
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Toda a observação deve ser registrada num instrumento que se convenciona 

chamar DIÁRIO DE CAMPO. Nesse caderno, o investigador deve anotar 

todas as informações que não sejam o registro das entrevistas formais. Ou 

seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, 

festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da 

pesquisa. Fala, comportamentos, crenças, hábitos, usos, costumes, 

celebrações e instituições compõem o quadro das representações sociais 

(MINAYO, 2006, p. 194).   

Assim, observamos e destacamos a distinção entre Minayo (2006), Brandão 

(2003) e Wrigth Mills (1961), tendo em vista os fundamentos que embasam a ideia de 

método implícita no processo investigativo dos autores citados. Ou seja, as bases 

ideologógicas dos investigadores sugerem o sentido que adotarão para encaminharem a 

pesquisa. Desse modo, o conhecimento traduzido, construído, compartilhado entre os 

sujeitos da investigação tomam dimensões significativamente diversas de modo que se 

contrapõem. 

Os vínculos com os fundamentos da ciência experimental-positivista servem de 

base teórica para Wright Mills (1961) enquanto para Brandão (2003), a ruptura com 

estes, a partir da perspectiva dialógica de investigação, são essenciais para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Brandão (2003) lembra-nos do rigor metodológico imposto pelo modelo 

clássico
46

 de investigação – experienciada pelo próprio autor em suas primeiras 

pesquisas – que revela, na realidade, a linearidade, a neutralidade e impessoalidade 

como características “naturais” no processo investigativo tendo em vista a pretensão de:   

[...] uma revisão detalhada da bibliografia sobre o assunto, a elaboração de 

um modelo experimental confiável, a escolha meticulosa de um grupo 

experimental e outro de controle, a aplicação controlada e neutra dos 

procedimentos metodológicos, a redução dos dados a um teste estatístico de 

hipótese, a análise sucinta e impessoal dos resultados (BRANDÃO, 2003, p. 

41).     

Através da experimentação dos limites da pesquisa clássica, o referido autor 

observa a necessidade da coerência política em sua prática investigativa e adota 

procedimentos metodológicos que mantêm o rigor da metodologia a partir de princípios 

que se sustentam em práticas investigativas que considerem que “os métodos dos 
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 Na obra A pergunta a várias mãos: a experiência da partilha através da pesquisa na educação. São 

Paulo: Cortez, 2003, o autor relata seu processo de formação como investigador que tomava inicialmente 

orientações desde o modelo clássico. 
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trabalhos científicos não são únicos, não são exclusivos e nem sempre são os mais 

adequados a qualquer situação (BRANDÃO, 2003, p. 44)”. 

Em Minayo (2006) observamos o fato incontestável de que o objeto das Ciências 

Sociais é histórico – a realidade concreta – e que há singularidades-pluraridades que 

precisam ser consideradas tendo em vista as especificidades das configurações político, 

sociais, econômicas e culturais.  

[As sociedades] vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o 

futuro que em si traz, dialeticamente, as marcas pregressas, numa re-

construção constante do que está dado e do novo que surge. Toda 

investigação social precisa registrar a historicidade humana, respeitando a 

especificidade da cultura que traz em si e, de forma complexa, os traços dos 

acontecimentos de curta, média e longa duração, expressos em seus bens 

materiais e simbólicos.    

A autora alerta ainda que 

[...] as pesquisas sociais contemporâneas precisam também compreender a 

simultaneidade das diferentes culturas e dos diferentes tempos num mesmo 

espaço, como algo real e que enriquece a humanidade. Isso significa 

compreender o global, o local, convivendo e sendo, ao mesmo tempo, 

mutáveis e permanentes. Pois o ser humano é autor das instituições, das leis, 

das visões de mundo que, em ritmos diferentes, são todas provisórias, 

passageiras, trazendo em si mesmas as sementes de transformação 

(MINAYO, 2006, p. 39-40).   

O método revela, na realidade, como já anunciado, as pretensões ideológicas que 

o investigador carrega. Tomando as reflexões apresentadas por Brandão (2003) e 

Minayo (2006) em diálogo com o que observamos a partir da leitura das “Teses sobre o 

conceito de história”, em Benjamin (2005) observamos a necessidade de revisitarmos a 

história a fim de marcamos posição frente às escolhas ideológicas e, consequentemente, 

metológicas de modo que estas se realizem com coerência. A noção de método, 

portanto, está carregada de considerações e implicações metodológicas de uma 

perspectiva filosófica ou epistemológica particular.  

Neste sentido, compreendemos a “técnica” como algo que se refere à variedade 

inesgotável de procedimentos teóricos e práticos (entrevista, fotografia, registro escrito 

etc.) que podem ser inventados e/ou aplicados para desenvolver um determinado 

método de investigação coerente com seus fundamentos. Esta definição é similar para o 

termo “procedimento” que se refere a várias regras e rotinas associadas com a prática de 

investigação.  
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En la medida en que sea necesario inventar determinados “procedimientos” y 

“técnicas” para adecuarse a un estudio en particular, estos procedimientos y 

técnicas tendrán que ser desarrollados dentro de la orientación general que 

caracteriza a la metodología que se utilice en ese momento (MANEN, 2003, 

p. 47).   

Reafirmamos que a adoção ou invenção da técnica deve ser coerente com a 

metodologia e com o método. Ou seja, a pesquisa e seus aportes metodológicos que se 

fundamentam em orientações ideológicas atendendo a determinados princípios. Isto 

significa que, com uma estrutura metodológica que toma como referências aspectos 

hierárquicos, de distanciamento, abstrações e neutralidade, não se faz uma investigação 

social crítica com pretensões de intervenção. Sendo assim, no nosso caso, tratar da 

realidade concreta é tarefa que nos cabe porque entendemos “a inseparabilidade dos 

aspectos metodológicos dos problemas encontrados em sua dimensão substantiva 

(MÉSZÁROS, 2009, p. 209)” e, por isso, faz-se necessário 

[...] trazer a vida de modo pleno até mesmo os problemas mais complexos e 

abstratos de modo proibitivo no discurso filosófico tradicional, e elucidando-

os a partir da independência de suas dimensões fundamentais (MÉSZÁROS, 

2009, p.204). 

A coerência político-histórico-cultural-investigativa dá forma ao trabalho do 

pesquisador que toma o processo de formação-transformação humana como 

compromisso fundamental no processo de pesquisa. A investigação educativa assume a 

importante tarefa de motivar a reflexão acerca da prática pedagógica, bem como serve 

de base para políticas educacionais. Reconhecer-se e formar-se como sujeito de sua 

prática, na medida em que reflete e intervém na mesma a fim de transformá-la, faz do 

professor, um investigador porque se apropria da práxis, no sentido de Marx, como 

condução do trabalho docente. Esta atitude investigadora do professor impulsiona e 

valoriza a atitude curiosa própria da infância que, em sua essência, se revela 

investigadora, artesã.  

A ação cotidiana do professor deve fazer-se como atividade investigativa de 

modo que a constante reflexão sobre sua prática seja um hábito em que, mais que 

técnico, executor de atividades pensadas, elaboradas por outros, seja autor. O professor 

deve assumir, portanto, em sua prática diária, sua condição política enquanto 

profissional que atua em função do permanente diálogo ação-reflexão-ação- 

transformação.  
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Martínez Bonafé (2010) nos diz que a formação dos professores encontra-se 

permanentemente na encruzilhada de um caminho com direções opostas que se 

enfrentam, evidenciando a lógica de formação humana fundamentada num projeto de 

sujeito e sociedade. Segundo o autor, de um lado está o caminho da alienação e do outro 

o da emancipação. Quando se define o caminho do conhecimento e as possibilidades de 

diferentes caminhos que serão percorridos pelos sujeitos, o autor trata de escolha, assim 

como identificamos na definição de currículo, porque esta compõe projetos de 

sociedade. Desse modo, o caminho da alienação e o da emancipação se constituem em 

oposição apesar de relacionarem-se no cotidiano da atividade curricular/pedagógica. 

Vejamos as definições de cada escolha tratadas pelo autor: 

El camino de la alienación es el que sitúa al profesor como profesional de la 

enseñanza en una relación de dependencia con respecto a un conocimiento 

experto elaborado al margen de su experiencia vital y profesional.  Podremos 

decir que siempre existió un conocimiento elaborado, académico, científico, 

nacido del rigor investigador, que de algún modo es anterior y externo al 

propio sujeto. Pero observemos que lo que aquí se subraya es la relación que 

se establece entre el sujeto y ese tipo de conocimiento: una relación, - en  este 

lado del camino – de dependencia, de sumisión, una relación de poder. Ser 

profesor, por este camino, es dejar hacer y dejar hacer-se. Y la formación, en 

este caso es una formación de consumidor: fragmentaria, construida 

mediáticamente, deslocalizada, efímera, pretendidamente objetiva, 

individualizada (MARTÍNEZ BONAFÉ, 2010, p. 30). 

Neste caso, segundo o autor, o pensamento aparece separado da atividade, a 

investigação separada da ação, o sujeito do objeto e desgarrado de si mesmo. Ou seja, a 

formação não é problematizada porque também o conhecimento não é problematizado 

nem a experiência. Do mesmo modo, a formação não é compreendida como processual. 

Ao contrário, é estática e compartimentada, estritamente instrumentalizadora e cria uma 

dependência a partir da subserviência.  

Em relação ao caminho do conhecimento para a emancipação, Martínez Bonafé 

(2010) contribui com nossas reflexões afirmando que este caminho não é fruto da 

novidade mas da experimentação e exploração permanente, compreendendo a 

necessidade de alternativa diante da alienação, ou seja, a emancipação sustenta-se a 

partir de três condições, segundo o autor: desejo militante, partir de si e valor do 

coletivo. 

Nesta perspectiva, a ideia de autoria evidencia-se na medida em que os sujeitos 

se autorizam à criação e intervenção em seu próprio processo de formação. Este fato é 
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impulsionado pela consciência do professor quanto à fragilidade de sua formação inicial 

e o aprisionamento da rotina estática e meramente reprodutora na atividade profissional. 

O professor encontra-se numa situação de busca por sua identidade, redefinindo-a como 

investigador, como militante porque reflete as implicações externas ao seu trabalho e as 

implicações de seu trabalho em situações que deixa de considerar externas visto que 

percebe que estão implícitas/explícitas no cotidiano da ação docente. A problematização 

do que parece “natural” torna-se o primeiro elemento que anuncia o despertar do desejo 

militante no professor.    

[…] el profesor sabe que su insuficiente formación inicial y la pobreza 

rutinaria de la práctica debe suplirlas con la búsqueda de otro saber y crea, 

llamémosle así de entrada, una situación de investigación: una situación que 

problematiza la práctica y formula preguntas para cuya respuesta se requiere 

otro proceso de conocimiento. Como se puede imaginar, este es un deseo 

estrechamente ligado a una búsqueda de identidad – a una redefinición de la 

identidad colectiva del docente – y por eso mismo debe ser concebido como 

una práctica política: querer ser profesor conquistando espacios profesionales 

colonizados por la alienación (MARTÍNEZ BONAFÉ, 2010, p. 33).  

 

O caminho da emancipação está imediatamente vinculado ao desejo militante 

que toma como fundamento a particularidade, ou seja, o desejo individual que, na 

realidade, reflete o que é comum, coletivo. Partir de si, fazendo uso da referência ao 

movimento feminista, é uma indicação precisa do processo de conscientização e 

consequente emancipação porque articula as vidas particulares, as histórias pessoais ao 

trabalho e formação, porque faz referência ao humano como unidade, integralidade 

considerando as particularidades, especificidades e limites de cada sujeito integrante da 

coletividade.    

O valor do coletivo toma a horizontalidade para fazer referência à produção do 

conhecimento, cultura e política de modo que os sujeitos se reconheçam em sua 

indivualidade tanto quanto no projeto comum e que   

[…] entiendan la institución educativa como el espacio social en que ensayar 

nuevas posibilidades de producción de conocimiento profesional práctico. 

Como un laboratorio de profesionalidad en el que se ensayan y se comunican 

diferentes propuestas cooperativas de formación (MARTÍNEZ BONAFÉ, 

p.40). 

Transformados em laboratórios de profissionalidade, os espaços de formação 

docente compreendem uma forma de produção de saber militante originário do 

exercício de fazer-se investigador, submetendo-se à reflexão e auto-reflexão crítica e 
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permanente como atividade individual e coletiva. A necessidade de sistematização da 

prática, das experiências vividas, constituiriam o despertar da teoria vivida e da prática 

refletida, ou seja, da práxis docente. É nesta direção que encaminamos nossas escolhas. 

Desafiamos nossa própria prática tendo em vista a urgência de reinventá-la como práxis.  

Nesse sentido, tratamos de pensar acerca da operacionalização e da validade da 

investigação. Assim, faz-se necessária a organização das ideias iniciais através de um 

projeto de trabalho investigativo que possa descrever a área de interesse, o problema, o 

objeto, as hipóteses, a justificativa, os objetivos, o marco teórico conceitual e a 

metodologia como pretensões investigativas que se cumprirão e/ou sofrerão alterações 

ao longo do processo. No que se refere à inserção no campo deve ser considerada a 

possibilidade de construção de instrumentos que vaibilizem uma atividade coerente do 

investigador tendo em vista sua opção pela investigação social-educativa. Desse modo, 

o processo investigativo confirmará sua validade sobrepondo-se, inclusive, ao que se 

pode considerar como resultados.  

Os estudos qualitativos também possibilitam construir teorias, reformulá-las, 

re-focalizá-las ou clarificá-las […] A natureza mais aberta e interativa de um 

trabalho qualitativo que envolve observação participante, permite que o 

investigador combine o afazer de confirmar ou desconstruir hipótesis com as 

vantagens de uma abordagem não estruturada. Levantando interrogações que 

vão sendo discutidas durante o processo de trabalho de campo, o investigador 

elimina questões irrelevantes, dá ênfase a determinados aspectos que surgem 

empiricamente e reformula suas hipótesis ou pressupostos iniciais e 

provisórios (MINAYO, 2006, p.181).   

Esta inserção como mediador de um processo investigativo que conta com a 

intervenção de diferentes sujeitos se sustenta a partir de determinados instrumentos que 

são construídos para o desenvolvimento do trabalho e, especialmente, para a inserção no 

campo – fase de fundamental importância na investigação.  

Tomamos a sugestão de Minayo (2006) considerando os roteiros para 

observação participante e para entrevista. Entretanto, destacamos que tratar de roteiro 

como instrumento é diferente de adotar o questionário
47

 na medida em que 

correspondem a lógicas específicas e distindas de aproximação do objeto, especialmente 

no que se refere ao roteiro de entrevista que pode assumir-se como “roteiro para 

                                                           
47

 Minayo (2006) diferencia o questionário do roteiro definindo o primeiro como um instrumento que 

pressupõe hipóteses e questões bastante fechadas cujo ponto de partida são as referências do pesquisador 

e o segundo como aquele que visa compreender o ponto de vista dos atores sociais previstos como 

sujeitos/objetos da investigação contendo poucas questões.    
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entrevista aberta” ou “roteiro para entrevista semi-estruturada”. De maneira mais 

específica, o roteiro da entrevista deve “apresentar-se na simplicidade de alguns tópicos 

que guiam uma conversa com finalidade (MINAYO, 2006, p.189)”, contemplando um 

conjunto de conceitos que sustentam as muitas faces do objeto – a realidade concreta.      

Definindo suas orientações, “balizas filosóficas”, o investigador, na fase inicial 

do trabalho, poderá organizar as ideias contemplando algumas decisões fundamentais 

para o andamento da investigação como, por exemplo, a definição do que irá observar, 

se a observação será livre ou com roteiro específico, a dimensão temporal de sua 

inserção no campo – tendo em vista as demandas combinadas da pesquisa e do próprio 

campo – a escolha do espaço da investigação, as estratégias de entrada no campo, as 

técnicas etc.  

4.1- Metodologia: escolhas, caminhos e descaminhos 

Escolhemos o caminho da emancipação e, por isso, arriscamo-nos na construção 

de referenciais que sustentem nossas opções político-ideológicas defendidas desde o 

início deste trabalho e em nossa trajetória profissional como referência metodológica 

que nos levará a adotar/criar métodos de acordo com a necessidade que a investigação 

apresenta. Apesar de observarmos a validade de diferentes abordagens investigativas, 

destacamos aqui, a abordagem qualitativa como orientação para pensarmos a 

investigação educativa na medida em que compreendemos que “o objeto das Ciências 

Sociais é essencialmente qualitativo (MINAYO, 2005, p.42).”     

Com base nos estudos feministas, Malo (2004) nos instiga a pensar a 

metodologia desde a experiência pessoal, tomando-a como forma de organização de um 

coletivo. Ou seja, a experiência individual compartilhada evidencia a reflexividade e, 

consequentemente, a auto-consciência e a consciência coletiva que impulsiona a 

libertação. Partir de si, fazendo uso da referência ao movimento feminista, é uma 

indicação do processo de conscientização e consequente emancipação porque articula as 

vidas particulares, histórias pessoais ao trabalho e formação, faz referência ao humano 

como unidade, a integralidade considerando as particularidades, as especificidades e 

limites de cada sujeito integrante da coletividade. Tomar o que seria “objeto de estudo” 

numa investigação clássica, conservadora, converte-se, nesta perspectiva, em assumir as 
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contribuições de co-autores, co-investigadores
48

 num exercício de coerência 

investigativa.  

Tal opção compreende os sujeitos envolvidos no processo investigativo como 

sujeitos históricos, tendo em vista a perspectiva do materialismo histórico destacada por 

Benjamin (2005). Assim, o objeto investigativo é histórico; “o sujeito do conhecimento 

histórico é a própria classe oprimida, a classe combativa (LÖWY, 2005, p.108 apud 

BENJAMIN, Tese XVII)” e a relação entre sujeito investigador e sujeito investigado é 

complementar na medida em que o pesquisador é, dialeticamente, autor e fruto de seu 

tempo histórico assim como o sujeito investigado. Esta relação sustenta-se em 

principios ideológicos assumidos pelo investigador que busca a coerência entre suas 

ideias, suas “balizas filosóficas”, como sugere Minayo (2006), e sua ação investigativa 

negando uma postura de neutralidade diante do processo.  

[…] a relação entre o sujeito investigador e o sujeito investigado é crucial. A 

visão de mundo de ambos está implicada em todo processo de conhecimento, 

desde a concepção do objeto até o resultado do trabalho. O reconhecimento 

dessa contingencia é uma condinção sine qua non da pesquisa que, uma vez 

compreendida, pode ter, como fruto investimentos radicais no processo de 

objetivação (DEMO, 1981) do conhecimento. Isto é, cabe ao pesquisador um 

acurado instrumental teórico e metodológico que o municie na aproximação e 

na construção da realidade, ao mesmo tempo que mantém a crítica não só 

sobre as condições de compreensão do objeto como de seus próprios 

procedimentos (MINAYO, 2006, p.42).    

Tratar da realidade concreta, como sugere Freire (2006) e, especialmente neste 

caso da investigação que propomos, é preocuparmo-nos com o currículo desde a ótica 

dos sujeitos que lidam com o currículo, que vivem e fazem deste melodia tendo em 

vista sua compreensão como partitura
49

. Tal analogia remete a melodia à prática 

pedagógica curricular e a partitura às orientações oficiais descritas no texto/documento 

curricular. Ou seja, compreendemos que professora(s) e crianças que vivem-fazem do 

currículo da Educação Infantil do Município de Niterói ação libertadora, tendo em vista 

                                                           
48

 Marta Malo (2004) faz referência às técnicas de entrevista adotadas por Karl Marx ao abordar 

trabalhadores em uma fábrica na França com perguntas instigantes acerca da condição proletária dos 

referidos sujeitos. Esta dinámica foi interpretada como uma ruptura com a divisão entre sujeito-

investigador e objeto-investigado. A extensão do uso desta perspectiva se intensificou nas décadas de 

1960-1970. No Brasil, a investigação-ação e a pesquisa participante ganharam destaque com as 

experiências investigativas de autores como Carlos Rodrigues Brandão e Paulo Freire.  

49
 Tomamos a sugestão do Currículo como partitura em Gimeno Sacristán (2000) que apresenta a 

distinção entre o currículo modelado para os professores e o currículo modelado pelos professores 

compreendendo-o como uma partitura assim como realizam os músicos ao reproduzirem uma canção, 

obedecendo uma determinada partitura.   
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a relação destes sujeitos com o passado, o presente e o futuro, reinventam suas formas 

cotidianamente traçando enfim, uma nova melodia que reinventa a partitura 

apresentada. Somada a esta compreensão, reafirmamos que a ação de autoria curricular, 

conforme mencionado anteriormente e tratada em outro processo investigativo, se 

realiza de maneira compartilhada, entre adultos e crianças, no Currículo da Educação 

Infantil.    

 […] (se) a minha opção é libertadora, se a realidade se dá a mim não como 

algo parado, imobilizado, posto aí, mas na relação dinâmica entre 

objetividade e subjetividade, não posso reduzir aos grupos populares a meros 

objetos de minha pesquisa. […] a pesquisa como ato de conhecimento, tem 

como sujeitos cognocentes, de um lado, os pesquisadores profissionais; de 

outro, os grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a realidade 

concreta (FREIRE, 2006, p.35).    

Freire (2006) defende que a realidade concreta é o problema primeiro de quem 

trabalha com pesquisa social e destaca a importância desta ser encarada pelo 

investigador como algo mais do que o local de coleta de dados, fatos etc. A realidade 

concreta expressa também a percepção dos sujeitos envolvidos com o local, os dados, 

os fatos. “(...) a realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre subjetividade e 

objetividade (FREIRE, 2006, p.35)”. Ela é o que os pesquisadores clássicos chamariam 

de objeto.  

As bases positivistas que se constituíram fortemente, especialmente na década de 

sessenta e setenta, para a realização de pesquisas no campo da educação – com enfoque 

técnico – com mais força no final dos anos setenta sofreram rupturas, viabilizando 

investigações que tomam o compromisso político e a transformação social como 

sustento teórico-prático com ênfase ao longo da década de oitenta. Nos anos noventa, é 

crescente a produção de investigações que tomam fundamentos pós-modernos e, 

simultaneamente, outras que partem da crítica a estas, retomando princípios modernos.  

Na América Latina, em especial, é marcante intervenção de Paulo Freire na 

forma de pensar e fazer investigação. Com base no compromisso ideológico e político 

de transformação da realidade social, este autor é referência para maioria dos textos e 

apresenta uma tendência/perspectiva para a prática de pesquisa no campo da 

investigação social, educativa, que faz dos objetos, partícipes e do investigador, 

aprendiz. 
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[...] se inauguró, desde mediados de los años sesenta, la línea de 

investigación-participativa. En efecto, a partir de las propuestas de Paulo 

Freire, se produjo un vuelco importante en la reflexión educativa. […] 

También se destaca que el problema a investigar es definido por los propios 

afectados y que a través de la investigación se va acrecentando el 

conocimiento de los grupos sobre su realidad. […] se señala que el 

investigador especializado asume una actitud de aprendizaje permanente 

durante el proceso en el que se desarrolla la investigación. […] este tipo de 

investigación busca combinar cuatro elementos: investigación, educación, 

organización y acción de transformación (NAZIF e FIGUEROA, 1997, p25).     

Nesta perspectiva, destaca-se o caráter político e formador da atividade 

científica, conforme temos afirmado. Pensar-fazer pesquisa deixa de ser uma ação 

exclusiva do pesquisador e passa a envolver os demais sujeitos que, numa perspectiva 

pragmática, seriam tratados como objetos. O investigador assume um papel de 

mediação e liderança a partir de uma proposta de pesquisa apresentada pelo mesmo, 

mas assumida, desenvolvida e compartilhada com/por todos. Neste sentido, a 

incorporação da metodologia, tendo em vista a coerência política assumida pelo 

investigador, as “balizas filosóficas” já destacadas anteriormente em Minayo (2006), é 

fator determinante. 

Assim, investigador e demais partícipes da investigação formam e se formam 

conjuntamente. Por isso, o trabalho de pesquisa participante caracteriza-se, 

especialmente, por seu aspecto educativo que, enfim, transforma a realidade concreta a 

partir do processo de conscientização dos integrantes da mesma. Pesquisar constitui-se, 

nesta perspectiva, como um ato fundamentalmente político, formativo e transformador.  

[...] em tal forma de conceber e praticar a pesquisa, os grupos populares vão 

aprofundando, como sujeitos, o ato de conhecimento de si em suas relações 

com a sua realidade, tanto mais vão podendo superar ou vão superando o 

conhecimento anterior em seus aspectos mais ingênuos. Deste modo, fazendo 

pesquisa, educo e estou me educando com os grupos populares. [...] pesquisar 

e educar se identificam em um permanente e dinâmico movimento (FREIRE, 

2006, p. 36). 

Fazer uso das “técnicas” da pesquisa participante implica assumir um papel de 

mediação na busca e construção de conhecimentos de um coletivo. Em geral, o caminho 

percorrido constitui-se de: 1) apresentação da proposta de investigação ao grupo 

escolhido, 2) observação e registro das atividades relacionadas ao tema da investigação 

(coleta de dados), 3) análise e reflexão acerca da prática e do material coletado 

(conjunta com os sujeitos partícipes da investigação), 4) observações quanto ao que se 

realizou, 5) possíveis mudanças na prática a partir do movimento de ação-reflexão-ação, 

com a finalidade de despertar da consciência crítica e coletiva – num movimento de 
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ação-reflexão-ação-transformação. Enfim, “a dialética entre técnica e criatividade é o 

tempero da boa pesquisa (MINAYO, 2006, p.199).”  

O interrogante básico do investigador social, educativo, que assume a pesquisa 

participante como proposta metodológica é “a quem sirvo com minha ciência? 

(FREIRE, 2006, p.36)”. A partir deste questionamento os primeiros passos deste 

trabalho se dão basicamente da seguinte maneira:  

a) Coleta do que já foi realizado como pesquisa, estudo anteriormente realizado 

o campo/tema escolhidos 

b) Escolha do campo: Passar por mais de um ambiente muitas vezes é 

necessário para tomar a decisão e, enfim, justificar a escolha do campo. 

“Essa escolha envolve vários elementos: critérios lógicos, interação, 

conveniência e contatos que assegurem o êxito do trabalho (MINAYO, 2006, 

p. 196).” 

c) Visitas exploratórias: que consistem nos primeiros contatos/visitas informais 

com registros e anotações sobre o que se destaca para o investigador. Vale 

lembrar que o objetivo central destas visitas é criar laços de confiança, 

mapear possibilidades, encontros etc. Servirão também para dedicarmos 

tempo e pensarmos os critérios de escolha dos locais ou local da 

investigação. A aproximação às lideranças para tratar da proposta de trabalho 

considerando a necessidade de envolvimento e participação do grupo 

escolhido constitui-se como outro elemento importante bem como a 

aceitação/aprovação da inserção do pesquisador na realização do trabalho. 

Por isso, é importante “(...) nestes encontros mais amplos, explicar, 

pormenorizadamente, como o trabalho será realizado (FREIRE, 2006, p. 

39)”. 

d) Escolha do grupo da pesquisa: a preocupação com a quantidade de sujeitos 

envolvidos não é fundamental numa abordagem qualitativa. Entretanto, o 

aprofundamento, a diversidade do processo e considerar possíveis 

interlocutores que direta e indiretamente influenciam na relação com o grupo 

devem ser considerados refletindo, assim, “a totalidade das múltiplas 

dimensões do objeto de estudo (MINAYO, 2006, p.197).”  
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Fals Borda (2006) também contribui com nossas reflexões acerca da adoção da 

pesquisa participante como metodologia de trabalho quando nos leva à reflexão sobre o 

papel da ciência na participação popular e interroga sobre sua compreensão de pesquisa 

participante. Para o autor, trata-se de uma pesquisa da ação voltada para as necessidades 

básicas do indivíduo, aliás, este é o modo como compreende a “utilidade” da ciência. 

Ou seja, se realiza como “produto cultural do intelecto humano que responde às 

necessidades coletivas concretas (FALS BORDA, 2006, p. 43)”. Está descartada a 

possibilidade de existência de valores absolutos no conhecimento científico visto que 

este “irá variar conforme os interesses objetivos das classes envolvidas na formação e 

na acumulação de conhecimento, ou seja, na produção (FALS BORDA, 2006, p. 44).”  

Assim, faz-se necessário examinar o processo de produção científica e não os 

resultados isoladamente. Retomamos a discussão acerca da validade e utilidade da 

investigação que são examinadas tendo em vista seu processo porque incorporam a 

transformação pela ação educativa compromissada com a consciência crítica.  

[...] ser um cientista hoje significa estar compromissado com alguma coisa 

que afeta o presente e o futuro da humanidade. Portanto, a substância da 

ciência é tanto qualitativa quanto cultural. [...] pode ser válida a interpretação 

da história e da sociedade feita pelos camponeses e operários, pois corrige a 

versão deformada contida em muitos manuais acadêmicos [...] a história (e 

também alguns outros elementos culturais) pode ser “criticamente 

recuperada” a fim de que possa ser colocada a serviço das lutas e metas 

do homem comum
50

 (FALS BORDA, 2006, p.47 e 49).   

Revisitar a história, o passado, tomando-a à contrapêlo, como sugere Benjamin 

(2005), a fim de observá-la desde o ponto de vista dos vencidos, e fazer do presente 

lugar da ação para a transformação é tarefa de quem visa outro modelo de sociedade em 

oposição ao que se apresenta a partir da ótica do capital. Este compromisso com a 

“recuperação crítica” da história, com a emancipação das ditas minorias
51

, é parte 

fundamental na composição dessa investigação, na medida em que a intervenção dos 

partícipes da pesquisa se pretende evidente. Tal afirmação justifica, por exemplo, 
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 Grifo nosso. 

51
 O termo “minorias” é utilizado, com frequência, especialmente entre os sujeitos integrantes dos 

movimentos sociais quando fazem referência aos excluídos sociais. Entretanto, cosideramos que esta 

expressão poderia ser adotada de maneira contrária haja vista a realidade que se instituiu. Os excluídos 

sociais, na realidade, compõem a maioria e não a minoria. Fals Borda (2006) também trata destes grupos 

sociais como maiorias e não minorias. Dentre estes sujeitos incluimos as crianças, em especial as das 

camadas populares, sujeitos desta investigação.   
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algumas modificações no projeto inicial e caracteriza o processo de investigação, em 

especial, a ida a campo, a partir da intervenção de adultos e crianças integrantes do 

grupo escolhido, que realizaram contribuições significativas alterando, inclusive, o 

próprio campo. Estas observações, entretanto, estarão explicitadas mais adiante neste 

texto. “Por em prática esta metodologia significa recriá-la, enriquecê-la, significa 

inventar métodos com os quais trabalhar de maneira que as pessoas não sejam meros 

objetos (FREIRE, 2006, p. 41)”.   

Sem fazer referência a modelos, mas tratando de identificar características de 

trabalho no processo de investigação participante, Fals Borda (2006) indica seis 

princípios metodológicos
52

 da mesma. São eles: 1) Autenticidade e compromisso; 2) 

Antidogmatismo; 3) Restituição sistemática; 4) Feedback para os intelectuais orgânicos; 

5) Ritmo e equilíbrio de ação-reflexão; 6) Ciência modesta e técnicas dialogais.  

A proposta da pesquisa participante evidencia a necessidade de manutenção de 

uma postura crítica com relação à ciência clássica bem como as conceituações correntes 

do que é ciência, do que fazem os cientistas, e do que são compromissos éticos. Neste 

sentido, modifica a estrutura acadêmica clássica na medida em que subverte a relação 

pesquisador e objeto compreendendo que o interlocutor é também sujeito do estudo 

ainda que se tenha a ciência da autoria da escrita ser de responsabilidade daquele que 

propõe a pesquisa; daquele que traz o interrogante inicial e se coloca como motivador 

da reflexão coletiva, mediador e sistematizador dos processos, o investigador.  

São muito evidentes as potencialidades de se obter um novo conhecimento 

sólido a partir do estabelecimento, na pesquisa, de uma relação mais 

proveitosa sujeito-sujeito, isto é, uma completa integração e participação dos 

que sofrem [experimentam, vivem] a experiência da pesquisa (FALS 

BORDA, 2006, p. 59).    

[...] toda investigação que envolve alguma dimensão de abordagem 

qualitativa centrada na observação participante representa uma notável 

abertura de horizontes frente a todos os procedimentos antecedentes 

(BRANDÃO, 2003, p.47).   

                                                           
52 A descrição detalhada de ditos princípios defendidos pelo autor, pode ser encontrada em: FALS 

BORDA, Orlando (2006). Aspectos teóricos da pesquisa participante: considerações sobre o significado e 

o papel da ciência na participação popular. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Pesquisa 

Participante. São Paulo: Editora Brasiliense. 
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Para Pereira (2012), que toma Mikhail Bakhtin como base filosófica para pensar a 

metodologia, a atividade da pesquisa é tratada como acontecimento, como processo 

dinâmico de interlocução e produção de sentidos que implica um modo de ser e estar no 

mundo. Assim, para autora, conforme orienta Bakhtin, a realidade não está dada. O 

conhecimento, portanto, é fruto de produção social, cultural e a realidade é socialmente 

construída. Tal definição é de extrema relevância para os que optam por tomar a 

realidade como objeto de pesquisa.  

Desde Marx, como indicado por Malo (2004), Freire (2006), Brandão (2003/2006) 

entre outros, observamos esta definição como uma importante opção política no 

processo investigativo que caracteriza o comprometimento da pesquisa social com a 

transformação da realidade investigada.   

[…] o acontecimento é da orden do Ser. […] É terreno de imprevisibilidade 

(não de acasos), de enunciação, de implicação e de escolhas. Não se trata de 

um sujeito abstrato face a uma realidade que lhe é dada, mas de um sujeito 

posicionado e responsivo. Nessa linha de pesamento, a pesquisa é a 

instauração de um acontecimento que pressupõe uma ativa relação entre os 

sujeitos que se põem em diálogo, o tema sobre o qual eles dialogam e o 

contexto no qual esse diálogo se dá. Alterando-se um desses elementos […] 

altera-se o todo da interlocução (PEREIRA, 2012, p.62). 

Ao investigarmos o currículo da Educação Infantil tomamos, obrigatoriamente, as 

crianças como interlocutoras no processo investigativo tanto quanto os adultos. Estas se 

revelam como sujeitos partícipes fundamentais para a análise e reflexão das práticas 

curriculares. Desse modo, faz-se necessário o reconhecimento das especificidades deste 

grupo de interlocutores e consequente busca por uma abordagem que contemple a 

condição geracional de sujeitos sociais, culturais e históricos que são desafiadores.  

O fato de lidar com crianças e estas serem diferentes por sua condição geracional, 

não limita a possibilidade de intervenção das mesmas no desenvolvimento da pesquisa 

na medida em que a escuta sensível
53

 constitui-se como um dos principais instrumentos 

para a coleta de dados. “(...) escutar as vozes dos sujeitos, não apenas para posterior 

interpretação, mas para a busca de sentidos e de novas aprendizagens, num processo de 

ação-reflexão-ação coletivo (MERLO, 2013, p.41).” 
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 Em Merlo (2013) observamos a necessidade da “escuta sensível” como recurso investigativo conforme 

as recomendações de René Barbier (1992, 2002) e Barthes (1990).  
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Para Barthes (1990), não há mais, no ato da escuta, a rigidez das sociedades 

tradicionais, na qual havia dois lados: o de quem simplesmente falava, numa 

atitude de confissão e entrega, e o de quem apenas escutava, se calava, 

julgava e sancionava, numa atitude superior e arrogante. Nas sociedades 

modernas, o ato da escuta leva a percepção ao reconhecimento do desejo do 

outro, de sua complexidade; inclui o que é implícito, suplementar e por isso 

não analisa o outro através de dispositivos teóricos ou por meio de 

objetividade (MERLO, 2013, p.43). 

Assim, apesar de diferentes, não são desiguais. As crianças são interlocutoras de 

uma investigação quando esta se realiza com elas e não sobre elas. Desse modo 

concordamos com Ferreira (2008, p. 152 e 158) quando reivindica que 

[...] seja reafirmada uma nova atitude epistemológica: mais do que olhar para 

examinar é preciso escutar para compreender o que as crianças dizem a partir 

da sua voz. [...] aproveitar as interrogações das crianças para prosseguir o 

esclarecimento das minhas intenções e a redefinição dos meus próprios 

papéis enquanto investigadora. 

E Pereira (2012, p.63) completa: 

[…] dialogar com as crianças e suas produções, ou assumir a infância como 

temática de estudo, funda uma realidade em que a experiência da pesquisa é 

necessariamente diferente daquela que poderia ser vivida no diálogo com 

outros interlocutores, temas ou contextos.  […] o que aqui nomeamos como 

pesquisa com crianças implica, portanto, a construção de uma postura de 

pesquisa que coloca em discussão o lugar social ocupado por pesquisadores e 

crianças na produção socializada de conhecimento […]. Mais do que uma 

opção por ter crianças como interlocutoras no trabalho de campo, implica 

pensar os lugares de alteridade experimentados por adultos/pesquisadores e 

crianças ao longo de todo processo de pesquisa […] Ou seja, ainda que a 

interlocução com as crianças se torne mais facilmente visível no trabalho de 

campo, compreendemos que essa interlocução se faz presente em todo 

processo de pesquisa, antes e depois do trabalho de campo, e mesmo na 

pesquisa de caráter eminentemente teórico que abdique de um trabalho dessa 

natureza. […] um trabalho de campo que coloque face a face pesquisador e 

crianças cria um tipo de realidade diferente daquela experimentada pelo 

pesquisador quando este se debruça sobre estudos teóricos ou sobre 

produções infantis que dispensem a presença das crianças em sua 

interlocução.  

Os “pequenos-grandes” e incansáveis interlocutores de nosso processo investigativo 

também nos informam sua condição social e cultural como crianças situadas em 

determinando grupo social. Esta condição, como provoca Arroyo (2011/2012), interroga 

nossas verdades pedagógicas, nossa ética profissional e o currículo. A infância vivida e 

revelada por estas crianças no cotidiano escolar se constitui como elemento ainda mais 

desafiador do que o fato de tomar a infância como campo de estudo. Além de lidarmos 

com as especificidades de uma categoria geracional lidamos com um constructo social 

que é resultado da extrema desigualdade social.  
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Passamos, portanto, para mais um elemento desafiador: a constatação de que 

carregamos concepções de infância e criança que não correspondem ao que 

encontramos nas escolas públicas de educação infantil ainda que investigadores 

esforcem-se para “descortinar” tais concepções. As crianças com as quais nos 

deparamos são os excluídos sociais que ainda não fazem parte da história oficial da 

infância. São filhos e filhas das camadas populares, das instituições, antes, 

exclusivamente assistencialistas
54

.  

Como lidamos com estas realidades, culturas e infâncias no currículo vivo?    

Ao optarmos por investigar o currículo da Educação Infantil em ação, nos termos de 

Gimeno Sacristán (2000), direcionamos os olhares para as práticas curriculares o que 

torna vivo o documento. Práticas que não se limitam às ações docentes mas se revelam 

também nas ações discentes daqueles que se fazem curriculistas, apesar da pouca idade. 

Dirigimo-nos aos sujeitos da ação e o exercício metodológico se realiza a partir da 

aproximação de experiências compreendidas como alternativas, em oposição, conforme 

sugere Williams (2011) ao modelo do capital, revelando as possibilidades de formação 

humana e considerando a necessidade da atuação/intervenção/autoria do professor em 

diálogo com as crianças, numa atitude compartilhada. O referido autor sugere que nos  

concentremo no conceito de base que é “(…) mais importante a ser estudado se 

quisermos compreender as realidades do processo cultural. Compreende-se desse modo 

que (…) a base é a existência social real do homem (WILLIAMS, 2011, p.46)” e, 

portanto, campo de trabalho para o investigador social-educativo.  

Ao tratarmos de oposição, referimo-nos à ideia de cultura, tratada anteriormente, 

considerando os aspectos dominantes presentes numa cultura e, consequentemente, no 

currículo. Estes aspectos que se constituem como dominates culturais e se revelam nas 

práticas culturais que não são homogéneos, na medida em que evidenciam-se outras 

propostas contrapondo a cultura dominante. O que se destaca na contramão sustentando 
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 Em Kuhlmann (2011) é destacado que as dimensões educativa e social nunca estão descoladas 

especialmente quando tratamos da história da Educação Infantil e das instituições de atendimento à 

pequena infância de maneira geral. Entretanto, a distinção a respeito do atendimento às diferentes 

camadas sociais sempre esteve marcada na história destas instituições.   
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uma coerência política, ideológica e prática é o que o autor chama de oposição revendo 

a ideia do que costumávamos chamar de alternativa.    

Há claramente algo que podemos chamar de alternativo à cultura dominante, 

e há outra coisa que podemos chamar de oposição em seu verdadeiro sentido. 

O grau de existência dessas formas alternativas e opositoras é ele mesmo uma 

questão da variação histórica constante em circunstâncias reais. […] A 

existência da possibilidade de oposição e de sua articulação, o seu grau de 

abertura, e assim por diante, mais uma vez dependem de forças sociais e 

políticas bastante precisas. As formas alternativas de oposição à vida social e 

à cultura devem então ser reconhecidas como sujeitas a variações históricas, 

cujas fontes são muito significativas como um dado sobre a cultura 

dominante (WILLIAMS, 2011, p. 55-56).  

Assim compreendemos as propostas destacadas especialmente por Célestin Freinet e 

Mário de Andrade no que se refere ao tratamento da(s) infância(s) como categoria 

social, histórica, cultural. São iniciativas que se instituem em oposição ao que é 

dominante e aparentemente homogêneo. Nesse sentido, compreendemos que considerar 

a especificidade da(s) infância(s) a fim de viabilizar uma aproximação real das crianças 

torna-se uma necessidade metodológica. A infância, ou melhor, as realidades das muitas 

infâncias reveladas no grupo de crianças que elegemos para trabalhar se constituem 

como ponto de partida para os estudos sobre a possibilidade de um currículo da 

Educação Infantil pautado na experiência da liberdade.  

 As bases de uma Investigação Militante – Malo (2004) – sugerem composições 

metodológicas que se fundamentam na abordagem qualitativa. Estas são referendadas 

na Pesquisa Participante – Freire (2006); Fals Borda (2006) e Brandão (2003) – que 

caracterizam-se, especialmente, pela coerência política entre as ideias, valores e 

princípios defendidos e a ação investigativa. Do mesmo modo, as recomendações da 

Sociologia da Infância a fim de objetivar a aproximação dos sujeitos-criança, conforme 

sugerem Borba (2005), Pereira (2012), Alderson (2005) e outros autores, proporcionam 

um novo olhar acerca da pesquisa com as crianças alterando, principalmente, o 

comportamento do investigador. 

Até recentemente, as pesquisas sobre crianças costumavam medir efeitos das 

intervenções de saúde ou educação sobre suas vidas, ou suas necessidades, 

tais como avaliadas por adultos, ou ainda investigavam seu desenvolvimento 

e sua socialização graduais rumo às competências dos adultos.  

A participação das crianças envolve uma mudança na ênfase dos métodos e 

assuntos de pesquisa. Reconhecer as crianças como sujeitos em vez de 

objetos de pesquisa acarreta aceitar que elas podem “falar” em seu próprio 

direito e relatar visões e experiências válidas (ALDERSON, 2005, p. 421, 

423).  
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Entretanto, vale destacar que, como nos alerta Pereira (2012), apesar da 

referência e da ação compartilhada com as crianças, uma investigação científica é 

território privilegiado do adulto que a partir do problema a ser investigado inicia a 

interlocução com as crianças. Estas fazem intervenções evidentes e participam em co-

autoria porque, na realidade, o autor primeiro de um trabalho que se pretende teórico 

conta com a autoria final de um adulto. A autora destaca a importância e a validade da 

participação das crianças, mas faz este alerta tendo em vista a coerência com um 

processo da pesquisa que toma a experiência da alteridade ponto fundamental. Esta 

experiência “é constitutiva da vida social e se transforma conforme as instâncias ou 

contextos em que é por eles [adultos e crianças] experimentada” (PEREIRA, 2012, 71). 

O processo de pesquisa, independentemente de se tratar de pesquisa com 

crianças, é fundado pelo pesquisador. É ele que instaura a pesquisa, quem 

define seu início e seu fim, quem recorta do vivido/pensado o que transforma 

em texto. A criança se insere (ou não) na pesquisa a partir daquilo que o 

pesquisador lhe dá a conhecer. Esse lugar de autoridade do pesquisador 

demarca o que Lucia Rabelo de Castro (2010) chama de desigualdade 

estrutural no campo da pesquisa: o pesquisador e a criança não iniciam sua 

relação de alteridade tendo o mesmo ponto de partida no que se refere ao  

significado da pesquisa [...] (PEREIRA, 2012, p.72). 

Esta desigualdade estrutural, entretanto, não representa a naturalização de uma 

hierarquia entre o investigador e a criança partícipe, mas trata-se de uma delimitação 

dos lugares ocupados pelos sujeitos da investigação. Para esclarecer a ideia apresentada, 

recorremos às contribuições que a autora faz a partir de Bakhtin.  

Os conceitos bakhtinianos de horizonte, ambiente e exotopia
55

ajudam a dar 

visibilidade aos processos de negociação vividos pelo pesquisar e pelas 

crianças. Bakhtin (2003) desenvolve esses conceitos na produção de uma 

teoria do romance, na qual autor e personagem experimentam diferentes 

formas de se posicionarem um face ao outro e face à história que se 

desenrola. A personagem sabe de sua vida aquilo que sua perspectiva permite 

vislumbrar. O autor, por sua vez, dá identidade a essa personagem 

construindo para ela um enredo coerente com a percepção de mundo que só 

essa personagem pode ter. Isso só se torna possível pelo exercício que o autor 

faz de tentar ver o mundo pelos olhos da personagem, de construir uma fala 

que só poderia ser dita por ela. [...] Pela força e vigor que a personagem 

adquire na história, ela afeta o autor, cobrando-lhe mais ou menos atenção. 

(PEREIRA, 2012, p.73).  
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 O detalhamento acerca do uso  destes conceitos na pesquisa com crianças pode ser observado em 

PEREIRA, Rita Marisa Ribes e MACEDO, Nélia Mara Rezende (orgs.). Infância em Pesquisa. Rio de 

Janeiro: Nau, 2012. 
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 Investigar a liberdade no currículo da Educação Infantil, considerando as 

intervenções compartilhadas de adultos e crianças é reconhecer, no pesquisador, sua 

condição de aprendiz que tem nos demais sujeitos partícipes da investigação, sejam 

adultos ou crianças, interlocutores que o auxiliam na construção de seu trabalho.  

Segundo Borba (2005), no que se refere à aproximação junto às crianças, é 

necessário que o investigador compreenda que terá que penetrar no universo infantil a 

fim de garantir a real aproximação da realidade. Para tal, deve rever sua concepção de 

infância(s) na medida em que o pesquisador é um adulto que, na relação com as 

crianças, evidencia suas crenças, valores e conhecimentos impregnados por sua 

condição não só de investigador, mas, especialmente, de adulto.     

 Destacamos, fundamentalmente, duas vertentes marcantes nesta perspectiva – 

também mencionadas pela autora – que podemos analisar de maneira mais detalhada.  

Retomando a análise de James, Jenks e Prout (1998), as novas abordagens 

sociológicas do estudo da infância refletem uma variedade de perspectivas 

teóricas e metodológicas que podem ser agrupadas em duas vertentes 

principais. A primeira é o estudo da infância como categoria social, 

buscando-se compreender como essa categoría é constituída na sociedade a 

partir de uma abordagem estrutural. A segunda é uma abordagem agencial 

centrada no estudo das criancas como agentes sociais, em outras palavras, 

como sujeitos ativos e participantes do seu próprio processo de socializacão. 

Os autores sinalizam ainda que, em cada uma dessas vertentes, há uma 

variação na ênfase que é dada à visão da criança como condição 

universal ou como particularidade cultural
56

 (BORBA, 2005, p.80)    
     

A partir das proposições da Sociologia da Infância, que compreendem as 

crianças como atores-autores sociais, adotamos alguns encaminhamentos e rejeitamos 

outros em função de nossa realidade e das contribuições de Arroyo (2012) que indica o 

debate acerca do surgimento de uma infância que se constrói a partir da 

autoemancipação.  

De fato, é indiscutível a necessidade de reconhecimento da infância como 

categoria social. Entretanto, do mesmo modo, a infância ocultada, inexistente, marcada 

pela desigualdade social, de classe, está, historicamente, também cobrando 

reconhecimento. Este dado interfere diretamente na concepção de infância e criança 

criada no imaginário social e, obviamente, no campo acadêmico que ainda apresenta 
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dificuldades ou não considera conveniente, perceber que há outras infâncias que 

precisam ser reconhecidas. Tida ao longo da história como inexistente, esta infância 

excluída socialmente não aparece em nossos projetos, planos, currículos e propostas 

educativas mas, contraditoriamente, se faz presente no cotidiano das creches e escolas 

públicas de educação infantil em todo Brasil.  

Quando desconsideramos a existência da infância degradada, precarizada, como 

referida por Arroyo (2012), descaracterizamos nossos currículos e observamos a 

infância somente a partir do ponto de vista dominante e pretensamente homogêneo do 

capital, ou seja, a infância consumidora em potencial
57

. Os diferentes tipos de infância 

interrogam a pedagogia e apresentam suas demandas, necessidades frente ao 

conhecimento, a cultura. Mas é a infância precarizada que nos desafia porque interroga 

a pedagogia, a história da infância e nossa ética profissional. São representantes de uma 

categoria geracional e, principalmente, social que reivindica a revisão histórica, 

conforme sugere Benjamin (2005) de sua presença no mundo. Este incômodo deve ser 

observado, estudado, discutido e não ignorado.   

Quando a mirada atenta focaliza as crianças em movimento na vida cotidiana, 

logo se destacam seus corpos precarizados e degradados pelas práticas sociais 

alienantes e opressoras da lógica do capitalismo, mas também pelas 

possibilidades de práticas de transgressão, resistência e subversão da ordem 

vigente. [...] Quando a mirada se aproxima desses sujeitos coletivos 

decretados em nossa história como inexistentes, inferiorizados se impõe uma 

indagação: Como esses corpos foram produzidos como se fossem invisíveis e 

não portadores de uma crítica e mudança social? Os docentes educadores 

experimentam no cotidiano das salas de aula nas escolas e na diversidade de 

projetos socioeducativos as presenças interrogantes, até incômodas desses 

corpos marcados pela simbiose entre desigualdades sociais e diversidades 

socioculturais. Interrogações que exigem análises e respostas [...] Os estudos 

da infância sugerem a urgência de enfrentar essas questões. Mostrar de que 

corpos vêm as indagações mais desestabilizadoras para os estudos da infância 

e para as teorias pedagógicas. (ARROYO, 2012, p.9-11). 

Reconhecer a infância como categoria social é indiscutivelmente um avanço que 

deve ser considerado nos estudos da Sociologia, da História, Pedagogia etc. Entretanto, 

ao tratarmos deste reconhecimento temos como tarefa a observação das desigualdades 

impostas por uma sociedade fragmentada em sujeitos existentes e inexistentes porque 
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 No filme “Criança: a alma do negócio”, de Estela Renner e Renata Ursaia (2008) evidencia-se um 

processo de manipulação dos sujeitos, visando ao consumo como base da formação humana nas 

sociedades capitalistas desde a pequena infância. Trata-se de um material interesante para pensar as 

evidências da realidade infantil na sociedade do consumo que tem na criança um alvo em potencial. 
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fragmentada em classes sociais. Há crianças e infâncias não vividas num campo social 

que abarca os inexistentes, os subalternos, os excluídos sociais porque se sustenta na 

lógica do capital. Esta infância evidencia-se na América Latina e, no Brasil, ocupa as 

escolas públicas infantis com suas especificidades desafiadoras e desestabilizadoras. 

Assim, “se a infância desafia a pedagogia desde suas origens, a experiência de vivê-las 

com tanta precariedade traz desafios ao repensar-se da pedagogia e da docência 

(ARROYO, 2012, p.25)”. 

Outras infâncias se apresentam e não há como estar indiferente. Somos 

obrigados a criar outra cultura escolar se desejamos atender estes grupos, se 

pretendemos que se constituam como sujeitos de fato. Desse modo, conhecê-los melhor, 

compreender como se veem e como reagem ao mundo é tarefa de extrema importância. 

“Superar visões negativas, segregadoras e inferiorizadas e avançar para miradas mais 

compreensivas, positivas seria uma rica contribuição para os estudos da infância 

(ARROYO, 2012, p.28)”, bem como para as ações pedagógicas, curriculares. Qual a 

abordagem pedagógica estabelecida para a emancipação dos filhos da classe 

trabalhadora? Qual currículo sustenta tal prática?    

Adotar os princípios da Investigação Militante articulados à Pesquisa 

Participante e a Sociologia da Infância como metodologia de pesquisa desde uma 

abordagem qualitativa, conforme mencionado anteriormente, é tarefa indispensável para 

descortinar outras verdades que, historicamente, são abafadas. O “salto do tigre
58

 em 

direção ao passado”, como indicado por Benjamin (2005), coloca em destaque 

percepções acerca dos sujeitos do conhecimento histórico real, ou seja, os oprimidos 

historicamente que contam a história não oficial. Desse modo, definimos nossas 

escolhas e reafirmamos o caminho investigativo que pretendemos trilhar.   

Destacamos que, no que se refere à Sociologia da Infância, Borba (2005) nos 

auxilia a partir do levantamento acerca dos estudos recentes deste campo e das 

contribuições de diferentes autores; sinaliza algumas formas adotadas em pesquisas que 

envolvem crianças seja como objeto – considerando a forma tradicional de investigar – 
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 Em “Aviso de Incêndio. Uma leitura das teses Sobre o conceito de história”, Michel Löwy (2005) faz 

referência a expressão citada por Walter Benjamin na Tese XIV indicando que a mesma relaciona-se ao 

movimento de apropriação de um momento explosivo do passado, carregado de “tempo-de-agora”. Trata-

se de um salto dialético que articula passado, presente e futuro como possibilidade de revolução.     
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seja como partícipe, co-autor – desenvolvidas em pesquisas recentemente divulgadas 

que compreendem a criança como sujeito social.  

Christensen e Prout (2002) identificam quatro formas de se ver as criancas e 

a infância na pesquisa: a criança como objeto, a criança como sujeito, a 

criança como participante e uma abordagem emergente das crianças como 

participantes e co-pesquisadores. As duas primeiras fazem parte de uma 

longa tradição nas ciências sociais, enquanto que as duas últimas são mais 

recentes. Na verdade, essas diferentes perspectivas não constituem uma 

progressão, mas coexistem, criando uma larga variedade de abordagens, 

ocorrendo, inclusive, que práticas orientadas por uma delas mesclem-se com 

práticas de outras (BORBA, 2005, p.81). 

  

 

A diversidade nas formas adotadas nas investigações revelam as diferentes 

concepções de infância presentes. Na primeira abordagem apresentada pelos autores 

temos a criança como objeto, indicando assim, uma concepção de infância em sua 

forma mais tradicional, conservadora. Uma infância sem fala que representa um ser – a 

criança – incompleto quando comparado ao adulto. Esta infância traz consigo a 

representação de uma criança ingênua e alienada que precisa desenvolver-se para 

tornar-se gente. É inevitável a projeção de futuro a fim de garantir a existência deste 

sujeito. Para pesquisar estas crianças é necessário buscar informações sobre as mesmas 

junto aos adultos que as acompanham (pais, professores etc.). Assim, a partir da 

interpretação dos adultos acerca do que é o universo desta criança são construídas as 

pesquisas. Na segunda, os autores identificam a criança como sujeito e indicam o 

reconhecimento da criança como sujeito dotado de subjetividade. Entretanto, o 

envolvimento da criança na pesquisa está submetido a julgamentos fundados nas 

competências social e cognitiva desta, considerando a percepção do adulto. Neste 

sentido, é comum observar a utilização de critérios que fazem uso da faixa etária para 

incluir ou excluir as crianças da pesquisa.   

Tomar a criança como participante é compreender que esta faz suas 

interpretações do mundo a partir de suas experiências.  

As criancas são concebidas e tratadas como pessoas que agem, participam, 

transformam e são transformadas pelo mundo social e cultural em que vivem. 

Por conseguinte, suas perspectivas, visões e sentimentos são aceitos e 

incluídos como válidos para a pesquisa. Ou seja, as criancas ajudam os 

pesquisadores a melhor compreendê-las, tendo voz nas decisões tomadas, nos 

procedimentos adotados e nas análises empreendidas na pesquisa (BORBA, 

2005, p.82).  
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Enfim, a abordagem que toma as crianças como co-pesquisadoras é muito 

recente e caracteriza-se pela intervenção das crianças que se comportam como sujeitos 

partícipes e co-investigadores porque são envolvidas nos propósitos e procedimentos da 

pesquisa assumindo o papel de co-autoria do trabalho de investigação, participando, por 

exemplo, da condução de entrevistas, do registro através da filmagem e fotografia.  

Optar por tratar as crianças como interlocutoras, partícipes e co-autoras é um 

desafio que submete o investigador ao risco da não confiabilidade de seus registros na 

medida em que ainda é marcante a ideia da coleta de dados desde a perspectiva 

etnográfica clássica em que o pesquisador observa, registra detalhadamente o observado 

e interpreta.  

Os estudos construídos no âmbito da Sociologia da Infância vêm adotando as 

duas últimas perspectivas, com ênfase na visão das crianças como 

participantes, mas se observa uma crescente literatura que aborda formas 

inovadoras de se envolver mais e mais as crianças na pesquisa, defendendo a 

importância de se compreendê-las como fontes primárias do conhecimento 

sobre suas próprias visões e experiências (BORBA, 2005, p.83). 

 

Desse modo, recorreremos aos “estágios” da pesquisa com crianças a fim de 

detalhar a proposta e diferenciá-la da ideia de coleta de dados desde a etnografia 

clássica. Vale destacar que, apesar de nomearmos “estágios”, temos a clareza de que 

estes momentos da investigação articulam-se, conforme já mencionado, tendo em vista 

ums postura dialética do investigador ao longo do processo investigativo. Assim, de 

acordo com Alderson (2005), ressaltamos três áreas principais: 1) momentos em que as 

crianças se envolvem (in)diretamente na pesquisa; 2) nível de participação das crianças; 

3) métodos que ampliam a participação das crianças na investigação.    

 “Uma primeira maneira de as crianças serem pesquisadoras são projetos que 

fazem na escola (ALDERSON, 2005, p.424).” Com isso, buscar uma Unidade Escolar 

que desenvolva suas atividades curriculares a partir de projetos de trabalho – como 

recomendara Hernández (1998) e outros autores – facilita a inserção das crianças e 

professores numa proposta de investigação que se pretende participante, na medida em 

que, estes já compreendem seu papel como sujeitos ativos. Ou seja, por parte dos 

adultos já existe o esforço para a efetivação de uma prática que reconheça a criança 

como partícipe do processo de construção de seu conhecimento e, por parte das 

crianças, existe a confiança de que suas falas, observações, hipóteses integram 
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fundamentalmente o projeto de trabalho
59

. Vale lembrar que a recomendação feita por 

Minayo (2006) e descrita como parte da composição dos primeiros passos da 

investigação – no que se refere à escolha do campo – é considerada na medida em que a 

característica mencionada se compõe como elemento facilitador para inserção no 

campo.   

Quanto aos níveis de participação das crianças nas pesquisas, Alderson (2005) 

compara os diferentes níveis aos degraus de uma escada.  

Nos níveis mais baixos estão as simulações de trabalho compartilhado: 

manipulação, papel decorativo e participação simbólica. [...] Os níveis 

seguintes envolvem uma participação real: as crianças recebem tarefas 

embora sem deixarem de ser informadas e consultadas, os adultos iniciam, 

mas também compartilham, as decisões com crianças. Os dois níveis 

superiores dizem respeito a projetos mais plenamente iniciados e dirigidos 

por crianças (ALDERSON, 2005, p.429).     

Por fim, os métodos utilizados pelos “pequenos” investigadores, seja de maneira 

compartilhada e/ou com acompanhamento do adulto, seja de maneira individual, se 

realizam, em geral, a partir da seleção do assunto da pesquisa, questões, hipóteses e 

métodos que se organizam para atender à curiosidade, à necessidade de conhecer, 

descobrir ou divulgar suas demandas.  

 Apesar de levar em conta contribuições da Etnografia, especialmente no que se 

refere à adoção de suas técnicas, não podemos classificar dito trabalho como uma 

pesquisa etnográfica na medida em que a utilização de determinados recursos não são 

suficientes para tal e, do mesmo modo, as implicações e encaminhamentos oriundos das 

orientações da Pesquisa Participante refazem/transformam a relação sujeito-objeto – já 

explicitada anteriormente – realizada na Pesquisa Etnográfica. Assim, pensar na 

possibilidade da Etnografia Crítica é rever o que Paulo Freire chamava “pensar certo”.  

[...] Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do 

ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 

metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando 

“curiosidade epistemológica”. A curiosidade ingênua, do que resulta 

indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente 

desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência 

feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao 

senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 
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 Este comportamento dos sujeitos partícipes da investigação deve ser observado já nos primeiros 

contatos com o grupo a fim de traçar os rumos do trabalho e o tipo de mediação a ser feita pelo 

investigador.   
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estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 

educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção” da 

ingenuidade não se faz automaticamente (FREIRE, 2002, p.14). 

 

Investigar é provocar no outro e em nós mesmos a superação da curiosidade 

ingênua tendo em vista o compromisso com a consciência crítica. Esta se constitui 

como fator determinante no processo de intervenção-transformação da realidade. Assim, 

a atividade investigativa institui-se como ação educativa-transformadora. A pesquisa 

educacional-social que referenda a experiência como alternativa opositora à lógica 

dominate do capital não deve utilizar o desenho proposto no modelo de investigação 

tradicional/clássica. Diante desta afirmação, buscamos o reconhecimento da validade 

deste tipo de metodologia, compreendendo que toda pesquisa está sujeita ao 

questionamento acerca de sua validade. Por isso, mais uma vez, nos deixamos levar pela 

reflexão acerca da validade na investigação qualitativa.   

Há estudos que buscam o reconhecimento da cientificidade da pesquisa social, 

qualitativa, através da validade dada à mesma e tendo em vista as referências na 

investigação experimental que, tradicionalmente, é reconhecida por sua rigorosidade 

metodológica. A concepção tradicional de validade é revisada como guia ou padrão da 

pesquisa qualitativa educacional. Entretanto, se manifesta como imprópria para ser 

compreendida como padrão geral para pesquisas educacionais. Ao mesmo tempo, fica a 

dúvida acerca da forma garantir a validade deste tipo de pesquisa. Assim, são apontadas 

3 saídas por Campbel e Stanley (1963) a este desafio: 1) adaptações a abordagem 

convencional; 2) alternativas à abordagem convencional; 3) ecletismo. 

No que se refere às “adaptações a abordagem convencional”, com base na 

experiência da investigação etnográfica, o autor sugere que a pesquisa educativa assuma 

sua validade a partir da “validade externa” que, segundo a abordagem convencional 

(CAMPBEL e STANLEY, 1963), serve para relacionar. Neste caso, o pesquisador deve 

mostrar que as características das pessoas, ambientes são improváveis para 

significar/validar quando o tratamento é aplicado em outras populações e situações 

variadas. Cada tipo de validade tem sido encontrada ou aproximada. Os autores 

enfatizam a importância da validade externa, em especial na pesquisa educacional, em 

função de sua natureza prática.  
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Em Goetz e LeCompte (1979), a validade externa refere-se ao grau para o qual 

se realizam representações que podem ser comparadas entre grupos. Entretanto, 

considerando que, para as autoras, a “validade interna” é aquela que se refere à extensão 

para a qual se realizam as observações científicas e medidas de representações 

autênticas de alguma realidade, a validade interna acaba não se distinguindo tanto da 

externa quando nos estudos etnográficos é tida como forte, se o investigador passa um 

longo tempo no campo.  

Assim, a abordagem para a “validade externa” é a mesma para quem busca 

garantir, através de padrões gerais, a validade dos estudos etnográficos. Para Goetz e 

LeCompte (1979) um bom estudo deve conter: completude, adequação, 

compreensividade, abrangência, credibilidade, significância. 

A adaptação das autoras da concepção tradicional de validade impõe a tradução 

de princípios da abordagem convencional dentro da pesquisa etnográfica. Também 

adicionam considerações mais globais para determinar a validade do estudo. A 

compreensão do estudo etnográfico a partir da validade interna e externa aproximam-se 

quando são tomados os mesmos princípios. Assim, está confirmada, para as autoras, a 

validade da pesquisa etnográfica.  

Sobre as representações, Minayo (2006) destaca que estas associam-se aos 

costumes, cultura e história de um grupo social. Desse modo, a representatividade de 

um grupo na fala de um dos integrantes deste acontece em função tanto de um 

comportamento social, quanto individual que carrega modelos culturais interiorizados, 

ainda que ocorram variações individuais que possam se conflitar com as tradições. Por 

isso, considerando as contribuições de Lukács, a autora afirma que as conciências 

individuais expressam a consciência de um coletivo que, por sua vez, integra o conjunto 

da vida social a partir de uma classe. Assim, cada individualidade se manifesta como 

parte do viver total. 

[…] é preciso buscar o que há de comum no grupo e o que há de específico 

do discurso individual. […] cada ator social se caracteriza por sua 

participação, no seu tempo histórico, num certo número de grupos sociais, 

informa sobre a cultura e sobre uma “subcultura” que lhe é específica e tem 

relações diferenciadas com a cultura dominante (MINAYO, 2006, p.206-

207). 
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Contando com as contribuições de Gramsci, a autora afirma que “o senso comum 

deve ser levado em conta, compreendido, avaliado, recuperado criticamente […] 

(MINAYO, 2006, p.230)” na medida em que carrega uma visão de mundo que, na 

realidade, reflete os ideais da classe dominante conjugado às resistências da classe 

oprimida. Isso significa que, mesmo que haja a opressão, sempre haverá a resistência e é 

através do senso comum, conforme mencionado por Gramsci e reafirmado por Minayo 

(2006), é onde se observam esses elementos se conflitando nas ações cotidianas 

reveladas pelas representações sociais que não serão reveladas, necesariamente, de 

maneira consciente. Estas, configuram-se como “visões sobre a realidade, marcadas 

pelas contradições devidas ao lugar que os diferentes atores ocupam no modo de 

produção (MINAYO, 2006, p.233).” Ou seja, trata-se de um fundamento científico 

essencial quando se considera sua função histórica, bem como a função histórica das 

classes. Trata-se, portanto, de um elemento central para a pesquisa qualitativa marcado 

pela contradição.  

Representações sociais
60

 [como] uma expressão filosófica que significa a 

reprodução de uma percepção anterior da realidade ou do conteúdo do 

pensamento. Nas Ciências Sociais, são definidas como categorias de 

pensamento, de ação e de sentimento que expressam a realidade, explicam-

na, justificando-a ou questionando-a. As percepções são consideradas 

consensualmente, por todas as correntes de pensameto, como parte da 

construção da realidade (MINAYO, 2006, p.219). 

No que diz repeito às “alternativas à concepção convencional” Eisenhart e Howe 

(1992) indicam que os critérios de validade básicos para métodos alternativos são 

“significados de ações” imediatas e globais. A validade etnográfica, desse modo, se dá a 

partir da forma de historiar e a evidência fornece autenticidade. Os autores citam Leslie 

Roman, estudiosa que adota uma perspectiva materialista feminista. Esta conclui que a 

pesquisa experimental disputa com a naturalista que tem, incorretamente, assumido que 

poderia, a partir dos dados primeiros, validar limitando a participação dos sujeitos 

investigados e do próprio investigador.  

Contrariando este tipo de postura, a referida autora defende a participação-

intervenção dos sujeitos que compõem a investigação e afirma que os pesquisadores 
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 Minayo (2006) toma referência em autores como Durkheim, Weber, Schutz, Lukács, Marx e outros 

autores marxistas para elaborar o conceito.  
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naturalistas
61

 devem atentar para colocar seus pontos de vista em suspensão a fim de 

permitir a emergência do que está dentro. Desta perspectiva alternativa ao criticalismo, 

o controle sobre o estudo e a relação do pesquisador com os sujeitos é sempre 

trabalhada desde fora e, portanto, influencia a sociedade maior. Com isso, a experiência 

investigativa fundamentada na participação-intervenção dos sujeitos  

[…] repercute na experiência vivida do grupo pesquisado, faz com que os 

membros do grupo investigado sejam capazes de compreender e, 

[consequentemente] transformar suas experiências de formação, reduz a 

distância entre o trabalho do intelectual [pesquisador] e o grupo nas formas 

comuns de escrever e entender suas experiências, permite que a abordagem 

teórica primeira do pesquisador e seus compromissos políticos sejam 

informados e transformados pelas experiências, entendimentos derivados do 

grupo (ROMAN e APPLE, 1990, p. 63 e 64).    

 

As diferenças entre a investigação experimental e alternativa são observadas por 

diferentes autores num exercício de observar/identificar a validade das pesquisas social, 

qualitativa, educacional. Em Eisnhart e Howe (1992) chama-se a atenção, por exemplo, 

para os estudos de Smith e Glass (1987) que sinalizam um conjunto de critérios – 

visando garantir a validade  que assemelham-se aos apresentados por Goetz e LeCompte 

(1979) – para a pesquisa educacional. Os tipos de validade apontadas pelos autores são: 

1) validade lógica; 2) de construção; 3) validade interna e 4) validade externa.  

 Cada uma destas é definida, de maneira breve, pelos autores da seguinte 

maneira:  

1) Validade lógica: o leitor deve ser capaz de seguir o argumento e acessar se a 

hipótese segue logicamente desde o problema, se os métodos seguem 

lógicamente e consistentemente desde a hipótese, se os resultados/descobertas 

desde os métodos e as conclusões desde os achados.  

2) Validade de constructo: se dá quando as medidas usadas pelos pesquisadores 

podem ser usadas para corresponder ao constructo abstrato sobre investigação. 
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 Ao longo do texto “Validity in Educational Research” de Margaret A. Eisenhart and Kenneth R. Howe, 

1992, observamos diferentes formas de fazer referência à pesquisa compreendida por nós como 

qualitativa. As expressões: pesquisa naturalista, alternativa são utilizadas também para tratar deste 

modelo /forma/concepção investigativa.  
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3) Validade externa: aquela que depende de descartar as causas da alternativa para 

os resultados do estudo. 

4) Validade interna: a investigação deve demonstrar a generalização de resultados 

para outros grupos e situações. 

Segundo os autores, todos os critérios têm uma tendência decididamente 

experimental (de controle/estatística etc. utilizados para garantir a validade destes tipos 

de pesquisa). A validade lógica, por exemplo, é mais extensiva porque se desenvolve 

desde o plano até o processo, prosseguindo no trabalho de pesquisa. Entretanto, para 

Smith e Glass (1987) que definem os propósitos dos estudos naturalistas/alternativos 

afirmam que o papel das amostras é compreender as pessoas envolvidas, seu 

comportamento e influências no meio social. Segundo os autores, os estudos 

naturalistas/alternativos comportam tudo, menos o critério de validade lógica e, por 

isso, em vez de padrões, propõem questões que podem ser consideradas para garantir a 

qualidade deste tipo de estudo. Tais questões incluem a extensão do tempo no campo, o 

acesso dos pesquisadores aos dados orientados de várias fontes, a subjetividade do 

pesquisador e as tendências, preconceitos etc. representações sociais que atravessam a 

investigação.  

Eisenhart e Howe (1992) contribuem com nossas reflexões principalmente porque 

descrevem cinco padões gerais – 1) Ajuste entre pesquisa, questões, procedimentos de 

coleta de dados e técnicas de análise; 2) A efetiva aplicação das coletas de dados 

específicas e técnicas de análise; 3) Estado de alerta e coerência do conhecimento 

anterior; 4) Restrições de valor; 5) Compreensividade – que apontam a validade na 

investigação educacional. Esta iniciativa de apontar padrões já experimentados, mesmo 

que não tenhamos a pretensão de enquadrar nossa proposta de trabalho num dos 

modelos/padrões explicitados, é de extrema relevância na medida em que amplia nosso 

olhar frente às muitas possibilidades de pesquisa e evidencia a necessidade de 

reafirmarmos nossa condição como pesquisadores-interlocutores em currículo, educação 

infantil, infâncias etc. garantindo o compromisso com a transformação, com outro 

projeto de sociedade.    
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Sendo assim, buscamos a sistematização de nossa caminhada a partir de um roteiro 

investigativo, não linear, que considera fases de uma investigação. Fases que se 

articulam. São elas: 

1) Busca de referencial teórico-metodológico-conceitual. Afirmação das “balizas 

filosóficas” - ideológicas 

2) Fase exploratória 

3) Inserção no campo, registro e interlocução com diferentes sujeitos, articulando 

as impressões ao referencial teórico e as “balizas filosóficas”- ideológicas 

4)  Análise do material coletado e retorno ao campo para discussão junto aos 

demais sujeitos partícipes – Seminário UMEIRAC – explanação e debate acerca 

dos métodos de investigar e intervir no Currículo da Educação Infantil 

5) Retorno às crianças – parcial – em função do tempo cronológico do ano letivo.  

6) Apontamentos, reflexões, considerações e proposições  

4.2- Percurso e descobertas: a inserção no campo 

Entendo por Campo, na pesquisa qualitativa, o recorte espacial que diz 

respeito à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 

correspondente ao objeto da investigação. [...] O trabalho de campo constitui-

se numa etapa essencial da pesquisa qualitativa, que a rigor não poderia ser 

pensada sem ele (MINAYO, 2006, p. 202).  

 

Adotamos a inserção nos estudos do Currículo da Educação Infantil numa 

perspectiva dialética, buscando elementos da realidade que serão analisados desde a 

proposta da investigação militante, referenciada em Malo (2004) e que compartilha dos 

princípios básicos da investigação-participante, conforme Freire (2006), Brandão 

(2003), Fals Borda (2006) a abordam. Em função da especificidade da pesquisa com 

crianças, serão consideradas contribuições oriundas da Sociologia da Infância, em 

Ferreira (2008) e outros autores, bem como as recentes reflexões, desafios e implicações 

desta abordagem metodológica como proposta de inserção no universo infantil a partir 

de Pereira (2012) e Arroyo (2012). As dimensões política, cultural e histórica serão 

consideradas ao longo do processo.    

 Um trabalho anterior, descrito brevemente na introdução, bem como outros 

estudos que revelam indicativos de proposições para o campo curricular na Educação 
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Infantil configuraram-se como material base para elaboração deste. Com a afirmação de 

que um projeto alternativo, em oposição, de currículo depende da afinidade e integração 

entre os sujeitos partícipes do mesmo, ou seja, a certeza de que a realização de uma 

experiência alternativa, em oposição, de currículo como projeto de emancipação se 

sustenta na interlocução entre adultos e crianças que vivem o currículo, buscamos a 

continuidade destas reflexões pretendendo ampliar o debate acerca dos desafios e 

possibilidades de quem opta por uma educação que se pretende libertadora. Assim, 

tomamos tal afirmação como hipótese que impulsiona a construção da investigação. 

Destacamos o termo hipótese tendo em vista sua utilização nas Ciências Sociais 

na medida em que se trata de um termo oriundo das Ciências Naturais com conotação 

positivista, a partir da compreensão da existência do conhecimento exclusivamente 

objetivo. Entretanto, este termo é adotado pelas diferentes correntes filosóficas com as 

devidas redefinições.  

 [...] as hipóteses são afirmações provisórias a respeito de determinado 

fenômeno em estudo. São proposições a serem testadas empiricamente e 

depois confirmadas ou rejeitadas. Uma hipótese científica deriva de um 

sistema teórico e dos resultados de estudos anteriores e, portanto, fazem parte 

ou são deduzidas das teorias, mas também podem surgir da observação e da 

experiência, no interjogo sempre inacabado que relaciona teoria e prática. [...] 

Na abordagem qualitativa, o termo hipótese é utilizado, sobretudo, quando se 

trata de aprofundamento de estudos já realizados [...] (MINAYO, 2006, 

p.180).  

 

Organizar-se para ir a campo implica compromisso com a investigação no que se 

pode considerar o ponto central, o coração do trabalho. Ali estão os elementos 

fundamentais para a composição de uma investigação social que se articularão aos 

preceitos teóricos destacados. Do mesmo modo, administrar as necessidades que uma 

pesquisa exige com a realidade do investigador-trabalhador
62

 o condiciona a escolhas ao 

longo do processo de investigação que, na realidade, conjugam-se ao esforço do próprio 

exercício investigativo associado às possibilidades reais do investigador e do tempo 

cronológico.  

Considerando a realidade estrutural da rede municipal de Niterói no que se 

refere ao atendimento a crianças de 0-5 anos de idade (Unidades Municipais de 
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 O destaque se deve ao envolvimento da investigadora com “duas” frentes de trabalho que se 

aproximam e se chocam simultaneamente. Ou seja, a investigadora, com todos os desafios e implicações 

que constituem uma pesquisa, além deste, submete-se a outra realidade de trabalho que resulta em 

interferências no processo de construção da própria realidade. Vale destacar que não se trata de uma 

experiência isolada. Ao contrário, a maioria dos profissionais de educação que se dispõem a ampliar seus 

estudos e dedicam-se a investigações, no Brasil, sofrem com a contradição que a vida acadêmica e 

profissional promovem pelos vínculos estruturais de uma sociedade enferma em suas desigualdades.    
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Educação Infantil e Creches Comunitárias conveniadas à Prefeitura através da Fundação 

Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Educação), destacamos a primeira 

iniciativa que se pautou na decisão de eleger mais de uma escola da rede pública 

municipal de Niterói como interlocutora no processo de construção do trabalho de 

campo, na medida em que se compreendia que a possibilidade de análise ofertada pelo 

campo se ampliaria diante da conjuntura dada por uma recente construção de 

Referenciais Curriculares.  

A partir desta escolha, eliminamos as Creches Comunitárias conveniadas ou 

mesmo da rede privada de ensino infantil na cidade, considerando que as 

especificidades destas instituições não atenderiam às demandas do trabalho. A opção era 

por uma investigação que se desenvolvesse, exclusivamente, no âmbito do serviço 

público.  

Direcionamos, inicialmante, nossos olhares para duas escolas municipais 

considerando, especialmente, a participação/interlocução destas no processo de 

construção de dito Referencial Curricular bem como a possibilidade de aprofundamento 

acerca do trabalho desenvolvido anteriormente tendo em vista a aproximação entre 

investigadora e demais sujeitos da pesquisa como um “facilitador” para inserção no 

campo.  

Assim, tínhamos uma Unidade de Educação Infantil – UMEI Rosalina de Araújo 

Costa – identificada pela sua presença e intervenção nos projetos educativos da rede ao 

longo de sua história. No decorrer do debate, como apresentado anteriormente neste 

texto, esta escola manifestou-se com intensidade quanto às observações feitas no 

documento inicial – do processo de elaboração dos Referenciais Curriculares – após a 

contratação da consultoria privada e, em seguida, decidiu retirar-se do processo de 

construção visto que os rumos adotados pela consultoria em relação ao documento 

conforme relatado pela Equipe de Articulação Pedagógica da escola na fase exploratória 

da investigação. Contudo, tal posicionamento não invalidou que a escola mantivesse 

suas propostas defendidas e incorporadas, em certa medida, no documento final porque 

as mesmas permeavam o debate também defendido pela maioria das escolas públicas de 

educação infantil da rede municipal de Niterói, também já relatado anteriormente. 

Destacamos que a aproximação desta Unidede Escolar deve-se também ao fato da 

mesma ser tomada como interlocutora em investigação anterior – que serviu como base 
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para o desenvolvimento desta – ficando assim, estabelecida não somente uma relação de 

confiança, como a necessidade de continuidade.  

A outra escola eleita é uma Unidade de Educação de Ensino Fundamental, com 

classes de Educação Infantil – EM Professora Elvira Lucia Esteves de Vasconcelos – 

que não participou do processo de construção dos Referenciais Curriculares, pois sua 

criação ocorre após o término do documento. Outro dado a ser considerado é 

constituição da equipe de profissionais da referida Unidade recém-construída. Sua 

composição se dá contando com profissionais recém-concursados, ou seja, sujeitos que 

integraram o quadro de servidores da rede municipal de educação também após o 

término do referido documento e, portanto, não tiveram o contato com o processo, mas 

com o produto final. Ou ainda com profissionais contratados que não possuem vínculo 

com a rede pública, o que impede a continuidade de um projeto da Unidade. A escolha 

desta Unidade Escolar se deve, especialmente, pela característica novidadeira de sua 

própria existência.  

Soma-se a este fato, o curioso distanciamento dos professores dos materiais 

oficiais, o que faz com que muitos profissionais que integraram a rede de ensino, após a 

construção do documento, desconheçam o mesmo, apesar do esforço da Secretaria de 

Educação/Fundação Municipal de Educação, através da Coordenação de Educação 

Infantil, em dar prosseguimento aos debates sobre os RCEI em encontros com 

representantes das escolas tratando da “aplicação” do documento no cotidiano 

pedagógico
63

 no ano seguinte à sua escrita. 

Neste caso, chama-nos a atenção a surpresa das professoras ao serem 

questionadas sobre a validade de tal documento na medida em que não possuem opinião 

nenhuma, simplesmente pelo fato de ignorarem a existência do mesmo. 

Compreendemos que tais características nos auxiliariam na análise de iniciativas de 

práticas curriculares ou de práticas curriculares “intuitivas” que se revelariam de acordo 

com contexto observado na medida em que a escola ainda apresentava carência de 

profissional para condução das ações curriculares. A(o) Pedagoga (o) era figura ausente 

no quadro de funcionários da Unidade Escolar e este fato anunciava a dificuldade no 
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 É comum observar que os(as) professores(as) não têm acesso aos materiais que orientam suas práticas. 

Geralmente, o currículo, como documento oficial, fica guardado no gabinete da direção e boa parte dos 

professores sequer toma conhecimento da existência do material na escola.   
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agrupamento dos sujeitos, na apresentação, discussão e sistematização das propostas 

coletivas que poderiam se apropriar da ação curricular de maneira consciente.  

Assim, além de recolher opiniões acerca da compreensão sobre “Currículo” – 

indicado por diferentes professoras da rede municipal de Niterói na parte 2, capítulo 2 

deste material – como um primeiro passo na fase exploratória da investigação, 

buscamos a observação mais atenta das duas Unidades Escolares citadas, considerando, 

especificamente as seguintes características para observação: 

  

1) Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa: uma 

das primeiras Unidades Municipais de Educação Infantil de Niterói,  

caracteriza-se por sua trajetória de formação da pequena infância, pela 

intensa participação/mobilização dos profissionais e incansável 

comprometimento com as ações educativas para a emancipação (com 

destaque especial nos anos 2000), tendo em vista a compreensão da 

criança como sujeito social, de direitos, capaz de se constituir como 

co-autora das atividades pedagógicas sendo partícipe e não 

exclusivamente receptora. A participação e intervenção desta Unidade 

Escolar no Currículo – não somente durante o processo de construção 

do Referencial Curricular de Educação Infantil de Niterói (RCEI), mas 

no cotidiano
64

 – torna-se evidente. A escola atende exclusivamente o 

segmento da Educação Infantil em horário parcial dividindo-se em 

dois turnos, cada qual com aproximadamente 200 crianças. Trata-se de 

um edifício datado da década de 1960 ainda sem adaptações que 

garantam a acessibilidade. Entretanto, a maioria de suas salas de aula 

está localizada no andar térreo; são salas amplas e claras. O espaço 

                                                           
64 A certeza na afirmação da intervenção dos profissionais desta escola fundamenta-se especialmente na 

experiência de ter como interlocutores os sujeitos que compõem dita Unidade Escolar em outras 

investigações: OLIVEIRA, Geórgia Moreira (2010). O currículo na Educação Infantil: ações de autoria 

como projeto de emancipação. Trabalho de Investigação. Valencia, ES. Universidad de Valencia; 
BORBA, Angela Meyer (2005). Culturas da Infância nos espaços-tempos do brincar. Um estudo com 

crianças 4-6 anos em instituição pública de educação infantil. Tese de Doutoramento – Universidade 

Federal Fluminense, Niterói: RJ; SILVA, Carla Andrea Lima da (2007). Saberes e fazeres das crianças: 

manifestações das culturas infantis em situações dirigidas pela professora. Dissertação de Mestrado – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro: RJ.  
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externo também é amplo e adaptado pelo conjunto de profissionais 

oferecendo, assim, diferentes possibilidades de uso.    

2) Unidade Municipal Professora Elvira Lucia Esteves de Vasconcelos: 

recém-construída, ou melhor, comprada e adaptada para ser escola do 

município (2012), em 2013 – no momento de nossa inserção não havia 

completado um ano de existência e caracteriza-se exatamente por este 

“começar”. Com estrutura física de instituição particular, recebeu 

reformas para adaptar-se às exigências de funcionamento das escolas 

públicas municipais (refeitório, rampa de acesso, secretaria, despensa 

etc.) e servidores (professores, merendeiros, profissionais de serviços 

gerais etc.) recém-concursados além de profissionais contratados. Do 

mesmo modo, a direção da Unidade tem na mesma sua primeira 

experiência de gestão. A não participação no processo de construção 

curricular e até mesmo o desconhecimento quanto à existência de um 

Referencial Curricular caracterizam a realidade dos professores neste 

início de criação da escola que atende classes de Educação Infantil e 

séries iniciais do Ensino Fundamental
65

, ambos segmentos em horário 

parcial, sendo a Educação Infantil concentrada apenas no segundo 

turno com cerca de 50 crianças. Neste primeiro ano a escola não 

possui Pedagoga(o) para orientação/coordenação do trabalho 

pedagógico. Sua estrutura constitui-se por um edifício vertical com 

escadas para o acesso as salas de aula. Antes de iniciar suas atividades 

e durante os primeiros meses, a escola passou por adaptações para 

garantir acessibilidade somente no andar térreo. As salas de aula são 

pequenas e o espaço externo é limitado. O uso e adaptação dos 

espaços ainda não são totalmente integrados à dinâmica da escola em 

seu cotidiano porque os sujeitos parecem ainda não ter se apropriado 

totalmente do ambiente.      

 

Após a breve exposição das principais características de cada Unidade Escolar, 

defendemos, como critérios fundamentais para a análise das ações curriculares 
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 Destacamos que a investigação nesta Unidade Escolar centra-se-ia na Educação Infantil, apesar de 

oferecer também o Ensino Fundamental, em função dos interesses  da proposta de investigação. 
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desenvolvidas, as diferenças e semelhanças entre as escolas que se apresentam de forma 

simultânea. Ou seja, a constituição de uma tradição, incorporada por adultos e crianças, 

tendo em vista o processo de criação e manutenção de uma cultura profissional, uma 

cultura escolar dos ofícios que se somam: ofício de professor e de aluno, de adulto e de 

criança, conforme observamos em Oliveira (2010).  

Assim, as particularidades/características que as constituem como semelhantes – 

o respeito à infância, o sentimento de coletividade, a necessidade de conhecer e trocar 

experiências e saberes profissionais – do mesmo modo as fazem diferentes pela 

realidade de cada uma – tempo de existência, envolvimento e participação nas situações 

de formação, estrutura física, público envolvido – e, por isso, instigam a possibilidade 

de investigação compreendendo os espaços eleitos como complementares. A ida a 

campo constitui-se, neste momento, como ação definitiva para os rumos que a 

investigação tomará.  

A experiência da fase exploratória, conforme descrita anteriormente, dota-nos de 

elementos suficientes para, enfim, tratar de definições que reafirmarão nossas escolhas. 

Estas estarão combinadas de modo que possam se constituir como elementos para 

nossas reflexões acerca do tema abordado – o Currículo da Educação Infantil tendo em 

vista uma prática de e para a liberdade.  

 

4.3- Os passos fazem o caminho... as mudanças nas escolhas, a definição dos rumos   

 

Los etnógrafos suelen utilizar la selección basada en criterios a la hora de 

escoger el grupo o el escenario que van a estudiar. A partir de la 

determinación del problema y las cuestiones de la investigación y de la 

identificación de los factores empíricos y teóricos que los afectan, los 

investigadores de campo idean un conjunto de atributos o dimensiones que 

caracterizan a un grupo o escenario. A continuación, suelen escoger al primer 

escenario, persona o grupo que, por una parte, se ajuste a dichos critérios y, 

por outra, les sea posible estudiar. Algunos etnógrafos, sin embargo, 

localizan varias unidades de estudio posibles y eligen entre ellas la más 

adecuada (GOETZ y LeCOMPTE, 1988, p.94).    

 

Ir a campo é orientação fundamental quando optamos pela pesquisa social com 

abordagem qualitativa que toma a experiência educativa como elemento de uma 

investigação militante, nos termos de Malo (2004). Desenvolver uma metodologia 

coerente com tais fundamentos considerando as contribuições da Pesquisa Participante e 

da Sociologia da Infância implica em assumir uma postura investigativa em que a coleta 

das informações também sofre intervenções por parte dos outros partícipes da pesquisa. 
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Esta postura, entretanto, soma-se a expectativas diante do campo e nem sempre 

correspondem às práticas adotadas seja por dificuldade do proponente ou do 

interlocutor. Afinal, “(...) como fazer com que as experiências sociais e simbólicas da 

vida cotidiana que investigo e interpreto não se transforme em coisas inanimadas 

quando virem meu texto? (BRANDÃO, 2003, p. 96).” Trata-se de algo mais do que 

uma mudança exterior de paradigmas científicos, métodos e técnicas de investigação.  

[...] é uma passagem de uma acumulação de saberes reflexos, em que uma 

dimensão inerte da realidade objetivada é refletida no meu conhecimento, 

para uma integração entre conhecimentos reflexivos, em que a presença 

chamada a ser ativa e interativa de uma dimensão do real obriga a refletir 

com ela e a pensar e pensar-me através dela. Pois, se a minha ação sobre ela 

em uma investigação científica produz conhecimento “objetivo” a seu 

respeito, o seu dar-se a saber a mim desafia-me a pensá-la não apenas como a 

coisa que conheço mas também como o ser de uma dimensão, de um diálogo 

possível entre sujeitos diferentes, a começar pela crítica fecunda da qualidade 

de relacionamento que estabeleci com “aquilo que conheço” para chegar  a 

conhecê-lo. E a reconhecer-me também (BRANDÃO, 2003, p. 100). 

 

Conhecer e reconhecer-se é tarefa fundamental do investigador que se dispõe a 

realizar uma pesquisa-ação-participante. A sedução torna-se recurso para conquistar a 

confiança dos sujeitos que integram a atividade investigativa e esta se fomenta a partir 

das relações que se efetivam na ida ao campo. Do mesmo modo, como sugere Alderson 

(2005), aproximarmo-nos de sujeitos (adultos e crianças) que utilizam o movimento 

investigativo como prática pedagógica-curricular adotada cotidianamente na escola, 

configura-se como um facilitador metodológico ainda que a aproximação (ida a campo) 

possa surpreender no decorrer da investigação.  

Assim, “[...] a identidade e as interações dos e entre os atores de um 

acontecimento incorporam a subjetividade e só podem ser compreendidas através de 

uma compreensão da interioridade de/entre os sujeitos (BRANDÃO, 2003, p.95).” 

A entrada no campo, isto é, nas escolas UMEI Rosalina de Araújo Costa e EM 

Profª Elvira Lúcia Esteves de Vasconcelos, foi determinante para o encaminhamento de 

algumas decisões. A aproximação da realidade implicou alteração nos planos quando 

observamos que o campo precisava ser ainda menos abrangente a fim de prosseguirmos 

no diálogo com outras experiências que compreendemos como práticas curriculares de e 

para a liberdade já registradas conforme a proposta descrita inicialmente neste trabalho. 

Desse modo, compreendemos a necessidade de valorizar o fragmento da realidade como 

como um “caso” que se reportaria à totalidade representada pelo mesmo. Por isso, fez-

se necessária a escolha de apenas uma escola dentre as opções que tínhamos a partir da 
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fase exploratória. As aproximações se dariam entre a experiência destacada – 

especialmente por atender o critério facilitador de buscar um caráter investigador tanto 

da parte dos adultos como das crianças na ação curricular – com as já registradas 

historicamente e igualmente destacadas/registradas nesta investigação. Esta necessidade 

impulsionaria a entrada em campo de maneira definitiva.      

Assim, optamos por trazer elementos da realidade a partir de um campo com o 

qual já havíamos experimentado o diálogo em investigação anterior – UMEI Rosalina 

de Araújo Costa – onde tínhamos o contato, a confiança e possibilidade de interlocução 

com os sujeitos partícipes, mas também lacunas que precisavam ser observadas com 

mais atenção, dedicação, considerando a diferença entre os momentos históricos, a 

dinâmica da Unidade Escolar e os sujeitos partícipes, em especial as crianças. O fato de 

termos realizado uma investigação anterior neste local não significaria que este se 

revelaria da mesma maneira haja vista a dinâmica da realidade concreta, a conjuntura e 

seus sujeitos. Ao mesmo tempo, retornar ao campo “já conhecido”, “familiar”, 

auxiliaria considerando a proximidade e confiança dos sujeitos envolvidos. Assim, 

tínhamos “garantido” o primeiro contato, conforme recomendado por Freire (2006) 

através de informações acerca de estudos já realizados na zona escolhida e visitas 

informais, antecedendo às exploratórias para efetivação da entrada no campo.  

Outro fator determinante que nos fez optar por tomar como campo 

exclusivamente a Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa foi 

a possibilidade de diálogo com toda a Unidade Escolar, além do grupo de crianças 

eleito, na medida em que é visível a interlocução entre as professoras da escola acerca 

de seus projetos de trabalho, intenções, preocupações e estudos curriculares. Do mesmo 

modo, tratam-se de experiências que se realizam no mesmo segmento, ao contrário do 

que ocorre na E.M. Profª Elvira Lucia Esteves de Vasconcelos que atende também às 

séries iniciais do Ensino Fundamental e, em função disso, a Educação Infantil, como 

costuma ocorrer, acaba não sendo priorizada – considerando especialmente os limites de 

sua obrigatoriedade de oferta
66

 , bem como uma cultura profissional que ainda enfrenta 

dificultades em reconhecer as possibilidades da pequena infância e, por consequência, 
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 Vale destacar que esta investigação realizou-se quando o segmento da Educação Infantil não era 

compreendido como uma etapa obrigatória da escolarização. A partir de abril de 2012, a Educação 

Infantil no Brasil torna-se obrigatória a partir dos 4 anos de idade.  
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as possibilidades de trabalho com o referido segmento o que provoca a realização de 

ações conservadoras – quando se elaboram as propostas pedagógicas da Unidade 

Escolar. Este conflito interno, ainda não evidente, poderia ser elemento a contribuir para 

a pesquisa. No entanto, faz-se necessário realizar as escolhas quando muitos caminhos 

são oportunizados, principalmente a partir da ida a campo.  

Neste sentido, desde as observações realizadas ainda nas visitas informais, 

tivemos dificuldade para garantir as visitas exploratórias sem considerar as referidas 

informações que, certamente, influenciariam na composição do diálogo com os sujeitos 

partícipes. Assim, avaliamos que os campos apresentavam demandas muito distintas e 

que a aproximação entre as propostas seria pouco provável apesar dos campos 

oferecerem um leque de possibilidades de interpretação e intervenção.  

Outro ponto fundamental para a definição da UMEIRAC como campo de 

pesquisa deu-se em função da maneira como se comportavam as crianças desta Unidade 

Escolar diante das propostas de trabalho seja da professora, seja da investigadora. 

Precisávamos tomar ciência se esta evidência sustentava-se porque estas crianças eram 

mais motivadas a se expressarem, se este era um comportamento associado às propostas 

de ruptura com as formas tradicionais de relação adulto-criança ou ainda por outro 

motivo. Compreendemos que esta seria a “clave de sol” que daria início a reescrita de 

nossa partitura curricular compondo assim, novas canções para liberdade no currículo 

da Educação Infantil.   

Tínhamos ciência, através da investigação realizada anteriormente, de que a 

UMEIRAC buscava a autoria compartilhada (adultos-crianças) em seus processos 

pedagógicos e compreendíamos que este dado era muitíssimo importante para lidar com 

as aproximações que pretendíamos fazer com experiências já registradas ao longo da 

história que, para nós, revelam práticas de e para a liberdade na formação humana.   

Assim, redefinimos o campo investigativo e intensificamos as visitas 

exploratórias tendo em vista a interlocução, em especial, com o grupo de crianças de 5 

anos de idade e sua respectiva professora na Unidade Municipal de Educação Infantil 

Rosalina de Araújo Costa. Obviamente, apesar de concentrarmo-nos neste grupo, a 

interlocução do mesmo com toda a escola provoca interferências produtivas no decorrer 

do processo reafirmando que um “caso”, um fragmento, é uma representação do todo 

com o qual se relaciona porque é parte do mesmo.       
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4.4- Os sujeitos da pesquisa. De quais infâncias e profissionais aproximamo-nos?  

Finalmente, nossa realidade é uma escola pública de Educação Infantil 

brasileira, situada no Município de Niterói, no Barreto, bairro da zona norte do referido 

município, com população oriunda das fábricas e estrada de ferro
67

, no estado do Rio de 

Janeiro, que atende cerca de 400 crianças em dois turnos.  

Focamos, especialmente, um pequeno grupo de 20 crianças de 5 anos de idade 

que estão na escola por 4 horas diárias no primeiro turno. Após o contato inicial com a 

Unidade Escolar, quando conversamos com Equipe de Articulação Pedagógica
68

, a 

escolha dos sujeitos partícipes da investigação – o grupo ao qual nos referimos – deu-se 
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 O bairro foi constituído a partir das fábricas e da estrada de ferro ali instaladas. Os trabalhadores 

começaram a ocupar a região para estarem mais próximos ao local onde trabalhavam. Atualmente, as 

fábricas estão desativadas bem como a estrada de ferro, mas o bairro preserva suas características de 

ocupação inicial dando lugar também a uma nova realidade a partir do desemprego em massa o que 

contribui para a criação das favelas.    
68

 Em Niterói, a responsabilidade técnico-pedagógica de cada Unidade Escolar é determinada em Portaria 

087/2011, Art. 15: A Equipe de Articulação Pedagógica (EAP) de cada Unidade de Educação deverá ser 

constituída pelo Diretor, Diretor-Adjunto, Pedagogo, Orientador Educacional e/ou Supervisor 

Educacional, Secretário Escolar e Professor Coordenador de turno, conforme a modulação do quadro 

profissional da Unidade. Este profissionais, no caso das UMEI: Diretor Geral, Diretor Adjunto e 

Pedagogo estão incumbidos de tarefas administrativas e da organização político-pedagógica da Unidade 

Escolar.  

Fig. 5- Fachada da UMEI Rosalina de Araújo Costa 
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por indicação das lideranças da escola, ou seja, a direção – equipe técnico-pedagógica 

(EAP) – que justificou a indicação pelo compromisso e dedicação apresentados pela 

professora no lidar com sua tarefa cotidiana bem como a disponibilidade do grupo visto 

que havia outros investigadores que estavam trabalhando com outros grupos.  

Eleger um grupo, configurando um “caso” num universo de muitos sujeitos é 

contemplar a ideia de monada
69

 destacada por Löwy (2005) quando faz referência ao 

que é tratado na tese XVII sobre o conceito de história em Walter Benjamin. Este grupo 

representa o fragmento da totalidade, conforme destacamos anteriormente. Assim, 

compreendemos a totalidade a partir do particular. O fragmento institui-se como uma 

referência da totalidade. Vale lembrar que não tratamos do fragmento pelo fragmento 

como se este fosse uma exclusividade, uma única verdade, mas de uma parte de um 

todo que está ali representado. Compreendemos que o GREI 5
70

, as crianças que o 

compõem, se instituiu como uma Monada, bem como a professora E. e a Unidade 

Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa, porque são referêcias de uma 

totalidade de experiências que não seriam alcançáveis como sujeitos de uma 

investigação. Metodologicamente, a monada assume, portanto, uma contribuição 

fundamental para pensarmos a totalidade. “O materialismo histórico se acerca de um 

objeto histórico única e exclusivamente quando este se apresenta como uma monada 

(BENJAMIN, 2005, p.130).” Isto significa que a pretensão crítica, na relação com este 

objeto histórico deve ser universal, ou seja, de validade universal. Tomar o fragmento, 

portanto, é um recurso para tratar da totalidade. Há uma necessidade de paralisação para 

observar, refletir, pontuar a totalidade. O recorte é um fragmento de um contexto mais 

amplo e deve ser relacionado com este contexto mais amplo. Desse modo, não há como 

tratar o fragmento por ele mesmo e, tampouco tomá-lo como totalidade porque trata-se 

de uma representação social conforme Minayo (2006) já nos alertou.     

Optamos, por uma questão didática, por apresentar os sujeitos envolvidos no 

processo investigativo separadamente a fim de demarcar as especificidades que, para 

nós, se destacam. Entretando, cabe lembrar que a relação entre estes e as ações 

observadas e registradas são inseparáveis.  
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 A ideia de monada é destacada na tese XVII sobre o conceito de história e comentada por Michael 

Löwy (2005) que a descreve identificando-a como uma unidade indivisível que contém um fragmento de 

todas as coisas. 

70
 Grupo de referencia da Educação Infantil – 5º ano composto por até 20 crianças de 5 anos de idade.  
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Os adultos:  

 Apesar de compreendermos a importância da participação dos adultos, em 

especial das famílias das crianças, no desenvolvimento/educação das mesmas, optamos 

por não envolver diretamente as famílias das crianças partícipes da investigação neste 

trabalho. Este fato se deve à participação que pretendemos por parte das crianças no 

processo investigativo que, metodologicamente, as compreende como sujeitos sociais 

capazes de manifestarem desejo ou não de integrarem este processo. Neste caso, as 

famílias, que seriam as que autorizariam a participação das crianças na investigação não 

são consultadas. Entretanto, considerando a sutileza desta opção, bem como a força da 

legislação que compreende a criança, ou melhor, o menor, como incapaz, afirmamos 

que a participação deste adultos, em especial, se revela quando esta autorização já está 

estabelecida previamente no ato da matrícula da criança. Com isso, observamos a 

contradição estabelecida na maioria das investigações que tomam as crianças como co-

autoras. Ou seja, apesar de pretendermos garantir a autorização de imagen e 

participação na investigação como exclusividade das crianças esta definição se dá, de 

fato, a partir de uma decisão que obrigatoriamente passará pelos adultos – inclusive por 

determinações legais – para ser efetivada
71

.  

 Este processo não foi diferente nesta pesquisa ainda que o acesso das famílias à  

investigação tenha se realizado somente de maneira indireta através dos relatos feitos 

pelas crianças em suas residências. Assim, garantimos que a aprovação quanto à 

inserção da investigadora no grupo de crianças se desse a partir da autorização destas. 

Do mesmo modo, as manifestações culturais, valores e tradições presentes em 

cada grupo familiar estariam somente representados através da própria criança porque, 

definitivamente, não nos interessava tomar as famílias como interlocutores diretos na 

investigação.    

 No caso dos adultos profissionais-trabalhadores da Unidade Escolar, após a fase 

que compreendemos como exploratória, de aproximação inicial, a proposta de inserção 

no grupo foi aprovada, inicialmente pela professora da turma, que apresentou 

disponibilidade e grande interesse na troca de saberes ainda que, em princípio, 

verbalizasse uma possível incapacidade de se fazer pesquisadora contrariando o que, na 
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 Em Manuel J. Sarmento e Vera Maria R. de Vasconcelos (orgs). (2007). Infância (in)visível. 

Araraquara, SP; Junqueira & Marins Editores é possível observar considerações quanto à privação das 

crianças no exercício dos direitos políticos e de participação em sociedade.  
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prática, ao nosso ver, realizava de fato. Tratava-se de uma professora curiosa, 

interessada, preocupada com o desenvolvimento de seu trabalho e das crianças, 

estudiosa e extremamente participativa nas atividades de planejamento coletivo da 

escola.    

 Os adultos – EAP e professoras da UMEIRAC e, indiretamente, as famílias, 

sujeitos partícipes que encontramos na ida a campo – caracterizavam-se pela prática de 

participação, investigação e intervenção no currículo a partir de manifestações do que 

compreendiam ser as necessidades/curiosidades apresentadas pelas crianças para o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido. Os professores, em especial, marcavam estas 

características a partir da intensidade das discussões nas reuniões de planejamento, na 

forma como se comportaram diante do processo de construção do Referencial 

Curricular para Educação Infantil do municipio de Niterói, nas frequentes intervenções 

curriculares, na presença e participação nos diferentes movimentos de luta da categoria 

etc. Estas características apontam para um perfil de profissional comprometido com sua 

tarefa ainda que, para a maioria, as definições acerca do papel de liderança frente ao 

projeto educativo-emancipador dos sujeitos não estivesse compreendido. 

 Ao focarmos no Grupo de Referência da Educação Infantil – 5º ano (GREI 5), 

identificamos a professora deste grupo como principal interlocutora e, em função disso, 

acreditamos ser necessária uma breve descrição de sua realidade que não difere muito 

da maioria das professoras atuantes na Educação Básica, na Educação Infantil no Brasil. 

Por opção da própria, a identificamos pela inicial de seu nome.  

Após cursar o Ensino Médio (Curso Normal), E. formou-se como professora de 

História e não havia atuado na Educação Infantil até ingressar na Unidade Municipal de 

Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa. Este desafio, segundo a mesma, 

evidenciou o grau de complexidade implícita no trabalho da educadora infantil, tendo 

em vista o formato de educação adotada e defendida pela escola. Moradora de outro 

município, a professora precisava se deslocar por um longo trajeto diariamente além das 

preocupações/obrigações de mãe e mulher que a obrigavam abandonar o desejo de 

realizar a pós-graduação. Assim, tomava a escola como a oportunidade de 

aperfeiçoamento profissional na medida em que dedicava-se aos estudos propostos nas 

reuniões de formação permanente e fazia suas observações e registros conceituais 

tomando sua prática como campo para seu exercício reflexivo. Como situa Martínez 

Bonafé (2010), esta professora estava compromentida com um processo de 
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sistematização de sua prática. Sua tarefa profissional era remodelada conforme as 

necessidades da vida dura que levava como trabalhadora da educação. Da exploração 

aos baixos salários e ao não reconhecimento social, esta professora, assim como 

muitas(os), desafia seu lugar como integrante da classe trabalhadora, partícipe da luta de 

classes quando defendia um projeto de educação emancipador para seus alunos e filho.       

  Associado a este quadro, temos as crianças com as quais E. lida por quatro horas 

diárias realizando atividades diversificadas que situam-se nas propostas de trabalho 

desenvolvidas pela Unidade Escolar ou ainda pelo grupo individualmente. Assim, seu 

maior desafio, além de desenvolver atividades pedagógicas, é dar significado a sua ação 

tendo em vista a dura realidade que seus alunos revelam diariamente. Seus pequenos 

corpos, já tão sofridos e marcados por experiências que muitos adultos não imaginam, 

anunciam a necessidade de outras práticas que visem à emancipação destes sujeitos. 

Este desafio é descrito pela professora como algo que atravessa o cotidiano da escola e 

que não deve ser ocultado. Ao contário, deve ser trabalhado e transformado em algo 

positivo visando a superação.   

 

Não acho que estas crianças merecem menos porque são pobres. Menos a vida já dá 

pra elas. Elas são muito fortes e exigem que a gente faça o melhor. Por isso que gosto 

de trabalhar aqui… porque esta escola entende este tipo de criança. Ninguém aqui está 

pra fazer caridade mas também ninguém vai trabalhar os conteúdos de forma mais 

simples porque eles são pequenos ou pobres e aí, por isso, não têm a capacidade de 

outras crianças que têm dinheiro. Na verdade eu tenho pena dessas crianças que são 

filhos da classe média e ficam numa escola que é mais ou menos só para não estudar 

em escola pública. Estes sim, têm uma educação mais ou menos. Aqui, por nós, a gente 

faz o melhor. Os recursos somos nós mesmos. E eles podem muito… [pausa] muito 

mais do que nos ensinam na Formação de Professores. Quero que meu filho fique logo 

maiorzinho para trazer ele comigo. Queria que ele estudasse aqui. Ele está numa 

creche dessas mais ou menos porque não tenho dinheiro para uma muito boa e no 

município que moro não tem creche…para falar a verdade, creche é muito difícil. Aqui 

também não tem… ele tem que crescer (transcrição de convesa com professora E.).   

 

  

 O relato da professora explicita que as crianças com as quais lidamos nesta 

investigação exigem que agucemos nossos olhares para os diferentes tipos de infância 

que se revelam no grupo partícipe. Desse modo, ajustar nossas impressões de modo a 

contemplar esta variedade é negar a ideia de um único tipo de infância distorcida pela 

história oficial.   
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As crianças:  

Balança criança 

o tempo de infância,  

a corda avança 

de lá para cá… 

 

O que mudou? 

Cabe pensar… 

 

Lá tem menino 

de pernas pro ar 

plantando a liberdade,  

natural da idade 

 

Tem carneiro na cidade 

e uma linda lua cheia  

acendendo a claridade 

da criança de verdade… 

 

A corda da infância  

está dentro da infância 

inverter esta liderança 

desfaz a esperança 

de a mola da infância 

ser a própria criança. 

 

Fátima Miguez
72

 

 

O poema de Fátima Miguez nos instiga a pensar acerca das interpretações e 

representações que fazemos da(s) infância(s). Acreditamos que o pulsar desta fase da 

vida, com todas as apreciações históricas, culturais, sociais que carrega, pode ser 

compreendida como impulsionadora investigativa a fim de descortinar realidades 

camufladas por uma representação social que não corresponde à realidade concreta. Este 

fato se constitui como um permanente desafio ao adulto e, mais precisamente, ao adulto 

investigador – a busca da interlocução com as crianças para saber como lidam com a 

realidade, o que pensam. Ninguém melhor do que a própria criança para fazer as 

infâncias acontecerem e nos fazer pensar sobre elas. Mas, como fazer isso estando em 

universos tão diferentes, não somente pela condição geracional mas, muitas vezes, pela 

condição social? Estabelecer um diálogo com estas crianças que nos desafiam 
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 Poema incluído no livro “Brasil-menino”, Editora DCL, 2011. 
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diariamente é compreender que “(…) toda pesquisa dedicada aos estudos da infância, de 

forma mais ou menos imediata, em última instância, estabelece um diálogo com as 

crianças concretas (PEREIRA, 2012, p. 64)” e, por isso, a aproximação deve ser 

respeitosa porque certamente será desestruturante, provocadora.  

As crianças com as quais optamos por realizar a investigação, são as crianças 

descritas pela professora E. Recebemos as mesmas em nossas salas de aula e não 

percebemos que, historicamente, são descartadas das representações sociais porque 

ignoradas, rejeitadas. Suas vidas são precárias com poucas possibilidades de assistência 

médica, moradia digna e acesso à cultura. Suas responsabilidades são precoces bem 

como as experiências mais duras de uma realidade áspera.        

Considerando os desafios de inserção no campo da investigação, os 

potencializamos quando optamos por investigar com as crianças, mas precisamente com 

crianças das camadas populares. Aproximarmo-nos seria uma tarefa que compreenderia 

a especificidade do acercamento ao universo infantil carregado de outra especificidade: 

a de condição social que se revelava nas falas, nas brincadeiras, nas intervenções 

curriculares.  

Os “pequenos”, grandes investigadores, desafiavam todo o tempo a investigação 

e transformavam nossas certezas em dificuldades obrigando-nos a buscar saídas. Seus 

questionamentos ágeis como seus pés, os pensamentos criativos como seus desenhos e a 

curiosidade eram combustível que os constituiam como investigadores por essência.   

Neste contexto, apresentamos a proposta de desenvolvermos a pesquisa num 

grupo de 20 crianças de 5 anos de idade da sala rosa
73

e, com a ajuda da professora, 

explicamos o que prentendíamos saber, de que maneira as crianças poderiam auxiliar 

nesta busca e, obviamente, se os mesmos autorizariam nossa inserção no grupo.  

A solicitação para inserção no grupo como investigadora provoca uma imediata 

associação das crianças a outras experiências semelhantes. Elas se remetem a 

apresentação da proposta investigativa como algo que faz parte de seu cotidiano. Este 

fato se deve, especialmente, ao exercício investigativo realizado no interior da Unidade 

Escolar que conta com professoras integrantes do quadro de profissionais que 

desenvolvem suas pesquisas em programas de pós-graduação na especialização e no 

mestrado. Estes vínculos com outras experiências se revelam como algo agradável e que 
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 Cada sala de aula da Unidade Escolar possui a porta pintada de uma cor e esta torna-se referência para 

indicar não somente a sala de aula mas os grupos que frequentam a mesma. 
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anima o grupo de crianças. Com isso, a proposta de investigação em questão é aceita 

por unanimidade considerando também as primeiras exigências das crianças.  

Uma das exigências consistia em que a investigadora deveria participar de todas 

as atividades realizadas pelo grupo conforme a professora o fazia. Assim, as 

brincadeiras propostas pelas crianças deveriam também ser incorporadas na ação da 

investigadora junto ao grupo. Ou seja, sempre que solicitada, a investigadora deveria 

participar das brincadeiras organizadas pelas crianças. Acordada esta condição, a 

inserção da investigadora no grupo estava aprovada por todos.    

A participação das crianças tem que ser entendida também à luz de novas 

preocupações éticas, que são particularmente importantes no 

desenvolvimento de investigação junto de grupos sem poder, como é 

indiscutivelmente o grupo geracional da infância. Estamos a falar, por 

exemplo, do respeito pela privacidade da criança e a obrigação do 

atendimento de seu consentimento ou da recusa em participar na 

investigação; estamos a falar da eliminação das formas subliminares de 

influência na investigação; estamos a falar da eliminação das formas 

subliminares de ou de cooptação das crianças para opiniões ou decisões 

fundadas na vontade do investigador e não numa iniciativa autônoma dos 

sujeitos co-participantes; estamos, finalmente, a falar da necessidade de 

considerar que qualquer indivíduo precisa desenvolver competências para  

conseguir participar significativamente em qualquer processo, o que implica 

um esforço de capacitação das crianças para a participação na investigação 

(SOARES; SARMENTO;TOMÁS, 2005, p. 50). 

 

As crianças aprendiam a lidar com suas inquietações fruto da inserção da 

investigadora no grupo na medida em que se apropriavam do fazer investigativo. 

Constituía-se, neste processo, um saber próprio deste fazer que, ainda que familiar, 

tomava um formato único gerado pela conjugação dos sujeitos, do tempo, do lugar etc. 

Assim, a presença da investigadora deixava de ser novidade e era, de fato, incorporada 

ao cotidiano da escola e, em especial, ao grupo em questão. As vinte crianças que 

integravam o GREI 5 mantinham um diálogo intenso e provocador com a investigadora. 

Com isso, a fase exploratória da pesquisa parecia retornar quando deparavamo-

nos com os questionamentos das crianças que indicavam a necessidade de mais 

confiança do grupo para efetivar a inserção da investigadora em campo. Esta iniciativa 

das crianças configura esta interlocução como encantadora, estimuladora e, na mesma 

medida, questionadora, provocadora, desafiadora, interventora.  

O grupo de criança partícipes, já descrito anteriormente, relacionava-se com 

outros grupos em diversas ocasiões. Estes encontros se realizavam com mais frequência 

na parte externa – pátio – e refeitório. E, nesse momento, as crianças costumavam 

convidar outras crianças a integrarem ações que realizariam como parte do trabalho 
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investigativo mesmo que as convidadas integrassem exclusivamente como 

expectadoras. Estas, em algumas ocasiões, eram apresentadas à investigadora situando-a 

na ação. Desse modo, assim como no grupo de adultos, ainda que estivéssemos focados 

no trabalho desenvolvido pela professora do GREI 5, tínhamos a interlocução com suas 

companheiras que se aproximavam e opinavam.  

  As opiniões, reflexões, questionamentos às vezes incômodos
74

, vinham 

carregados de uma realidade concreta que geralmente não observamos mas que está 

presente mesmo que pretendamos mascarar. Precisávamos descortinar esta realidade 

para, enfim, compreendermos que tipo de projeto visávamos quando optamos por tratar 

a liberdade como eixo fundamental no currículo da Educação Infantil. Afinal, ao 

optarmos por não ter como interlocutores diretos da investigação os familiares, 

tínhamos a realidade de vida das crianças descritas por elas mesmas e pelas impressões 

da professora. Por isso, fez-se a necessário o questionamento acerca das infâncias com 

as quais estávamos lidando. Quem eram estas crianças que nos desafiavam e em muitos 

momentos interrompiam e até mesmo frustravam nossas propostas de trabalho? Quais 

os assuntos que atravessavam nossos textos (curriculares e da pesquisa)? O que estas 

“frustrações” anunciavam? Estávamos num exercício de interlocução mas ainda com 

amarras conservadoras? Como superar?  

 As “frustrações” provocadas pela indagação incômoda das crianças em alguns 

momentos, de fato, seriam impulsionadoras de reflexões acerca de nossa inserção no 

universo infantil. Estes incômodos refletiam que a pretensão em realizar uma inserção 

que garantisse a participação das crianças se configurava em “frustração” para a 

investigadora quando as intervenções infantis atravessavam as expectativas da mesma. 

Ou seja, a percepção acerca da participação somente se realizou a partir do momento em 

que, objetivamente, as crianças fizeram a intervenção. Assim, afirmamos que a 

participação das crianças na investigação não poderia se dar a partir de uma concessão 

do adulto mas, ao contrário, pela atitude interventora das próprias crianças.  

Estas reflexões acerca da participação das crianças na investigação nos 

confrontam porque associam-se à invisibilidade histórica e cívica conforme afirma 

Sarmento (2007, p.42) que, por sua vez, sustentam a invisibilidade científica e que  
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 Tratamos como “incômodos” na medida em que estes questionamentos desestabilizavam, em algumas 
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[…] mais do que produzida por ausência de investigação sobre as crianças e a 

infância, é produzida pelo tipo dominante de produção de conhecimento. 

[Neste sentido] escutar a “voz” das crianças consiste, em última análise, em 

escutar a voz do adulto que se revela num discurso previamente interpretado. 

Desenvolve-se assim, um pensamento circular e uma ciência de “certezas” 

que continuamente se objectiva nos seus resultados.  

 

Com isso, observamos que 

 
[…] todos os processos de qualificação da infância por negação constituem, 

efetivamente, um acto simbólico de expressão de adultocentrismo e a 

projeção ideológica sobre a infância de concepções ideológicas essencialistas 

sobre a condição humana. Com efeito, a infância deve a sua diferença não à 

ausência de características (presumidamente) próprias do ser humano adulto, 

mas à presença de outras características distintas que permitem que, para 

além de todas as distinções operadas pelo facto de pertencerem a diferentes 

classes sociais, ao gênero masculino ou feminino [etc] (SARMENTO, 2007, 

p. 43). 

 

Ao contrário do que foi sustentado por muito tempo no imaginário social e no 

campo científico, a infância não é a idade da não fala mas, das “cem linguagens” – 

como afirma Malaguzzi. Tampouco é a idade da não razão porque é na infância que 

desenvolvemos a capacidade de outras racionalidades especialmente através da fantasia, 

da imaginação. Assim, afirmamos, de acordo com a defesa feita por Sarmento (2007), 

que a infância é ao mesmo tempo uma categoria social e geracional que, ao nosso ver, 

se subdivide em outras categorias em função da condição de classe herdada pela familia. 

Neste contexto, padrões culturais e elaborações infantis estruturam uma cultura 

paralela que atravessa a cultura adulta com suas representações e tradições. Ou seja, 

criança também produz cultura. Cultura da infância e cultura de classe. Tratamos de 

infâncias porque identificamos modos distintos de ser criança tendo em vista as 

oportunidades, valores, contextos em que se desenvolvem.  

Deste modo, compreendemos que as crianças das camadas populares estão mais 

próximas aos seus pares (na rua, nos becos das favelas, na praça), porque estão menos 

institucionalizadas, fora do controle do adulto, conforme afirma Rua (2007) e, com isso, 

se colocam diante da vida desafiando-a em seus padrões estabelecidos pela tutela de 

adultos. O tempo que passam na escola não é suficiente para acomodá-las ao modelo de 

infância visado por uma educação conservadora que carregamos em nossas práticas 

pedagógicas, de investigação etc. Assim, “(…) é através da interacção com os pares que 

as crianças constroem e recriam os sistemas simbólicos e de valores que configuram, em 

cada contexto, as culturas infanto-juvenis (RUA, 2007, p. 208).” 
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Motivados pela professora para manifestarem suas impressões e opiniões acerca 

do que se realizava na escola e em sala de aula, as crianças do GREI 5, da Unidade 

Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa, expressavam suas demandas 

e reivindicavam o cumprimento deste “princípio libertador”. A pesquisa e a 

investigadora, neste contexto, também integram esta realidade e, portanto, são 

igualmente desafiadas.  

Apesar da proposição de um “princípio libertador”, na maioria das vezes, os 

adultos apresentam dificuldade em administrar as reivindicações infantis porque estão 

impregnados de uma cultura de negação da infância, conforme observa Sarmento 

(2007). Com isso, o diálogo se institui como principal ferramenta de trabalho 

juntamente com a transparência nas propostas, os encaminhamentos e votações que se 

realizam de maneira a democratizar as inúmeras demandas. Nesse sentido, a presença 

das crianças na investigação instala-se, obrigatoriamente, na necessidade da ética na 

pesquisa através da visibilidade acerca das propostas de trabalho.   

 

4.5-“Tia, me dê a máquina porque eu vou coletar!” A participação-intervenção das 

crianças na pesquisa. Os sujeitos em interlocução 

   

[...] o que aqui nomeamos como pesquisa com crianças implica, portanto, a 

construção de uma postura de pesquisa que coloca em discussão o lugar 

social ocupado por pesquisadores e crianças na produção socializada de 

conhecimento e linguagem. 

 

[...] um trabalho de campo que coloque face a face pesquisador e crianças 

cria um tipo de realidade diferente daquela experimentada pelo pesquisador 

quando este se debruça sobre estudos teóricos ou produções infantis que 

dispensem a presença das crianças em sua interlocução (PEREIRA, 2012, p. 

63). 

 

O lugar que ocupamos como investigadores é ocupado pelas crianças na vida. 

Elas interrogam a realidade, duvidam do que parece óbvio e sinalizam para outras 

possibilidades de enxergar o mesmo objeto como forma de desafiar o que está posto e 

propor mudanças. As crianças-investigadoras adotam não somente os termos, as 

expressões que costumamos utilizar quando realizamos pesquisa como também 

incorporam seus significados às ações. Parece existir uma essência investigadora que se 

manifesta na infância, mas que, ao longo da vida, com a aquisição dos conhecimentos 

formais, o impulso investigativo se transforma em acúmulo de informações que podem 
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ser compreendidos como adereços, sem muita utilidade. Será que o processo formativo 

escolarizado pode estar relacionado com este tipo de observação? Com a perda pela 

curiosidade que move a ação investigadora? 

A atitude investigadora da infância se revela na relação das crianças com a 

cultura, com o mundo que as cerca. Neste sentido, apesar de as crianças apresentarem 

características que as impulsionam para o exercício investigativo, este se desenlvolve a 

partir da apreensão de determinadas habilidades que implicam a compreensão do que 

significa investigar, bem como a disciplina para organizar os dados e respeitar as vozes 

dos outros sujeitos partícipes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizamos algumas técnicas que se estabelecem como referência na abordagem 

qualitativa para a coleta destes dados. Com auxílio de filmagem, fotografia e entrevistas 

– “conversas com finalidade” (MINAYO, 2006) – registros no caderno de campo e 

observações participantes, reafirmamos a importância das crianças como interlocutoras 

neste processo. Desse modo, o uso inicial da filmagem e da fotografia pretendia 

Num primeiro momento as crianças pareciam não se importar 

com as fotografias e filmagens durante as atividades, mas 

passados alguns dias de inserção no campo, algumas crianças 

pareciam ainda não esclarecidas quanto ao uso dos instrumentos 

de coleta de imagens e perguntavam o que eu havia registrado 

com a câmera.  

Apesar de familiarizadas com a câmera mostravam-se curiosas 

com o que era registrado. As perguntas estavam sempre 

relacionadas ao tipo de registro que havia sido feito. Se havia 

registrado uma atividade, uma produção, uma criança... Com o 

tempo, elas solicitavam a câmera e elas mesmas a manuseavam. 

Quando a mesma estava desligada por algum motivo, ou 

apoiada sobre uma mesa para gravação, as crianças retiravam a 

câmera do lugar para aproximarem de alguma produção ou de 

alguma outra criança, objeto da sala... Em alguns momentos,  

mais de uma criança se dirigia à câmera correndo dizendo “isso 

é importante, tem que filmar/tirar foto!” referindo-se, 

geralmente, a alguma produção. 

UMEIRAC 

Caderno de Campo- novembro, 2012 
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capturar tudo o que se realizava junto às crianças dentro e fora de sala de aula para, em 

outro momento, servirem de material de análise. Aos poucos, as crianças também foram 

se apropriando dos recursos (máquina fotográfica, filmadora) e solicitavam a utilização 

dos mesmos. Ao observar o interesse das crianças por manusear os recursos e 

observando que tinham ciência da função dos mesmos, compartilhamos a coleta dos 

dados com as crianças. Afinal, somente as próprias crianças poderiam traduzir, com 

olhos de criança, imagens do que se produzia na UMEIRAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6- sequência de registros em sala de aula 
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Esse desafio de compartilhar o registro das imagens com as crianças subverte a 

condição de “condutor” do adulto investigador que passa a buscar elementos para a 

composição da investigação através das lentes que as crianças usam. Com isso, 

podemos afirmar que, inicialmente, a situação se dá de maneira conflitante na medida 

em que as imagens registradas pelas crianças podem não corresponder ao que, de fato, o 

investigador pretende coletar, mas, em seguida, se o desejo do pesquisador é buscar o 

olhar infantil acerca da realidade investigada, a análise das imagens deve ter a presença 

daqueles que as capturaram e, nesse momento, muito se revela. Assim, recolher as 

informações e os motivos que a criança teve para selecionar uma situação e fotografá-la 

é essencial para compreender sua inserção em determinado ambiente. 

As crianças capturam imagens porque tem um propósito bem definido, para 

agradarem ao adulto buscando atender as expectativas do mesmo ou ainda 

simplesmente pelo prazer de fazer as fotografias e manusear a câmera. Esta captura 

realizada por uma criança por vez, o que não impede que outras a acompanhem no 

momento do registro e façam comentários enquanto a criança coleta seus dados. Estes 

comentários no momento do registro podem alterar o motivo pelo qual a criança 

justifica a captura de determinada imagem.  

Durante as conversas com as crianças sobre as imagens coletadas foram 

apontados diversos motivos para justificar a captura de determinadas imagens. Uma 
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única imagem pode conter muitos motivos ou estes podem ser alterarados conforme a 

criança escuta algum comentário. As conversas sobre as imagens capturadas pelas 

crianças aconteceram conforme recomenda Minayo (2006). Ou seja, trata-se de uma 

conversa com a finalidadede de compreender de que maneira as crianças veêm a escola 

e como se percebem inseridas no projeto da mesma. Em alguns casos individualmente e, 

em outros, no coletivo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. e N. discordam acerca do que deve ser priorizado na coleta das imagens. Para 

P. – que coletou a maioria das imagens relacionadas à produção dos trabalhos ou ao 

processo de produção destes – fazer fotos dos ambientes da escola não é uma 

prioridade. Ele considera importante coletar as imagens das produções feitas pelo grupo. 

Ao contrário, N. prioriza os ambientes, especialmente os externos, e aproveita a 

possibilidade de registro para manifestar sua preferência pelos mesmos. Entretanto, 

enquanto está no ambiente externo não faz nenhum registro fotográfico mesmo que 

esteja com a máquina em mãos. Parece que coletar as imagens nesse momento vai 

atrapalhá-la. Assim, quando está em sala de aula faz o registro desse ambiente que se 

N- Olha, tia, minha foto! 

Investigadora – Linda! Por que você fez a foto da 

casinha daqui? (a foto foi feita de dentro da sala de aula 

– figura nº).  

 

N – Porque sim… eu tava aqui… mas queria estar lá. 

Queria estar na casinha toda hora. Eu gosto da casinha. 

Mas quando tá na sala não pode sair. Nem pela janela, ó! 

(risos) porque tem grade! (risos) Mas se a gente 

combinou de terminar a bandinha, né?  

 

P- Olha aqui, N. uma coisa boa para você fazer foto!!! 

Ai, se eu estivesse com a máquina… eles vão acabar de 

pintar a maquete e você não tira a foto!!! 

 

 

Transcrição conversa  

UMEIRAC – outubro, 2012 
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transforma num objeto de desejo, na medida em que, ela deve cumprir o combinado de 

encerrar as tarefas em sala de aula com os demais.  

As imagens que temos acima revelam diferentes situações em sala de aula 

registradas por uma única criança. Sua seleção do que deveria ser registrado priorizou 

os momentos em sala de aula. Mesmo sua fotografia que registrou o ambiente externo 

teve como referência o interno já que a imagem revela o pátio desde dentro da sala de 

aula. Apesar de permanecer todo o tempo com a máquina fotográfica e circular por 

diferentes ambientes da escola, sua seleção se deu enquanto seu grupo ocupava a sala de 

aula. 

Do mesmo modo, imagens que revelam somente os ambientes da escola – sem a 

presença de outros sujeitos sejam crianças ou adultos – são tomadas por outra criança 

conforme podemos observar abaixo. Esta priorizou os ambientes. Outras crianças 

priorizaram imagens das produções ou do processo de produção dos trabalhos 

realizados pelas mesmas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7- balanço pátio externo 
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O exercício investigativo na pequena infância constitui-se como um facilitador 

do processo de aquisição, produção de conhecimentos, de cultura. Assim, como já 

mencionado, tomar como interlocutoras crianças que experimentam esta condição 

investigadora como ação curricular defendida e adotada pela escola em que se insere é 

evidenciar as possibilidades destas crianças de refletirem, questionarem e pensarem 

novas formas de estar no mundo tendo em vista a superação diária de seu precário viver. 

Este elemento “facilitador” para o desenvolvimento também da investigação acadêmica 

que considera a participação das crianças é explicitado nas práticas desenvolvidas, por 

exemplo, por Freinet (1982) quando dá ênfase às práticas pedagógicas de uma escola do 

povo. Mais do que uma escola para o povo, como uma forma de submeter o outro a 

partir da caridade, uma escola do povo é tomada como direito e visa à emancipação dos 

sujeitos, à igualdade social através de uma luta conjunta de educadores e povo. Trata-se 

de uma escola a serviço das crianças e que responde às necessidades culturais, sociais e 

históricas de uma camada social. A prática de assembléias e a intensa participação das 

crianças nos processos formativos, a educação pelo trabalho, evidencia uma opção 

política quando a investigação é fundamento do projeto curricular.      

Encontramos também nas contribuições de Vea Vecchi (2013), Rinaldi (2012) 

referências em Loris Malaguzzi para pensar a investigação como componente curricular 

na Educação Infantil, quando através das oficinas, do exercício da escuta por parte dos 

adutos, da permanente reorganização, revitalização e reutilização dos espaços,  

manifesta-se outra possibilidade formativa para crianças e adultos que se contrapõe ao 

Fig.8- pátio externo 
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modelo conservador, de mercado, visado por uma educação que se sustenta pelas 

orientações do capital.   

A compreensão de que educar passa, necessariamente, pela busca, pela incerteza 

de que “os conteúdos não deveriam apenas nos deixar satisfeitos, mas também 

perturbados, surpresos e impressionados com a constante descoberta das extraordinárias 

habilidades das crianças (RINALDI, 2012, p.80)” é suficiente para conjugar ideais 

políticos com formas, métodos de educar.  

Nossa inserção no campo 

é, nesse caso, “facilitada” por 

uma prática investigativa 

adotada pela escola junto às 

crianças. Estar atento ao que 

dizem as crianças é tarefa do 

investigador que as toma como 

interlocutoras do processo. Neste 

sentido, a contribuição da 

Sociologia da Infância como recurso metodológico viabiliza a inserção das crianças na 

investigação numa perspectiva que reconhece a infância e a distingue do adulto tendo 

em vista as culturas infantis que interpretam e representam o mundo de maneira 

diferenciada do adulto. Entretanto, insistimos, estas culturas não se dão de maneira 

isolada, mas articuladas às do mundo adulto. Assim, a participação das crianças se 

coloca como condição e consequência do processo. 

Considerar a participação das crianças na investigação é um passo decorrente 

da construção de uma disciplina das ciências sociais que procura “ouvir a voz 

das crianças”, isto é, que assume que as crianças são actores sociais plenos, 

competentes na formulação de interpretações sobre os seus modos de vida e 

reveladores das realidades sociais onde se inserem. As metodologias 

participativas atribuem aos mais jovens o estatuto de sujeitos de 

conhecimento, e não de simples objecto, instituindo formas colaborativas de 

construção do conhecimento nas ciências sociais, que se articulam com 

modos de produção do saber empenhadas na transformação social e na 

extensão dos direitos sociais, que se articulam com modos de produção do 

saber empenhadas na transformação social e na extensão dos direitos sociais. 

A investigação participativa com crianças levanta, no entanto, especiais 

dificuldades epistemológicas, relacionadas quer com a alteridade da infância 

quer com a diversidade das suas condições de existência (SOARES; 

SARMENTO;TOMÁS, 2005, p. 50). 

Fig.9-  Brincando de “coletar” 
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A experiência investigativa tratada como componente curricular sustenta uma 

prática que reconhece nas crianças as possibilidades de relacionar as ações de escutar, 

investigar e aprender (RINALDI, 2012). Nesse contexto, a ideia de alteridade se institui 

como elemento fundamental na relação entre adultos e crianças. A escola de Educação 

Infantil coloca-se, assim, como lugar de formação de adultos e crianças. Para o 

investigador, é terreno fértil para estudo e reflexão que se destaca nas ações e reações 

das crianças quanto ao uso e apropriação, por exemplo, das técnicas de coleta de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na demanda apresentada por P. exalta-se a interlocução com os sujeitos,  

adquirida pela confiança, num caminho metodológico que é alimentado pela 

necessidade que a própria investigação apresenta. As opções teórico-metodológicas se 

confirmam na medida em que a investigação “ganha corpo” na relação com o campo e 

seus sujeitos. Da mesma maneira, o campo se integra ao processo investigativo e se 

institui como lugar de aprendizagem e conhecimento coletivos, de formação humana em 

múltiplas dimensões.    

Isso designa a escola para crianças pequenas como um dos espaços mais 

privilegiados para a construção da competência profissional e do 

conhecimento, que pertence não apenas aos educadores das escolas, mas 

também aos pesquisadores, acadêmicos e professores universitários.  A 

escola para crianças pequenas é um lugar de enorme aprendizado e grande 

respeito (RINALDI, 2012, p.111).  

Finalmente chegou o dia tão esperado da festa da cultura! 

As crianças e também as professoras parecem eufóricas.  

Quando entro na escola e vejo a mesma transformada para a 

festa com muitas produções das crianças em exposição, música e 

alegria, sou surpreendida por P. que me abraçou com força e 

disse: “Que bom que você chegou! Olha quanta coisa! Me dê a 

máquina tia, porque eu vou coletar!” 

O que poderia fazer?  

Entreguei a máquina em suas mãos! 

UMEIRAC 

Caderno de campo-outubro, 2012 
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Compreendendo que o valor formativo atribuído à escola infantil – 

independentemente da idade dos sujeitos – é indiscutível, apresentamos nossas análises, 

indagações e reflexões acerca dessa experiência de liberdade compartilhada.   
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CAPÍTULO V 

Análises, indagações e reflexões   

No aeroporto o menino perguntou: 

- E se o avião tropicar num 

passarinho? 

O pai ficou torto e não respondeu. 

O menino perguntou de novo: 

- E se o avião tropicar num 

passarinho triste? 

A mãe teve ternuras e pensou: 

Será que os absurdos não são as 

maiores virtudes da poesia? 

Será que os despropósitos não são 

mais 

carregados de poesia do que o 

bom senso? 

Ao sair do sufoco o pai refletiu: 

Com certeza, a liberdade e a 

poesia a gente aprende com as 

crianças. 

E ficou sendo.  

Manoel de Barros 

 

Os fundamentos de uma prática curricular na Educação Infantil que tomam a 

experiência da liberdade são observados a partir da relação entre as narrativas e as 

análises da observação no campo em diálogo com autores-interlocutores que contribuem 

com nossas reflexões. Quando Kramer (2002) realiza a análise de propostas 

pedagógicas ou curriculares de Educação Infantil em diferentes municípios evidencia a 

dificuldade em associar a prática pedagógica na Educação Infantil como ação curricular 

e, ao mesmo tempo, associar as iniciativas políticas através da criação de Decretos, 

projetos à realidade das instituições tendo em vista as condições objetivas/materiais para 

sustentar as propostas contidas em documentos oficiais. A autora ainda sintetiza as 

principais ideias presentes, na época, em documento do Ministério da Educação em 

resposta à questão  “o que é proposta pedagógica e currículo em Educação Infantil?”.  

Naquele momento, as discussões acerca do Currículo da Educação Infantil no Brasil 

limitavam-se às propostas pedagógicas e às orientações difusas representadas nos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Na atualidade, dispomos 

de documentos oficiais que definem o que é o currículo da Educação Infantil em nível 

nacional – as Diretrizes Curriculares e outros documentos complementares – todavía, 
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não podemos afirmar que tipo de infâncias contém estas orientações. Ou melhor, quais 

concepções de infância, criança, formação humana, cultura, educação infantil e 

profissionais de educação infantil estão contempladas nestes materiais? Tais definições 

carregam fortes implicações ideológicas e, por isso, precisam ser discutidas.  

Podemos considerar o avanço do reconhecimento social da existência da 

infância que coloca a criança como sujeito de direitos. A entrada da criança no sistema 

escolar é a garantia de um dos direitos destes sujeitos e a história da educação nos conta 

que este reconhecimento custou muito para acontecer e se configurou como disputa de 

concepções, de projetos de sociedade.  

Como está se travando essa disputa pelo direito da infância para estar 

presente no sistema educacional? Na longa história da conformação de nosso 

sistema de instrução pública, de educação não foi cogitada a presença da 

infância. O direito à educação apenas começava aos sete anos. Como suposto 

início da idade da razão visto como a saída da infância.  

[…] A entrada das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental não vem 

significando o seu reconhecimento como infâncias junto com os de 7, 8, 9 e 

10 anos. Os termos oficiais não usam sequer este termo, optaram pelo termo 

escolar “anos iniciais” do Ensino Fundamental. Mais um capítulo das 

resistências a reconhecer a infância no território do sistema escolar onde vai 

entrando, porém não reconhecida como infância, mas como escolar. […] 

Ignorada a infância, a pedagogia não se encontra consigo mesma (ARROYO, 

2011, p.182).  

A pedagogia, o sistema escolar se constituem a partir da contradição do não 

reconhecimento da infância e, em especial, da pequena infância com a tarefa que lhe 

cabe no processo de formação dos sujeios. Reduzir a infância à condição de aluno 

(Gimeno Sacristán, 2003/Arroyo, 2001) tem sido colocado historicamente como uma 

negação do direito a uma proposta de formação que considera esta fase da vida humana. 

O que observamos num “território” da pequena infância quando nos referimos à 

educação dos sujeitos que se encontram nesta fase da vida? A escola de Educação 

Infantil?   

Sabemos que as iniciativas de ingresso das crianças pequenas em instituições 

educativas-assistenciais deu-se principalmente em função da luta das mulheres 

trabalhadoras e configurou-se como direito primeiro destas e não como direito da 

criança pequena. É curioso observar também as nomeclaturas utilizadas quando, 

historicamente, se faz referências às instituições que se destinam a “cuidar” da criança 

pequena. Em castelhano, por exemplo, temos na palavra “guardería” o que para nós, em 
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português, significa “creche”, lugar de guardar, cuidar de crianças pequenas. Que 

sentido damos ao lugar que se destina a “guardar” as crianças pequenas? Guardar-

cuidar, guardar-armazenar…  

Esta criança não reconhecida é a mesma criança que, na atualidade, nos desafia 

no cotidiano da escola infantil com seus pequenos corpos precarizados, que interrogam 

nossa ética profissional, como nos diria Arroyo (2012), e exigem que os tomemos como 

matéria primeira de nosso compromisso profissional. “Somos obrigados a deixar-nos 

interrogar e até reeducar os valores e também a compreensão teórica com que pensamos 

a infância (ARROYO, 2012, p. 31).” 

Na UMEIRAC
75

, escola partícipe desta investigação, a intensa 

participação/mobilização dos profissionais e incansável comprometimento com as ações 

educativas para a emancipação, tendo em vista a compreensão da criança como sujeito 

social, cultural, de direitos, capaz de se constituir como co-autora das atividades 

pedagógicas, sendo partícipe e não exclusivamente receptora, evidencia a autoria 

compartilhada no currículo.  

Destacamos trechos do texto do Projeto Político Pedagógico da Unidade 

Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa considerando os seguintes 

pontos:  

1) “O PPP da Umei define como base teórica do trabalho a ser desenvolvido na 

escola as ideias de Vygotsky, sobretudo aquelas que dizem respeito ao papel 

ativo da linguagem na construção do conhecimento.” 

2) “[…] a professora é a desafiadora do desenvolvimento da criança, por meio 

de atividades nas diferentes áreas do conhecimento. Então, o fio condutor e 

orientador do nosso trabalho pode assim ser sintetizado: o aluno é construtor 

a professora, a mediadora dessa construção.” 

3) “O brinquedo de faz de conta, o desenho e a escrita são tomados como 

diferentes momentos do processo de desenvolvimento da linguagem escrita.” 

                                                           
75

 Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa 
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4) “[…] as brincadeiras e os jogos ganham um novo significado e passam a 

integrar todo o processo de trabalho e construção da linguagem e 

conhecimento […]” 

5) “A avaliação é definida no Projeto Político da escola como um processo que 

permite, por meio da observação das produções dos alunos e discussões a 

respeito do processo pedagógico, a melhoria da qualidade do trabalho com a 

reorganização/reorientação do mesmo.”   

O “PPP” é mais um elemento que evidencia que o trato do currículo por adultos 

e crianças se dá por meio da liberdade de expressão, do debate, da reflexão conjunta, da 

autoria. Os sujeitos que ocupam o território da UMEIRAC se colocam como 

curriculistas. Suas produções se dão a partir do desenvolvimento de trabalho por 

projetos e a dimensão integradora do conhecimento é tratada com autoria por crianças e 

adultos, de maneira compartilhada.  

A consciência deste processo de autoria se desenvolve e é datada pelos sujeitos 

autores do mesmo. A partir daí, a  sistematização bem como a divulgação através de 

apresentação de trabalhos em eventos são exercícios realizados pela Pedagoga da 

Unidade Escolar, conjuntamente com algumas professoras. Segundo os materiais 

produzidos pelo grupo de profissionais da UMEIRAC, o processo intitulado 

“reorganização curricular” ocorre na escola na década de 1990 considerando os 

seguintes pontos: 

   1989: diretoras passam a ser eleitas pelos votos dos profissionais e 

da comunidade escolar; 

  1990: nova direção e coordenação - início da reformulação 

pedagógica.  

  Leitura e debate de textos teóricos e práticos; 

  Registro por escrito e em fotografias das atividades realizadas com os 

alunos e discussões em grupo de estudos; 

  Participação dos pais e/ou responsáveis nas reuniões, nas quais  as 

dúvidas e os questionamentos eram esclarecidos, e os pais e/ou responsáveis 

eram convidados a participar de algumas atividades que as professoras já 

haviam realizado com as crianças.  
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(Documento preparado pela Pedagoga e uma professora para apresentação de 

trabalho em reunião de formação. Outubro, 2013) 

Com isso, as ações de formação docente destacam-se e ganham um significado 

nesta trajetória que é sistematizada pelo grupo. A valorização do exercício reflexivo 

através da inserção em ambientes de investigação-produção acadêmica e retorno ao 

ambiente da escola configura a praxis como um movimento característico dos sujeitos 

profissionais que atuam na UMEIRAC. Assim, são levantadas, pelos profissionais, 

como atividades de formação profissional desenvolvidas na escola:  

  Planejamento Semanal, Formação Continuada e cursos – FME 

 Registro Sistematizado e Coletivo do Trabalho - 2001 

 Grupo de Estudos - 2004 

 Boletim Informativo Entretextos - 2003 

 Inscrição de trabalhos em congressos – 2001 

 Produção de Monografias e Dissertações de Mestrado - 2001 

 Seminário Interno de Formação Permanente – 2004 

(Documento preparado pela Pedagoga e uma professora para apresentação de 

trabalho em reunião de formação. Outubro, 2013).  

Apesar do exercício de sistematização da prática (MARTÍNEZ BONAFÉ, 2010) 

os que já se arriscam e se autorizam como curriculistas têm consciência de que o 

sentimento de autoria, considerando a coletividade, se dá como um processo lento e que 

depende de “diferentes modos de inserção e intencionalidades por parte dos sujeitos 

envolvidos (UMEIRAC, 2013).” O diálogo, enfim, é tratado como elemento 

fundamental na articulação entre disposições individuais a fim de consolidar a ideia de 

uma “reorientação curricular”.  

No momento da inserção da investigadora no grupo, o principal projeto de 

trabalho desenvolvido pela escola apontava para a valorização da cultura popular 

nordestina. A UMEIRAC adota, anualmente, como principal trabalho da escola o 
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“Projeto de Cultura
76

” que busca a valorização da cultura popular brasileira – assim 

como Mario de Andrade – através do estudo de elementos pouco divulgados na cultura 

midiática, mercadológica. São eleitos temas que, geralmente, não estarão contemplados 

no currículo da escola básica mas que revelam a sabedoria popular e a dimensão da 

cultura produzida pelo povo no Brasil. Estes saberes se relacionam com os trazidos 

pelos sujeitos que compõe os projetos de trabalho. 

O “Projeto de Cultura” tem sua temática proposta inicialmente pelo conjunto de 

profissionais da escola e, a partir daí, é tratado considerando diferentes frentes pelos 

grupos de crianças e professores que se relacionam como interlocutores no processo de 

aquisição/construção do conhecimento. Seus principais objetivos são:  

 Gerar oportunidades para que a comunidade escolar possa se ver como 

produtora e apreciadora de cultura; 

 Conhecer um pouco da história do povo brasileiro e algumas 

manifestações culturais por meio das obras de diferentes artistas, interagindo 

com elas e valorizando a diversidade cultural; 

 Desencadear nas pessoas um processo de identificação histórica com o 

repertório humano nas dimensões acionárias das atitudes, dos 

comportamentos, dos valores, das idéias, dos conhecimentos, das diversas 

linguagens etc.  

(Documento preparado pela Pedagoga e uma professora para apresentação de 

trabalho em reunião de formação. Outubro, 2013).  

O desenvolvimento conta com:   

 Organização do material de estudo em pastas-catálogo 

 Formação e planejamento docente 

 Apresentação do material e discussão com as crianças 

 Realização de diversas atividades  

 Produção de cultura utilizando diferentes materiais e técnicas 

 Festa da Cultura: integração comunidade e escola 

(Documento preparado pela Pedagoga e uma professora para apresentação de 

trabalho em reunião de formação. Outubro, 2013).  

                                                           
76 Além deste projeto que podemos compreender como central, outros são desenvolvidos ao longo do ano, 

seja por iniciativa/interesse/curiosidade das crianças por determinado tema, seja pela observação atenta da 

professora e consequente proposição aparentemente oculta na relação das crianças com o conhecimento.   
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Dos “Projetos de Cultura” já realizados pela Unidade Municipal de Educação 

Infantil Rosalina de Araújo Costa, a equipe de profissionais destaca por ano de 

realização os seguintes temas:  

 Cultura Popular com o Universo de Portinari – 2003 

 Arte Naïf e outras artes na Educação Infantil – 2004 

 Villa Lobos e Portinari – 2005 

 Universo Cultural de Ariano Suassuna – 2006 

 História e Memórias do Barreto e da Umei Rosalina – 2008 

 Chiquinha Gonzaga – 2009 

 Vale do Jequitinhonha (MG) – 2010 

 Conhecendo e tecendo a cultura nordestina em cordéis e outras artes - 

2012 

(Documento preparado pela Pedagoga e uma professora para apresentação de 

trabalho em reunião de formação. Outubro, 2013).  

No ano letivo de 2012 este importante projeto foi intitulado como “Conhecendo e 

tecendo a cultura nordestina em cordéis e outras artes”.  Tratava-se de uma iniciativa de 

valorização da cultura nordestina presente em boa parte das famílias que, em sua 

origem, apresenta a migração para os centros urbanos como forma de alcançar uma vida 

melhor. A maioria das crianças, entretanto, desconhecia estas raízes e, com isso, os 

aspectos culturais tratados ao longo do projeto se constituiam como uma novidade que, 

na verdade, era familiar.  

Após a definição do tema do 

“Projeto de Cultura” do ano de 

2012, as professoras se 

empenharam, mediadas pelas 

contribuições da Pedagoga, em se 

apropriarem desta “novidade 

familiar”, buscando a história e 

tradições repassadas através da 

cultura nordestina. Leituras, 

debates, visitas aos ambientes de preservação e manutenção da cultura nordestina no 

Rio de Janeiro foram priorizados como materiais para que as professoras se 

Fig.10- Professoras em visita ao Centro de Tradições 

Nordestinas /Rio de Janeiro 
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apropriassem dos saberes que seriam compartilhados com as crianças. A 

responsabilidade da Equipe de Articulação Pedagógica, mais precisamente da Pedagoga 

da Unidade Escolar, se dava na medida em que se fazia necessária a seleção e 

disposição de materiais para consulta das professoras. Este conjunto de materiais era 

permanentemente alimentado pelas próprias professoras bem como por outros 

profissionais da escola que disponilizavam-se em integrar o processo.  

Acreditamos que colocar em diálogo cultura, infância e currículo é promover a 

liberdade. A cultura liberta, porque através desta os sujeitos se constituem como autores 

de suas histórias, da história social, da tradição reinventada pela apropriação, construção 

e transformação do conhecimento. Por isso, arriscamo-nos a apontar algumas situações 

que indicam a possibilidade de elaboração de práticas de liberdade na escola de 

Educação Infantil. Para tal, faremos uso dos registros em caderno de campo.  

Indicamos a apresentação da proposta do projeto ao grupo como um momento 

relevante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após ser devidamente apresentada ao grupo de crianças pela 

professora e receber a aprovação destas para me inserir no 

grupo, esta revela às crianças que teria uma surpresa. 

Animadas, as crianças ficam inquietas e levantam hipóteses 

de que a surpresa provavelmente estaria associada à presença 

novidadeira da investigadora no grupo.  

A professora solicita atenção do grupo e pede para que se 

acalmem e sentem em círculo para uma conversa e 

apresentação da surpresa. Com diversos materiais (gravuras, 

fotografias, pequenos objetos de artesanato nordestino, cd) a 

professora compartilha com as crianças os objetos,  

anunciando a proposta do “Projeto de Cultura” do ano e 

explicando o que significava o Cordel. Em seguida, a 

professora pergunta ao grupo se alguém já havia visto alguns 

daqueles objetos expostos na roda. Imediatamente algumas 

crianças se manifestam dizendo reconhecer.   

Receptivas, as crianças parecem eleger as pequenas estatuetas 

e outros objetos do artesanato nordestino como objetos de 

preferência.  

UMEIRAC 

Caderno de Campo – abril/2012 
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A apresentação do projeto para as crianças institui-se como um momento de 

sedução para que estas pudessem, finalmente, aderir à ideia e assim conhecer mais sobre 

a própria realidade. O processo de consciência deve ser motivado e incentivar a 

valorização da origem dos saberes populares; sua importância no processo de 

constituição de um grupo social é tarefa de dirigentes políticos que assumem a 

necessidade de transgressão porque observam que aí está contido o fundamento para a 

transformação. Adotar o “Projeto de Cultura” como eixo fundamental de uma 

“reorientação” curricular é assumir, portanto, os vínculos como uma proposta de 

educação que diverge de propostas curriculares que visam ao adestramento infantil e 

consequente subordinação aos modelos visados pela ordem do capital.  

Conforme anunciado, apontamos outra situação que acreditamos ser relevante 

para dar continuidade as nossas reflexões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora anunciou ao grupo de crianças que faria uma 

brincadeira com uma das canções de Luiz Gonzaga 

(compositor/cantor trabalhado como parte da temática festa 

da cultura popular na escola) e solicitou que todas 

estivessem sentadas em roda, como de costume. A canção 

tratava de um baile (forró) no qual tinham como 

protagonistas o compositor e outro “colega”. A letra da 

canção indicava a presença de ambos no baile e a escolha de 

pares para acompanhá-los na dança. Entretanto, Luiz 

Gonzaga – compositor homenageado e trabalhado no projeto 

da escola – tomava uma quantidade maior de pares para 

acompanhá-lo na dança do que o outro compositor. A 

professora promoveu uma encenação da canção indicando 

duas crianças para protagonizarem os compositores da 

mesma aproveitando para buscar a associação das crianças 

quanto à quantidade, diferenças. Assim feito, durante a 

brincadeira, mais do que mediadora desta, as crianças 

compreenderam que a professora era integrante do baile e 

inseriram a mesma na brincadeira compreendendo-a como 

parte do grupo.  

UMEIRAC 

Caderno de campo – junho 2012 
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Este registro revela a integração entre crianças e adultos desmistificando uma 

atitude hierárquica em função da geração. Assim, apesar de compreendida como 

liderança do grupo, pertencente a outra categoria geracional, a professora é 

indiscutivelmente parte do grupo e, por isso, toma decisões e faz encaminhamentos para 

diferentes tarefas. A contradição da dialética das relações revela-se quando este 

pertencimento sofre alguma ruptura momentânea. Afinal, está dado socialmente, 

historicamente e culturalmente a diferença entre as categorias geracionais e esta 

atravessa, todo o tempo, o permanente exercício de superação das desigualdades seja de 

que ordem for.  

O andamento do projeto é marcado pelo permanente diálogo e participação das 

crianças. Há momentos em que as crianças surpreendem as propostas apresentadas pelas 

professoras superando as expectativas destas e ampliando as possibilidades de 

conhecimentos pretendidos inicialmente. Desse modo, o planejamento deixa de ser 

propriedade da professora – adulto – e sofre alterações significativas pelas crianças que 

incorporam elementos ao mesmo. Este fato é relatado com certa frequência pelas 

professoras em conversas informais e, especialmente, nas reuniões de planejamento 

coletivo. Trata-se de um dado que motiva não somente as crianças como também as 

professoras. O entusiamo provoca a necessidade de registro destas experiências que, em 

alguns casos, transformam-se em trabalhos acadêmicos que divulgam o que se realiza 

na UMEIRAC. 

A validade do conhecimento adquirido e criado no desenvolvimento do projeto 

se dá justamente durante o seu processo de criação-produção-execução que se institui de 

maneira dialética. Assim, o planejamento, os conteúdos trabalhados, a avaliação 

compõem um currículo que é vivo, que rejeita a hegemonia de um currículo definido a 

partir de fragmentos de um conhecimento estático originário de um ponto de vista que 

pretende a dominação dos sujeitos.  

O contexto social em que estão inseridos os sujeitos da investigação, por 

exemplo, não condiz com as imagens idealizadas por este currículo da dominação. A 

localização geográfica da Unidade Escolar revela em seu entorno “outra materialidade 

de viver, sobreviver, que questionam as teorias de aprendizagem e desenvolvimento 

humano (XAVIER, p. 7, 2014).” As favelas, de onde a maioria das crianças 
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matriculadas na escola se originam, expõem a realidade pautada na desigualdade social 

e evidenciada pela falta de estrutura, de moradia, de saneamento. A precariedade da 

vida é entrelaçada com a violência policial, com a distorção da imagem de herói que 

constituem os sujeitos que, desde a pequena infância, são tidos como ameaças ao 

controle e a ordem burguesa. Nesse contexto, a UMEIRAC realiza seu currículo a partir 

da ênfase na cultura popular tomando-o como um processo contextualizado.   

Tomemos alguns exemplos:  

A) Participação no planejamento: Projeto “Conhecendo e tecendo a cultura 

nordestina em cordéis e outras artes”:  

M. K. é a aluna que nasceu na Paraíba na cidade de Caiçara. Apesar de vir 

para cá com 5 anos, nos presenteou com sua experiência. Foi ela quem deu a 

ideia de fazermos o sertão quando uma amiga queria fazer arte. Descreveu o 

lugar onde morava e quando falávamos sobre a cultura e a arte do nordeste 

fazia suas colocações. Contribuiu muito na construção do folheto de 

Literatura de Cordel, nos detalhes das maquetes: sertão e da pedra do Pão de 

Açúcar, esta última faz parte da cidade em que nasceu e analisou em detalhes 

as xilogravuras. Pude perceber como é importante lidarmos com o cotidiano 

dos alunos. Apesar de parte do nordeste ser vivência de apenas uma aluna, 

nós conseguimos com a ajuda dela, transmitir para turma que aquilo existia 

de verdade, não era um filme ou um desenho. As vezes, por se tratar de 

assuntos, lugares e culturas distantes da realidade deles, algumas vezes, acho 

que soa como se fosse fantasia, faz de conta, filme, sei lá. Mas desta vez 

ficou claro que eles estavam sentindo percebendo que era realidade, que 

aquilo existia de verdade e a aluna nordestina se sentiu valorizada e 

importante (era o primeiro ano dela na escola e chegou bem caladinha 

custando um pouco a se integrar com a turma).  

Registro da Professora P. – junho 2012 

  

O registro da professora contém informações acerca da participação e intervenção 

das crianças no planejamento das atividades desenvolvidas. Do mesmo modo, revela 

suas reflexões, ainda que de maneira breve, acerca do que significa a inserção das 

crianças no momento do planejamento das atividades. Tal registro dialoga com as 

definições e teorizações feitas pelas crianças a respeito do “conteúdo” trabalhado. No 

caso, a cultura nordestina, o cordel e outras artes.  

Durante a intervenção de alguma criança no momento de explanação de algo ou de 

apresentação de proposta de atividade, a professora E. se comporta como mediadora de 

uma assembléia e direciona ao grupo à questão colocada pela criança. O grupo, enfim, 

após debate acerca da questão colocada pela criança, avalia se é pertinente a inserção 
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desta ou não. Durante o debate a professora continua mediando as falas visando à 

definição de algum encaminhamento pelo grupo. Este comportamento da professora é 

repetido pelas outras professoras, em maioria, e revela uma intencionalidade de 

transgressão, de viver experiências de liberdade de expressão, pensamento e reflexão. 

As crianças, por sua vez, manifestam-se a cada provocação e mesmo quando a 

professora parece não perceber a necessidade de intervenção das crianças, seguindo sem 

abrir espaço para manifestações, as mesmas o fazem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploramos algumas definições dadas pelas crianças para o Cordel e a 

Xilogravura
77

 como explicitação do exercício reflexivo destas sobre o que lhes é 

                                                           
77

 Xilogravura é uma arte plástica tradicional no nordeste do Brasil que revela um formato parecido ao de 

um carimbo. Ou seja, o artista talha na madeira uma imagen/gravura e, em seguida, com tinta negra, pinta 

Fig.11- Crianças construindo maquete de uma cidade nordestina 

nordestinaNordestina 
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apresentado. Vale destacar que estas e outras definições foram registradas pela 

professora, estiveram em destaque em sala de aula e também em exposição posterior 

para observação das famílias e outros visitantes. Lembramos também que toda a 

reflexão é valorizada e identificados seus autores. 

CORDEL 

O CORDEL é um folheto que dá notícia, que conta história que rima.  

Os folhetos de CORDEL falam de sofrimento, de Luiz Gonzaga e outras 

pessoas, também falam dos bichos e da poluição.  

Contam coisas engraçadas, coisas que aconteceram de verdade: “Quando o 

homem foi para lua”… e histórias imaginadas e cantadas. 

LEANDRO GOMES DE BARROS foi o primeiro a imprimir e vender os 

folhetos de cordel na casa dele. 

Os portugueses trouxeram o cordel para o Brasil no Nordeste. 

 

Registro Texto Coletivo – Agosto, 2012  

 Professoras P. e S.  

 

XILOGRAVURA 

“DESENHO QUE A GENTE FAZ NA MADEIRA, DEPOIS PINTA COM 

ROLO E APLICA NO PAPEL.” (M. K.) 

“NÓS NÃO FIZEMOS NA MADEIRA PORQUE SE FAZ COM 

ESTILETE E É MUITO PERIGOSO.” (A. C.) 

“E CRIANÇA NÃO PODE USAR, CORTA A GENTE.” (S.) 

Registro Professora P. agosto, 2012 

 

                                                                                                                                                                          
a gravura talhada e faz a impressão desta no papel. As ilustrações feitas na literatura de cordel são 

produzidas com a xilogravura.  

Fig.12- Reprodução de xilogravura feita pelas crianças em mural de azulejos da 

escola.  
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B) “Conteúdos” da educação infantil pautados em diferentes momentos do 

cotidiano:  

1) Identidade, autonomia e responsabilidade (escovação/higiene antes das 

refeições/responsabilidade com os materiais, produções, pertences 

individuais. Respeito ao outro. Criação do “amigo da turma”- as crianças se 

envolvem na confecção de um boneco de pano com características físicas, 

desejos e preferências correspondentes a identidade do grupo. Este 

representante legítimo da turma acompanha as crianças em todas as 

atividades na escola e também em casa junto as famílias que são orientadas 

pela escola); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13- GREI 5 com Luan Santana em processo de criação e com o “amigo do Be.” 
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2) sentimento de solidariedade e coletividade (a confecção de objetos para 

ornamentação da festa da cultura é de propriedade de todos e não de quem 

teve mais participação na confecção do objeto. Todo o tempo as crianças são 

motivadas a trabalharem juntas na confecção de algum material, nas 

elaborações, nas decisões e encaminhamentos); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) solução de problemas (as brigas/desentendimentos entre as crianças são 

comunicadas ao adulto responsável somente em casos considerados 

insolúveis pelas crianças. A primeira iniciativa é de buscar a solução 

problematizando com o colega. Do mesmo modo, os problemas relacionados 

à atividade a ser desenvolvida são discutidos e tratados pelo grupo com 

mediação da professora a fim de buscar as soluções);  

 

 

 

 

Fig.14- Confecção de instrumentos  
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4) desenvolvimento da linguagem escrita (as crianças são estimuladas em 

praticamente todas as atividades realizadas dentro e fora de sala de aula a 

apropriarem-se da linguagem oral e escrita. Destacamos os registros durante 

a chamada/presença do grupo, a produção de textos, leitura de imagens, 

histórias contadas e recontadas em diferentes ambientes, registro das 

atividades, listagens das atividades realizadas, registro do planejamento, 

correspondência com “amigo da outra turma”, reivindicações);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15- Produção de carta para Pedagoga 

Fig.16- Produção de carta para Pedagoga 
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5) desenvolvimento do raciocínio lógico matemático (em diferentes ocasiões a 

professora incentiva o desenvolvimento do raciocínio lógico e provoca a 

reflexão/solução de problemas do cotidiano que visam uma orientação 

lógica. As principais atividades desenvolvidas pelo grupo nesta direção estão 

relacionadas aos levantamentos, jogos, contagem, resolução de problemas 

para distribuição de 

materiais para realização 

de alguma atividade); 

 

 

 

Fig.18- Grafico dos nomes e calendário 

Fig.17- Leitura e análise para escolha da programação no Salão da 

Leitura 
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6) incentivo à curiosidade acerca de elementos das ciências naturais 

(especialmente na parte externa da escola, a curiosidade das crianças acerca 

dos elementos da natureza é motivada e pequenos estudos são feitos em 

função de situações pontuais que se revelam na interação com o ambiente 

externo, com as plantas, terra, pequenos insetos etc.);  

7) desenvolvimento físico e motor (apesar de não contar com profissional de 

educação física, as professoras realizam atividades direcionadas ao 

desenvolvimento das habilidades motoras amplas das crianças. Estas 

atividades se destacam para as crianças na medida em que a professora os 

convoca para exercitarem-se. É dada maior atenção neste ponto, 

especialmente no caso da professora E., para a criança com Necessidades 

Educativas Especiais que tem comprometido seu desenvolvimento motor em 

função de sua deficiência);  

 

 

 

 

 

 

8) criatividade e artes plásticas (a escola também não conta com profissional 

de arte e, com isso, todas as produções artísticas plásticas – construção de 

maquetes, banda de sucata, gravuras, imagens inspiradas na xilogravura para 

construção do cordel e ornamentação da festa da cultura, entre outras 

produções, são incentivadas e auxiliadas pelas professoras regentes dos 

Fig.19- Corrida do saco 
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grupos de referência a partir das decisões em conjunto com as crianças do 

que será produzido).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) criatividade e musicalidade (a escola não conta com profissional de música. 

São as professoras regentes que incentivam a criatividade e a musicalidade 

de seus alunos. Do mesmo modo, as próprias crianças paracem chegar com a 

musicalidade aguçada e, assim, este “componente curricular” perpassa a vida 

escolar de quem ali está. Vale lembrar que o trabalho com a musicalidade na 

UMEIRAC não significar fazer uso de canções que são tidas como infantis 

porque se prestam ao condicionamento das crianças para que estas realizem 

determinadas atividades. Neste sentido, observamos a ênfase na valorização 

do ritmo como forma de apropriação de uma cultura bem como de motivação 

ao desenvolvimento psicomotor. As crianças não são incentivadas a 

cantarem músicas específicas para executarem ações como: lavar as mãos, 

lanchar, fazer a rodinha, ir ao pátio. A música é parte da vida das mesmas, 

tanto as canções infantis quanto as populares, especialmente as que se 

associam ao projeto de trabalho desenvolvido. No caso específico deste 

Fig.19- Produção livre com papel 
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projeto, a musicalidade nordestina – com características marcantes na cultura 

popular brasileira – é tratada como ação integrada às artes plásticas, à 

linguagem oral e escrita, ao raciocínio lógico matemático etc.).    

As imagens destacadas a cada ponto acima foram coletadas em parte pela 

investigadora, em parte pelas crianças, situando-as como registro das atividades 

consideradas mais significativas pelas crianças do GREI5. Lembramos que num 

universo de muitas imagens, algumas foram selecionadas considerando as observações 

feitas pelas crianças ao manuseá-las depois de impressas.  

Faz-se necessário destacar também que os registros feitos pelas crianças a 

princípio sem significado para os adultos possuem outra relevância para estas, que não 

necessariamente atenderão às expectativas do adulto. Assim, ao indagarmos a criança 

sobre o registro da imagem de determinado objeto ou situação, observamos que, em 

alguns momentos, não há intencionalidade relacionada à proposta da investigadora e os 

registros aparecem como algo que é fruto de um desejo momentâneo de fotografar. 

Trata-se de um exercício de experimentação do instrumento. No caso, a máquina 

fotográfica.   

Destacamos também outro processo de criação oriundo do projeto intitulado 

“amigo da turma”. Trata-se da confecção de um boneco de pano construído a partir do 

modelo de uma criança do grupo (eleita pelo grupo
78

). Este personagem recebe todas as 

referências identitárias para ser reconhecido socialmente como mais um integrante do 

grupo. Sendo assim, as crianças elegem o sexo, cor de pele, cabelo, olhos, nome, 

preferências de alimentos, de brincadeiras, de time de futebol e, depois de terminado, o 

boneco circula pelos ambientes da escola acompanhando o grupo de crianças em suas 

atividades e também vai à casa das crianças que fazem registros do que realizaram com 

o boneco em casa. Este registro feito em casa em alguns casos é auxiliado pelas famílias 

e, em outros, por iniciativa da própria criança sem auxílio de nenhum adulto. A 

confecção do boneco pode durar meses e o mesmo acompanha o grupo até o fim do ano 

                                                           
78

 No caso do GREI5, a criança eleita foi escolhida em função de sua estatura mais baixa comparada às 

demais. Este critério, segundo o grupo de crianças, facilitaria o contorno da criança no papel para fazer o 

molde do boneco, na medida em que a criança caberia no tamanho de papel disponível para desenhar o 

modelo. 
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letivo quando é feito um sorteio para que uma das crianças leve o “amigo da turma” 

para casa definitivamente. 

No GREI5 uma das crianças, incentivada pela família, confeccionou um outro 

boneco m casa e, com certa frequência, levava este outro amigo para estar junto com as 

crianças e o outro boneco que recebeu o nome de “Luan Santana
79

”. O envolvimento do 

grupo com a produção do boneco coletivo gerou um conhecimento específico que 

alimentava as indagações das crianças ao menino acerca do processo de produção de 

seu boneco individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Luan Santana é um cantor popular que as crianças do grupo gostavam. 

B. havia construído um boneco também para ele em casa 

com a ajuda da mãe e da avó. Seu boneco gerou muita 

curiosidade nas outras crianças que o indagaram acerca do 

processo de construção deste novo amigo que B. havia 

trazido para brincar com “Luan Santana”, o “amigo da 

turma”. As perguntas estavam direcionadas para a 

confecção do boneco de B. desde o momento de criação até 

a costura e vestimenta. Também opinaram sobre o nome 

que, até o momento, não ficou definido. As crianças 

resolveram chamá-lo por enquanto de “amigo do B.” 

UMEIRAC 

Caderno de campo – setembro, 2012.  
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Fig. 20- Boneco “amigo do B.” sendo apresentado aos colegas 

Fig. 21- Sequência sobre a discussão acerca da localização do umbigo 
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O “amigo da turma” é reconhecido por todos como integrante do grupo de 

referência e, a partir daí, assume uma tarefa fundamental no que se refere ao 

desenvolvimento de determinados conteúdos na Educação Infantil. Com base nos 

registros da professora, elencamos os conteúdos trabalhados durante o processo de 

criação-construção do boneco: 

Conteúdos trabalhados na confecção do Amigo da turma: 

Autoimagem 

Autoestima 

Autonomia 

Combinados 

Cooperação 

Esquema corporal 

Identidade 

Linguagem escrita 
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Pensamento analítico 

Raciocínio lógico 

Representação simbólica 

Tipos de texto 

(Registro da profrssora E. Junho, 2012) 

Segundo a professora E., elencar os conteúdos trabalhados é uma forma de dar 

validade ao que se realiza justificando um planejamento, uma aprendizagem que não 

visa a atender os padrões estabelecidos numa escola conservadora mas que, do mesmo 

modo, busca a validade e o reconhecimento como trabalho produzido. Obviamente, 

alguns elementos serão descartados, porém a seleção dos conteúdos que são construídos 

ao longo do processo ganha um aprofundamento diferenciado das listagens de 

conteúdos determinados. De qualquer maneira, este esforço da professora em listar os 

conteúdos trabalhados buscando o reconhecimento, a validade do trabalho realizado é 

fruto de uma crise que se instala em função de uma opressão histórica que valoriza o 

conhecimento dos dominates como única verdade a ser transmitida. Identificamos 

também em Freinet (1982) uma espécie de crise que se coloca a partir da reflexão 

acerca da necessidade de uma alternativa, oposição ao modelo dominante de educação e 

de reconhecimento de que, de fato, existe uma produção de conhecimento, de cultura 

que sustenta a proposta adotada. A combinação de métodos, práticas e bases político-

ideológicas marca as definições de uma inovação que não se rende ao capital.    

Con nuestros métodos, sea cuál sea la perfección del nuevo control, ya no 

hay nada de todo aquello: por el contrario, con frequencia queda en nuestro 

espiritu una vaga conciencia de insuficiencia. Removemos una tal riqueza de 

vida que siempre tememos responda imperfectamente a las llamadas de una 

construcción dinâmica y caprichosa jamás terminada.  [...] concedamos 

confianza a la vida. Entonces, cuando la duda pueda llegar a atormentarnos, 

hojearemos el diario escolar realizado desde que empezó el curso, línea por 

línea, página por página, expresión de una vida cuya riqueza, posibilidades y 

grandeza han revelado nuetras técnicas. [...] Pensaremos en el lugar 

destacado que para siempre ha tomado la escuela en la vida del niño. Sin 

querer compararemos toda esta riqueza con la pasividad de la escolástica, y 

nos sentiremos más confiados que nunca (FREINET, p.158, 1982).        

Algumas curiosidades se revelam com a confecção do “amigo da turma”, 

gerando novas possibilidades de aprendizagem e intercâmbio de conhecimentos. A 

experiência de corresponder-se com outros se manifesta também com a confecção do 

boneco. Cada grupo constrói seu boneco e, por ocuparem o mesmo espaço físico (a sala 

de aula), os materiais são compartilhados pelos grupos. Assim, um grupo de crianças 



 

219 

 

que utiliza a “sala rosa” no 2º turno observa os materiais e, do mesmo modo, o “amigo 

da turma” que pertence ao grupo que faz uso da mesma sala no 1º turno. Esta presença 

provoca uma interação entre crianças que não se relacionam no interior da Unidade 

Escolar, porque frequentam a escola em horários diferentes. A partir deste objeto, o 

boneco, por iniciativa das crianças, é iniciada a comunicação que se dá pela troca de 

mensagens entre os “amigos da turma” do 1º e 2º turno. Cria-se uma relação entre estas 

crianças que, a princípio, eram desconhecidas.  

A Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa organiza 

seu trabalho pedagógico a partir de projetos desenvolvidos por toda escola, como é o 

caso do “Projeto de Cultura” e “Amigo da turma”, e por projetos específicos 

desenvolvidos pelos grupos de referência de acordo com o interesse/curiosidade das 

crianças ou por alguma outra motivação que difere um grupo de outro na escola. Do 

mesmo modo, outras curiosidades e/ou experiências atravessam os fazeres na escola e, 

neste caso, são alimentados pela professora E. que afirma aproveitar estas intervenções 

como parte do que se ensina e aprende na medida em que compreende que são parte 

deste processo. Destacamos algumas experiências que se realizaram em função da 

intervenção das crianças no planejamento inicial pretendido pela professora. 

Experiência/situação1: Escrita de carta para Pedagoga 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O GREI5 havia preparado um cordel para compor o varal dos 

cordéis na Festa da Cultura. O texto foi construído 

coletivamente e a professora esteve desde o início da proposta 

de trabalho do Projeto de Cultura incentivando a leitura de 

cordel para que as crianças se apropriassem da forma deste 

tipo de literatura. “Eles rapidamente aprenderam porque é 

com pequenos versos e rimas que se faz um cordel. Curtem 

muito brincar de rimar e agora querem fazer toda hora! Acho 

que já está quase na hora de fazer um cordel com a turma. Já 

me disseram que querem fazer dois! Um é para você! 

(transcrição fala professora E.)” 

Foram elaborados dois cordéis, mas o texto era somente um. 

Era uma reprodução do cordel para mim. Adorei. Pensei logo: 

este vai para a tese! 

[...] hoje quando cheguei as crianças pareciam muito agitadas 

e falavam todas ao mesmo tempo. Estavam bravas com o 

desaparecimento do cordel que fizeram para mim. 

Descobrimos que a pedagoga havia viajado e levado com ela 

este 2º exemplar. Ela ficaria afastada da escola em licença e, 

por um bom tempo, não estaria entre o grupo. Assim mesmo, 

o grupo de professoras organizado seguiu com os projetos 

pensados em conjunto com a pedagoga. A partir desse 

momento, a comunicação com ela seria via carta ou email.  
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Um primeiro ponto a ser destacado está relacionado à continuidade do trabalho 

desenvolvido na UMEIRAC independentemente da presença física da Pedagoga que é a 

profissional responsável pela orientação, supervisão e acompanhamento pedagógicos. 

Compreendemos este fato se dá por uma cultura de estudos instalada ao longo dos anos 

na escola tomando a presença mediadora desta profissional que assume o processo de 

planejamento e estudo como, efetivamente, uma impulsionadora da ação curriculista. 

Sua tarefa é motivar a reflexão, o pensamento crítico através de leituras, debates que se 

fundamentam num projeto social, histórico e cultural emancipatório. Assim, apesar de 

extremamente importante na dinâmica do grupo, não há uma dependência de sua 

presença para que o trabalho tenha continuidade. Ao contrário, seu papel de liderança 

fortalece um projeto que é coletivo.  

Outro dado mais explícito no registro que parece relevante destacar refere-se ao 

fato de que a iniciativa das crianças acabou se transformando numa atividade. A partir 

dos encaminhamentos da assembleia, a professora organizou, em conjunto com as 

O fato de levar o cordel como lembrança foi suficiente 

para organizar-se uma assembléia que decidiria o que 

fazer com a pedagoga. Ao observar que a assembléia já 

contava com mais da metade das crianças discutindo o 

tema, a professora que separava livros para leitura com o 

grupo, alterou sua programação e sentou-se com as 

crianças para decidir o que fazer. Me perguntavam todo o 

tempo o que eu achava que deveriam fazer com a 

pedagoga porque parecia óbvio para eles que eu deveria 

estar irritada com o desaparecimento do cordel que seria 

meu. 

Foram tirados dois encaminhamentos da assembléia: 1) 

produção de outro cordel; 2) escrever uma mensagem 

para a pedagoga e enviar pelo correio para que a mesma 

soubesse que o grupo não ficou satisfeito com a atitude 

dela, mas que a perdoaria assim mesmo. 

UMEIRAC 

Caderno de campo – Setembro, 2012   
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crianças, um planejamento para que os encaminhamentos se cumprissem. Com isso, 

produziram outro cordel e também uma carta para a pedagoga fazendo a reclamação. 

Após o registro coletivo, a professora buscou o endereço da pedagoga e seguiram para 

os correios a fim de remeter a carta. Na ida aos correios exploraram o entorno da escola, 

conversaram e receberam informações sobre o bairro onde está localizada a mesma, 

entrevistaram um funcionário dos correios em busca de informações sobre o envio da 

correspondência, observaram o trânsito, fizeram contas para o pagamento do envio. Ou 

seja, conhecimentos não previstos inicialmente, ao menos como parte do Projeto de 

Cultura da Unidade Escolar, se desenvolveram em função de um acontecimento que 

atravessou as ações pedagógicas-curriculares naquele momento.  

Recorremos às contribuições de Benjamin (2005) que nos ajuda a pensar que o 

que parecem desvios, na realidade, são formas de escapar das armadilhas da linearidade. 

Assim, o desvio se torna fértil, produtivo e auxilia na compreensão da totalidade 

tomando a ótica de quem é parte dela. As crianças se colocam como “sujeitos do 

conhecimento histórico” porque realizam suas intervenções a partir do ponto de vista do 

excluído histórico. Com isso, contam outra versão, diferente da apresentada pela história 

oficial, e apontam a ruptura com modelos impostos de apropriação de conhecimento de 

forma linear. Ou seja, ao subverter a ordem, a criança apresenta-nos outras 

possibilidades.  

O adulto interlocutor tem, na mesma medida, um papel de fundamental 

importância quando se posiciona diante de outra versão da história oficial. 

Compartilhando deste modo de estar no mundo, a professora E., parece perceber a 

necessidade de uma nova postura porque o caráter de sua intervenção depende da 

articulação com outros sujeitos, em especial as crianças, tendo em vista sua pretensão 

transformadora.     

 

 

 

 

Fig.22- O novo cordel 
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Experiência/situação 2: Questionamento quanto ao horário de chegada da professora e 

alguns combinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após realizarem uma atividade de produção textual coletiva, 

as crianças se dispersaram e buscaram outros interesses no 

ambiente da sala de aula. Algumas se dirigiram para os jogos, 

outras para um canto de leitura, outras auxiliavam a professora 

no recolhimento dos materiais que haviam utilizado na 

atividade anterior e outras começaram a correr pela sala de 

aula gritando numa brincadeira que parecia incomodar aos que 

não participavam e também a professora. A professora 

manifestou desacordo com este comportamento e chamou 

todo o grupo para uma conversa. Os que corriam demoraram 

um pouco para perceber que o restante do grupo já havia 

sentado a pedido da professora para a tal conversa. A 

professora chamou a atenção e os mesmos finalmente 

sentaram.  

A professora E. inicia a conversa afirmando estar insatisfeita 

com a falta de respeito destas crianças com os demais colegas 

e com ela mesma. Ela cobra a atenção destas crianças e lembra 

que estão sempre atrasados quando o grupo se desloca para 

outro ambiente da escola e/ou para outras atividades que 

precisam da participação de todos.  

Todos em silêncio.  
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A professora E. insiste em conversar e diz que aquele 

momento era mesmo para conversar e que ela não 

pretendia falar sozinha. Precisava saber o motivo deste 

comportamento e o que estava levando a este pequeno 

grupo de meninos se comportarem deste modo. Também 

diz que gostaria de buscar uma solução, na medida em que, 

a maioria do grupo parecia não concordar com dito 

comportamento.  

Algumas crianças, em especial as meninas, se 

manifestaram rejeitando o comportamento destes colegas e 

indicando como um incômodo.  

Um dos meninos pede a palavra e diz que os combinados 

do grupo pareciam não valer para todos. O menino 

continua dizendo ainda que não via problema em se atrasar 

quando trocavam de ambiente ou ainda de atividade.  

A professora indaga o menino perguntando-lhe se achava 

correto fazer com que todos os colegas o aguardassem sem 

que nada o impedisse de se incorporar no horário 

combinado. Também pergunta se o menino acha correto 

correr e gritar num ambiente que pode oferecer perigo 

porque não é próprio para este tipo de atividade.  

O menino fica por alguns segundos calado mas, em 

seguida, traz o seguinte questionamento: “E você acha que 

é correto esperarmos todos os dias por você? A gente 

sempre fica achando que não vai chegar, né? Acha correto 

todas as crianças dos outros grupos entrarem em suas salas 

com suas professoras e a gente não? Sempre ficamos 

esperando mas você não cumpre o combinado de chegar no 

horário que começa tudo. Minha mãe me acorda cedo e 

meu irmão também por causa do combinado de chegar na 

escola no horário e todo dia você não cumpre! Eu acho que 

não tem combinado pra todo mundo não.” Os outros 

meninos do grupo envolvido na situação se manifestaram 

concordando com a fala deste que parecia um porta voz.   

Mais uma vez, o silêncio se fez e alguns se entreolharam 

(inclusive eu e a professora). A professora E. pediu 

desculpas explicando que morava longe da escola, que 

tinha um filho pequeno e não havia conseguido se 

organizar. Também disse que se comprometeria em chegar 

cedo a partir do outro dia e que pediria que eles se 

comprometessem com o mesmo.  

Outro menino do mesmo grupo que não havia se 

manifestado até o momento, levantou-se e abraçou a 

professora E.  

UMEIRAC 

Caderno de campo – outubro, 2012. 
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Experiência/situação 3: Tentativa de escrita de texto coletivo sobre a visita ao 3º Salão 

da Leitura e rejeição em função da empolgação com a festa da cultura e a chegada do 

“Gonzagão” entre as crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prefeitura da cidade de Niterói organizou, na ocasião, uma 

feira literária que, em sua 3ª edição, contava com a 

participação/organização da Secretaria de Educação e das 

escolas municipais.  

A UMEIRAC participou da feira levando as crianças em 

visita.  

Já estava bem próxima a data da festa da cultura e as crianças 

estavam muito animadas com a chegada do “Gonzagão” que 

estaria representado por outro grupo, o das crianças de 4 anos 

de idade. As crianças deste grupo ensaiavam a chegada do 

personagem à festa da cultura enquanto as crianças do GREI 

5 tentavam construir um texto sobre a ida ao 3º Salão da 

Leitura, cumprindo a proposta da professora E. Enquanto 

isso, o som da música e os preparativos para a festa da cultura 

pareciam invadir a sala rosa. 

Observo que as crianças não estavam confortáveis em realizar 

a atividade e me aproximo das mesmas para saber o que 

estava acontecendo. 

Investigadora – Está tudo bem? Por que não estão fazendo o 

que a professora pediu? É sobre o passeio de ontem? Não 

gostaram? 

Criança 1 – A gente gostou, mas a gente não quer falar disso 

agora.  

Criança 2 – O Gonzagão taí. A gente tem que ensaiar pra 

festa. Tá animado!  

Criança 3 (interrompendo a 2) – Mas a gente já ensaiou. A 

gente não quer fazer o texto porque a gente não quer mesmo. 

Criança 2 – Não. A gente quer fazer, mas ontem o Gonzagão 

não estava aí. Escuta a música, ó. Ele está ensaiando com 

outras crianças. A gente tem que ir lá. Agora ele já está aí. 

Todo mundo das outras turmas tá se arrumando para ver o 

Gonzagão. Depois a gente fala disso... 

UMEIRAC  

Caderno de campo – junho, 2012 
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Experiência/situação 4: Votação no grupo para ir ao parque conforme combinado e 

não participação de atividade em sala de aula; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havia feito a impressão das fotos feitas pelas crianças e outras que 

fiz das mesmas em diferentes ambientes da escola que elas 

disseram ser os preferidos e em suas atividades. Sendo assim, 

conforme combinado previamente com a professora, 

compartilharia estas imagens com as crianças a fim de obter mais 

informações a respeito de suas impressões sobre a razão da escolha 

destes ambientes/atividades e não outro(a)s. Estava ansiosa em 

realizar esta proposta com as crianças. O que teriam a dizer? 

Ao iniciar a distribuição das fotos, apesar do repentino interesse 

pelas mesmas, fui surpreendida pela negação das crianças em 

participarem deste momento. A professora e eu insistíamos e elas 

se negavam a fazer alguma consideração. Nenhuma delas!  

Estávamos frustradas… não era possível. P., lider do grupo, 

quando observava alguma criança interessada em olhar alguma 

fotografia, lembrava aos colegas de um combinado entre eles… 

Perguntei sobre o combinado ele me respondeu que ninguém 

deveria atender à minha solicitação.  

Fiquei surpresa e desolada. Algo estava mal e eu não havia 

percebido. Por que dias antes estavam tão envolvidos com a 

proposta e na hora de realizá-la não apresentavam interesse? Pior, 

se negavam … 
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As situações relatadas nos remetem ao que Arroyo (2010) indica quando trata do 

questionamento por parte da(s) infância(s) ao que acreditamos serem nossas 

verdades pedagógicas. Estas verdades que interpretamos como conservadoras, 

opressoras, nem sempre podem ser caracterizadas desta maneira. Ao contrário, 

muitas vezes o que compreendemos como uma iniciativa libertadora, na realidade 

representa um esforço, uma tentativa de promoção da liberdade e, por isso, se realiza 

como objeto de reflexão para avançar na prática. O exercício dialético presente nesta 

relação que contemplará a diferença entre uma ação curricular conservadora ou, ao 

contrário, pela e para a liberdade.   

Por que P. manifestava tanta insatisfação e instigava os colegas a 

não participarem ainda que demonstrassem um algum interesse? 

Alguns davam uma olhadinha nas imagens e mais nada… 

Enquanto a professora tentava convencê-los, eu os observo 

tentando compreender… resolvi parar de insistir. Neste momento 

somos (eu e a professora) mais uma vez surpreendidas com o 

encaminhamento de uma votação. P. interrompe a professora e 

encaminha uma votação com a seguinte proposta:  

P. – Quem quer ir ao pátio levanta a mão! 

Todas as crianças levantam as mãos aprovando a proposta.  

Imediatamente a professora E. parece se dar conta de algo e 

afirma: “Ah, já entendi tudo! Na verdade, eu substituí a ida ao 

pátio pela sala de aula para que eles pudessem participar da 

atividade que você realizaría (se dirigindo a mim), mas eles 

perceberam que era horario do pátio e estão se manifestando 

contrariamente.”  

Quando se dá conta do motivo da negação a professora também 

reflete: “Também é claro!!! Eu lhes ensino a observarem e 

participarem da construção do horário, da rotina todos os días e 

agora quero dar uma volta neles? (risos). Me pegaram! Me 

pegaram não, nos pegaram! (risos). Criança aprende a voar rápido. 

É só a gente dar asas!” 

A experiência frustrante se converteu em fascinante. E agora? O 

que faria com tamanha informação? Estas crianças já praticam a 

liberdade? Essa professora mostrava para eles que tinham asas e 

eles queriam mesmo voar… Sem medo. Quem tinha medo deles 

voarem éramos nós, os adultos… 

UMEIRAC  

Caderno de Campo – outubro, 2012 
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Compreendemos que nossas verdades pedagógicas, ainda que pretensamente 

libertadoras, são confrontadas às manifestações infantis porque, na realidade, 

representam a subjetividade de um adulto que busca romper com uma cultura de 

subordinação do mais fraco. A indução do desejo do adulto, sobrepondo o das 

crianças, é interrompido quando não representa o coletivo infantil. Ou melhor, 

quando não representa um coletivo que tem suas referências nos adultos e nas 

crianças como interlocutores. O adulto rompe com os combinados, mas as crianças 

também e mostram-nos que se deve refletir sobre o que é, de fato, uma proposta 

libertadora.  

A defesa da liberdade, não a liberdade associada aos ideiais de mercado, de livre 

escolha de compra, de livres vontades individuais, mas a liberdade que é ressaltada a 

cada debate, questionamento, encaminhamento de modo a contribuir com outras 

verdades pedagógicas possíveis, outros conhecimentos históricos escritos por outros 

sujeitos. Essa é a liberdade a que se visa num currículo compartilhado por crianças e 

adultos na Educação Infantil na UMEIRAC.    

A conviência, o diálogo e a coerência político pedagógica que orientam a 

formação docente como processo de ação-reflexão-ação-transformação 

proporcionam a este adulto a possibilidade de “convidar a ver (e a se ver) de outro 

ângulo [como uma] forma de intervir, de “deslocar-se” para um lugar onde 

possamos descobrir que há, em nós, algo que não conhecíamos até então 

(PEREIRA, 2012, p. 106).”  

Os relatos sugerem uma implicação reflexiva, enquanto educadores, na medida 

em que nos impulsionam a pensar sobre o que, de fato, propomos com a intenção de 

prática que respeite, motive a liberdade. Evidencia-se o que autores como Paulo 

Freire, por exemplo, afirmava quando dizia que ninguém educa ninguém. Educamo-

nos e libertamo-nos conjuntamente. Liberdade se conquista e, por isso, não a 

concedemos ao outro, mas podemos motivá-las assim como o fazemos com a 

consciência. Consciência de pertencimento a um grupo social, a uma classe que vive 

de luta. Luta por sobrevivência, por direitos, por dignidade, por educação, saúde, por 

liberdade. As crianças não são diferentes, “(...) não constituem nenhuma 
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comunidade isolada, mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem 

(BENJAMIN, 1928, p. 94).” 

Tomamos a referência no processo de tomada de consciência da classe 

trabalhadora. Esta, segundo os escritos de Marx (2010), não se percebe como tal até 

que tome consciência de sua condição. Apesar da impossibilidade de promoção da 

consciência do outro, acreditamos na possibilidade de instigá-la, motivá-la para que 

os sujeitos a conquistem.  

Na medida em que práticas que exercitam a ação coletiva, a solidariedade, o 

respeito ao outro, a autonomia, a responsabilidade, a consciência crítica, a 

investigação são parte da ação pedagógica cotidiana da professora com o grupo que 

acompanha, parece-nos inevitável a assunção, por parte das crianças, de uma postura 

que contradiz a obrigação de uma obediência sem questionamentos. Toda ação junto 

ao grupo que alimentava de uma intencionalidade que se pretendia libertadora. A 

resposta a esta intencionalidade era, precisamente, ações de e para a liberdade no 

sentido que identificamos anteriormente.  

Remetemo-nos a Leif (1983) que trata de educação identificadora ou 

conservadora que leva em consideração especialmente a condição de que o aluno 

aprende sob a “égide das identificações de sua história pessoal e das restrições do 

seu superego (p.92)”, e de educação subversiva que se caracteriza pelo processo de 

autonomia, pelas implicações históricas, econômicas, políticas e sociais na formação 

humana, pelo reconhecimento do outro e pela libertação dos sujeitos.   

[...] quando as formas e expressões da identificação são claramente 

percebidas pelo educador, e quando ele próprio está liberto de suas próprias 

identificações, ele poderá graças aos processos de uma dialética libertadora, 

conduzir o aluno pelos caminhos da confrontação de si mesmo e ao outro, 

com o qual se identifica e, desse modo, levá-lo ao questionamento tanto de si 

mesmo como do outro e até a oposição. [...] a ação educativa só pode tirar 

proveito desses processos libertadores se colocar o indivíduo nas condições 

necessárias da dialética formadora. 

[...] a escola constitui uma regra de vida suscetível de ser referida a diferentes 

concepções, variáveis entre dois extremos: a dependência total do aluno, sob 

a autoridade incontestável do mestre e sua liberdade total pela não-

diretividade integral [...]. Entre esses dois extremos, a educação está 

geralmente ligada a uma ideologia sociológica de valores que, com 

frequência, são teoricamente contestados, mas na prática, admitidos e 

preconizados pela criação, mediante processos educativos autoritários, de 

comportamentos e condutas que o aluno interioriza tal como os recebe, sem 

recorrer ao seu julgamento pessoal nem a um questionamento prévio ou a 
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prova de validade. Os valores são apreciados como tradicionalmente 

corretos porque consagrados pela história
80

 (LEIF, 1983, p.68 e p.95).    

Neste sentido, relembramos o capítulo 2, quando tratamos do “Currículo: 

concepções e projeções” para alertamos mais uma vez que a ação educativa e as 

ideologias que a escola reproduz, desenvolve e propaga de maneira explícita ou 

implícita, são mais do que ideologias específicas do ensino. São ideologias de ordem 

econômica, cultural, social, histórica. Elas correspondem, como nos alerta Benjamin 

(2005), ao que se observa na história oficial: o abafamento das lutas de classe em função 

de uma narrativa feita exclusivamente pelos vencedores. Neste caso, propomos a 

“ruptura com o contínuo da história” na medida em que buscamos escutar as outras 

vozes: as abafadas.   

O professor, imerso num contexto político, econômico, cultural, histórico e 

social, imprime sua forma de ver, ser e estar no mundo articulando-as aos projetos 

desenvolvidos com seus pares – outros professores e/ou interlocutores que 

compartilham das mesmas opções ideológicas – de modo que seu ofício possa ter 

significado e sentido, direção, Xavier (2006). A questão central, insistimos, está 

relacionada às escolhas que fazemos, às opções que temos diante da dura realidade, a 

direção que damos aos processos. 

O currículo adquire forma à medida que sofre transformação, a partir das 

atividades práticas de interpretação, releitura do texto oficial e produção de novos textos 

curriculares. Identificamos fases, processos, enfoques, perspectivas, por meio das quais 

o currículo se conforma como prática realizada em contextos que acentuam disputas 

ideológicas e significados culturais.     

Contrapondo uma perspectiva de currículo empresarial ou do capital, 

observamos a prática docente na educação infantil bem como a intervenção das crianças 

nesta, buscando elementos que pudessem confirmar a reflexão que se segue acerca da 

inserção neste universo de produção curricular reconhecido nas crianças do GREI 5, na 

professora E., na Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa.  

Observamos que a ideia de uma educação para a libertação só se realiza porque 

existe sua oposição opressora. Ela se configura na contramão histórica da opressão 

legitimada como verdade social, homogênea. Quem opta por uma educação libertadora 

assume a experiência de “escovar a história a contrapelo”, como apostou Benjamin 
                                                           
80

 Grifos meus. 



 

230 

 

(2005). Os processos, os métodos, o sentido de uma educação pautada na desigualdade, 

na submissão, são analisados e contestados por sujeitos que compreendem a educação a 

partir de outro projeto e, por isso, a partir de outros processos, métodos.  

Essa opção política é tema de discussão-formação em seminário interno da 

Unidade Municipal Rosalina de Araújo Costa no ano seguinte ao de inserção no campo 

e se configurou em uma oportunidade para retornar e compartilhar os registros, as 

questões, as reflexões e análises acerca da investigação que tomava os sujeitos que 

compunham a referida escola como integrantes do processo investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ocasião, foram apresentados estudos e reflexões pelas professoras da escola e 

também por convidados-interlocutores e representantes do Sindicato dos Profissionais 

de Educação e da Fundação Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Educação. 

O que levamos para instigar o debate fazia referência aos métodos de investigar e 

intervir no Currículo da Educação Infantil que, naquele momento, se constituía como 

um estudo complementar ao que havia sido realizado no processo de inserção e diálogo 

com o campo.    

  

Não se poderia constituir o projeto de educação subversiva sem considerar 

previamente as finalidades, o sentido, os processos, as formas da educação 

identificadora, pois num primeiro momento, é em relação a esta que se 

formam e organizam a concepção e a prática daquela. E só assim é possível 

distinguir o que da educação identificadora, pode e deve ser conservado pela 

Fig. 23- cartaz divulgação Seminário UMEIRAC 
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educação subversiva. Pois existe um conservadorismo necessário, sem o qual 

a educação e o ensino são impossíveis.  

Portanto, caso se queira que seja oportunamente feita a escolha do 

conservantismo necessário e que se instaurem com eficiência uma educação 

subversiva, convém libertar a memória individual e coletiva de seus prismas 

deformadores sem que, entretanto, sejam substituídos por outros não menos 

aberrantes. (LEIF, 1983, p.15 e 93). 

 

O autor contribui com nossas reflexões quando trata do conservantismo como 

base para uma educação que o mesmo chama de subversiva, libertadora. Esta nasce 

justamente em oposição ao fundamento conservador. O termo, portanto, remete-nos ao 

tratamento dado à produção da cultura como manutenção e renovação da tradição 

evidenciada por Eagleton (2005) e outros autores.  

Quando tratamos de currículo, observamos a referência na cultura evidenciada 

especialmente nas obras de Stenhouse (2003), Gimeno Sacristán (2008, 2000), Martínez 

Bonafé (2010), Arroyo (2007) e Xavier (1999) que nos ajudam a observar, no campo, as 

ações curriculares, a revelação da intensidade e amplitude da dimensão da cultura no 

cotidiano da escola de educação infantil como combustível para práticas de e para a 

liberdade. Combustível que se revela ao longo da história entrelaçando presente, 

passado e futuro através de uma partitura que é reinventada pela melodia da ação 

curricular libertadora.   

Abordamos a história como base para pensar as diferentes frentes que se 

apresentaram na investigação. A relação da história com a cultura define o processo de 

formação humana na medida em que na interação destas – observando obviamente os 

aspectos econômicos, sociais, históricos que compõem a cultura – indica formas de 

construção e intervenção curricular que se mantém, dão continuidade ou se 

transformam. Ou seja, história e cultura são elementos fundamentais e inseparáveis num 

processo de construção curricular.   

Identificamos na história da UMEI Rosalina de Araújo Costa a continuidade em seu 

projeto histórico através dos diferentes sujeitos que passam pela escola – crianças e 

adultos – que revelam um projeto social que se realiza desde sua criação, compondo 

uma tradição defendida especialmente pelos educadores, dialogada, adotada pelos pais e 

responsáveis das crianças e aprovada pelas crianças. Do mesmo modo, observamos que 

na UMEIRAC, mais precisamente no grupo de crianças sob a responsabilidade da 

professora E., partícipes da investigação, práticas que exercitam o sentimento de 
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coletividade, solidariedade, participação e liberdade. Estes são apropriados pelos 

sujeitos como parte do processo de formação humana, como superação das 

desigualdades, como possibilidade de intervenção social, de tomar a “história a 

contrapelo” e reescrevê-la.   

Como orientação pedagógica, o reconhecimento da(s) infância(s) como categoria 

geracional inserida num contexto social implica na assumção das crianças como sujeitos 

partícipes dos processos curriculares. Assim, o que poderia ser tratado como conteúdo 

curricular da educação infantil seja no modelo conservador, condicionante ou ainda no 

modelo (neo)conservador, empresarial é reinventado a partir das experiências 

individuais e coletivas, visando a um projeto alternativo, em oposição, de formação 

humana. As práticas pedagógicas e/ou curriculares, portanto, integram uma dimensão 

ampliada da ação educativa escolar para a pequena infância. As escolhas político-

pedagógicas se contrapõem ao modelo impositivo e tarefeiro constituindo-se num 

movimento dialético que, em alguns momentos, se contradiz
81

.  

Assim como observamos nas experiências de Freinet e Mario de Andrade, a 

UMEIRAC rejeita a imposição de fundamentos e técnicas utilizadas pela escola 

conservadora e pela escola do capital. As formas de cumprimento da oficialidade se 

realizam pela releitura e interpretação a favor dos sujeitos que integram as camadas 

populares e ocupam as salas de aula. Os valores de uma escola popular (FREINET, 

1982) são exercitados para além do que orientam os programas. Essa atividade política é 

componente curricular de fundamental importância, conforme afirma Xavier (2000) 

quando descreve o currículo como ação político-cultural.         
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 Lukács, segundo Mészáros (2013), apontava para a contradição como parte da dialética e esta, como 

prática fundante de uma sociedade superior. 



 

233 

 

5.1-Considerações finais: a musicalidade da dialocidade  

 

Na partitura a música não está ali,  

mas o roteiro está. 

 

Romulo Viana 

 

A música que rompe requer disciplina,  

a musicalidade livre das práticas 

curriculares emancipatórias na 

educação infantil requer rigorosidade 

(na fundamntação, na reflexão sobre as 

ações-práxis, na abordagem 

investigativa...) 

 

Maria Lucia Oliveira 

 

A história do campo curricular evidencia como se impõe – ainda que de forma 

indireta – o uso do currículo como ferramenta de inculcação ideológica e manutenção 

de práticas de desigualdade, reprodução e opressão. Entretanto, apesar do “roteiro” estar 

ali, ou seja, na partitura, no texto curricular, a “música” não está. O que constitui a 

prática curricular é ação de interpretação, reflexão e intervenção no texto que se 

configura em práxis quando a musicalidade se reinventa e se realiza no diálogo. No que 

se refere à Educação Infantil, apesar das crescentes produções, do debate sobre o tema 

ter tido maior visibilidade nos últimos anos, do “avanço” na legislação e criação de 

critérios e orientações que direcionam a prática educativa, o currículo neste segmento 

ainda é tratado, com frequência, como proposta pedagógica carregada de costumes que 

revelam ações de condicionamento infantil para adaptação dos sujeitos à lógica 

dominante estabelecida socialmente.   

Temos defendido uma Educação Infantil pela e para a liberdade destacando que os 

caminhos para esta no currículo, na pesquisa e na formação humana docente e discente 

não são contrários à rigorosidade que, por sua vez, não signigica rigidez ou sisudez. 

Partimos do princípio de que existem práticas educativas de e para a liberdade que se 

contrapõem às práticas conservadoras e de adestramento infantil. Tratam-se de ações 

que se realizam com base em ações libertadoras e, por isso, indicam que tal ideia se 

realize também em outras dimensões. Consideramos importantes experiências 

curriculares na Educação Infantil reconhecidas mundialmente como as desenvolvidas 
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em Reggio Emilia a partir dos fundamentos prático-ideológicos defendidos por Loris 

Malaguzzi. Entretanto, ainda que reconheçamos tais iniciativas tomamo-as como 

desafios para garantir a continuidade de nossos estudos em investigações posteriores, 

optamos neste trabalho trazer como referências as experiências de Célestin Freinet e 

Mario de Andrade compreendendo-as como experiências curriculares que escapam da 

lógica escolarizante marcada pela reprodução, pela alienação, pelo condicionamento. 

Compreendemos tais práticas curriculares como práticas que tomam o princípio do 

trabalho, da criação, da dialocidade, da emancipação e da liberdade como fundamentos 

e, por isso, buscamos nestas experiências – que geralmente são pouco citadas nos 

estudos dedicados à educação escolar da pequena infância – interlocução com outras 

experiências que se manifestam na atualidade como movimento instituinte que 

transgride o instituído a partir de iniciativas de autoria compartilhada entre crianças e 

adultos em escolas públicas de Educação Infantil no Brasil, mais precisamente no 

município de Niterói, estado do Rio de Janeiro.    

A ideia de liberdade articula-se a de necessidade na medida em que observamos, 

desde a perspectiva marxiana, que o ser humano é um ser constituído por necessidades 

e, do mesmo modo, um ser de e para a liberdade. Entretanto, assim como no conceito de 

necessidade, a lógica que sustenta o sistema capitalista atribui ao conceito de liberdade a 

referência no consumo modificando na sociedade seus fundamentos originais e 

inculcando um modelo e, consequentemente, práticas equivocadas de liberdade. Para 

nós, a essência humana busca em seu inacabamento a liberdade, mas preza uma 

liberdade que toma como base o sentido de justiça e igualdade para todos. Sem estas 

bases não há liberdade. A liberdade individual depende da liberdade coletiva e vice-

versa porque pressupõem a relação com o mundo e com o outro. Assim, ela deixa de ser 

puro arbítrio individual e toma um sentido social, cultural, político e histórico porque é 

compreendida no âmbito do coletivo da sociedade.   

O currículo para a Educação Infantil, neste contexto, tem como obrigação 

reconhecer mais do que a infância, as muitas infâncias que a história oficial da 

sociedade e da educação esconderam/escondem. Por isso, sua condição primeira é 

garantir a liberdade visando a emancipação dos sujeitos reconhecendo os corpos 

precarizados, conforme alerta Arroyo (2012), e valorizando-os. Os saberes construídos e 

ressignificados na relação dos sujeitos com o conhecimento e com outros sujetos tomam 



 

235 

 

como referência a ideia de que o processo libertador e emancipatório não se dá 

individualmente. Ao contrario, trata-se de um processo que se constrói no coletivo a 

partir da autoria compartilhada.        

Compreendido como uma escolha política, o currículo fundamenta-se em princípios 

de liberdade, emancipação ou, ao contrario, subordinação e controle. Por isso, 

reconhecer os processos históricos de inferiorização e ocultação das infâncias 

precarizadas é pré-condição para pensar outras posibilidades de tratá-la, de educá-la. O 

que temos, históricamente, é a produção de subalternos. O que defendemos ao “escovar 

a história a contrapêlo” é garantir a visibilidade destes “outros sujeitos”. Para tal, faz-se 

necessária a construção de “outros currículos”, “outra sociedade”. Esse fato depende da 

vontade política de gestores mas, especialmente, da consciência política de quem faz 

uso do currículo como instrumento de trabalho. Há de mudar a forma compensatória e 

exclusivamente assistencialista das políticas destinadas às camadas populares que, com 

estas características, perdem qualquer possibilidade de garantir ações de igualdade. É 

impensável, como refere Arroyo (2014), garantir qualquer mudança sem fazer 

referência aos sujeitos concretos, históricos. Essas infâncias desprezadas e ocultadas 

historicamente explicitam pedagogias e currículos da dominação, subalternização e 

reivindicam currículos de resistência, de emancipação e de liberdade.     

A hipótese da existência de uma educação para a liberdade na Educação Infantil se 

fortaleceu a partir da observação das respostas das crianças às imposições dos adultos. 

No universo escolarizado onde, geralmente, prevalece a imposição do adulto frente às 

necessidades reais das crianças, em que um modelo de docente e discente que 

desconsidera o tempo, o lugar e os sujeitos se sobrepõe aos modos de vida precários que 

desafiam o viver da infância dos filhos das camadas populares mas que também 

desafiam o fazer do(a) educador(a)-trabalhador(a) também precarizado, explorado em 

sua condição docente. Assim, a hipótese da existência de práticas curriculares pela e 

para a liberdade se sustenta na articulação do reconhecimento de outras infâncias, de 

outros sujeitos, de outras possibilidades de escrever a história.     

Dentre os muitos questionamentos que surgiram a partir da decisão de desenvolver 

uma investigação que buscasse compreender a possibilidade de realização de práticas de 

autoria curricular compartilhada na Educação Infantil pela e para a liberdade, tomamos 
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como como problema: a busca/questionamento acerca da existência de práticas 

curriculares na Educação Infantil pela e para a liberdade. Afinal, existiria, um 

currículo para a liberdade que se constituísse como práxis através da mesma? O que a 

história poderia contar ao observarmos práticas curriculares que se instituiríam como 

alternativas? Por que, quando e como as crianças reistem aos projetos/propostas/práticas 

que as privam de liberdade? O que compreendemos como um currículo para a liberdade 

na Educação Infantil?  

Assim, objetivamos reconhecer experiências alternativas, em oposição ao modelo do 

capital  como ações curriculares pela e para a liberdade na Educação Infantil 

compreendendo os sujeitos envolvidos no processo – adultos e crianças – como 

responsáveis pela autoria compartilhada do currículo. Do mesmo modo, pretendemos 

dar visibilidade às experiências passadas que contemplaram a ideia de liberdade na 

Educação Infantil que podem ser teorizadas e inseridas como referências para pensar a 

educação escolar da pequena infância. Por fim, objetivamos a aproximação entre as 

referências geralmente não divulgadas do passado e experiências na atualidade com 

intuito de provocar a reflexão acerca do fazer-se curriculistas na prática de liberdade. 

A partir destes objetivos observamos que o currículo em ação viabiliza que as 

experiências nele desenvolvidas são categorizadas como: a) sujeito; b) conhecimento; c) 

relação sujeito-conhecimeto e têm implícitos-explícitos os debates acerca do tempo 

histórico, das lutas sociais, das condições de vida, das políticas e medidas 

governamentais, das disputas de território curricular.  

A definição das nossas escolhas implicou em conflitos que se revelam no 

cotidiano da atividade pedagógica, das práticas curriculares. Os distintos caminhos – 

seja o do conservadorismo seja o da libertação – assemelham-se quando não definem, 

com clareza, as justificativas que evidenciam uma formação que contemple as 

necessidades humanas. Assim, ao definir nosso caminho, implicamo-nos em destacar, a 

musicalidade que a dialocidade permite quando tratamos do currículo da Educação 

Infantil como experiência de liberdade compartilhada. Mas, afinal, o que isso significa?  

Reafirmamos a compreensão de que as iniciativas libertadoras no currículo em 

ação na Educação Infantil se constituem como uma melodia que se dá a partir da leitura 

da partitura – o texto escrito – que se transforma em libertadora. Ou seja, a partitura, o 
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texto curricular, só se revela libertador porque a melodia, as ações curriculares, são 

ações de liberdade compartilhada entre adultos e crianças que reinventam este currículo. 

Com base nessa compreensão, buscamos uma abordagem metodológica que 

integrasse diferentes elementos que pudessem dar visibilidade às experiências 

curriculares que se compõem como instituintes, em oposição ao modelo de 

(de)formação (des)humana referenciado pela lógica do capital.    

A coerência política determinava o caminho a ser percorrido compreendendo o 

movimento dialético – e, portanto, muitas vezes contraditório – da vida, da experiência 

curricular, das culturas, da história das infâncias, da educação e da Educação Infantil 

como potencializadores da investigação. Assim, a opção pela abordagem qualitativa 

tomando como base os fundamentos da investigação militante, referenciada em Malo 

(2004), da pesquisa participante, a partir das contribuições de Freire (2006), Brandão 

(2003) e Fals Borda (2006), e elementos da Sociologia da Infância, considerando os 

estudos e reflexões de Sarmento (2008) e outros autores, serviram como base para a 

descoberta-visibilização de ações curriculares pela e para a liberdade.  

A partitura – texto curricular – passa por diferentes interpretações e a melodia – 

as culturas, o currículo em ação – cumpre sua tarefa de reinvenção desta partitura 

trazendo para o debate a possibilidade de reinventá-la. Tal reinvenção é tratada como 

algo que atravessa as condições espaço-temporais porque se efetivam em diferentes 

tempos históricos e sociedades conforme observamos quando tomamos como 

interlocutoras, especialmente, as experiências da “escola do povo” em Célestin Freinet e 

dos “parques infantis” em Mario de Andrade. 

A partir das contribuições de Benjamin (2005) revisitamos o passado para pensar 

o presente e transformar o futuro. Observamos a necessidade de dar visibilidade para a 

história não oficial que é ocultada – a qual Benjamin faz referência como a história dos 

vencidos – e consideramos, a partir daí, a necessidade de observá-la, também fazendo 

referência ao autor, à contrapelo. Desse modo, ganhamos fôlego e elementos para 

definirmos nossas escolhas e escrever outra história.  

Definido o caminho, a direção a ser tomada, um projeto de sociedade se revela 

no processo de criação-intervenção-transformação curricular. Compreendemos a(s) 

cultura(s) como conformadora(s) do currículo melodia e, neste cenário, cada sujeito se 

institui como instrumento transformador. As infâncias são reconhecidas em sua 

condição geracional e de classe considerando suas especificidades e necessidades.  
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Os desafios e as possibilidades de quem opta por uma educação que se pretende 

libertadora se revelam quando a inserção no campo se efetiva a partir do 

reconhecimento dos sujeitos partícipes da investigação como curriculistas. Desse modo, 

a validade da investigação se dá a partir do próprio processo investigativo. Com isso, o 

que podemos apreender ao propor, mediar, mobilizar, integrar tal processo? 

Numa conversa informal com finalidade, conforme sugere Minayo (2006), que 

também podemos chamar de entrevista, Romulo Viana, músico brasileiro, destaca a 

possibilidade des diferentes leituras da mesma canção, seja ela erudita ou popular, mas, 

especialmente a popular. Isto significa, segundo o músico, que a interpretação da 

mesma partitura pode se dar de diferentes maneiras, gerando assim, melodias próprias.  

    

5.2- Retomando questões deflagadoras da investigação:  

Retomemos aqui algumas questões iniciais que suscitaram nosso problema 

investigativo e os encaminhamentos que, ao longo do processo, foram se revelando 

como resposta/reflexão sobre estas questões. Enumeraremos tais questões como recurso 

didático para a sistematização das ideias, mas, reafirmamos, trata-se de um movimento 

dialético. Portanto, as questões destacadas aqui sugerem outras questões implícitas e, do 

mesmo modo, se entrelaçam de forma dinâmica desprezando fragmentações no 

exercício reflexivo.  

1)  O que a história poderia contar ao observarmos práticas curriculares que 

se instituiram como alternativas? 

Com base nas reflexões de Benjamin (2005) sobre o conceito de história, 

buscamos na história do campo curricular estudos que pudessem auxiliar nosso processo 

investigativo. Do mesmo modo, as experiências de construção do currículo da Educação 

Infantil no município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, foram observadas como 

elementos de extrema relevância para pensar a investigação. Com estes primeiros 

elementos, elegemos o campo de observação-intervenção-diálogo e definimos os 

interlocutores teóricos. Valorizamos os estudos de autores como Lóris Malaguzzi que, 

desde a empiria, teorizaram o currículo da Educação Infantil considerando as 

especificidades da pequena infância, porém optamos por destacar autores pouco 

divulgados – como Célestin Freinet e Mario de Andrade – como interlocutores do 

campo. Assim, desafiamo-nos em dar continuidade aos estudos através de futuro 

diálogo entre os já conhecidos autores que sustentam formas de construir-intervir no 
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currículo e os que elegemos como interlocutores nesta investigação. Do mesmo modo, 

compreendemos a importância de pensar a educação escolar de bebês que também 

integram este segmento da escolaridade através da creche. Entretando, tendo em vista as 

especificidades e dimensão destes estudos, destacamos que, quando fazemos referência 

nesta investigação à Educação Infantil, compreendemos, conforme a legislação 

brasileira, a fase pré-escolar que abrange a educação escolar de crianças de 4 e 5 anos 

de idade, recentemente compreendida legalmente como fase obrigatória.     

2) Por que, quando e como as crianças reistem aos projetos/propostas/práticas 

que as privam de liberdade? 

Em investigações anteriores observamos que as crianças pequenas, no que diz 

respeito ao processo de escolarização, geralmente manifestam resistência ao serem 

obrigadas em realizar alguma atividade que oprima sua liberdade, seja corporal, 

cognitiva ou emocional. Práticas de imposição, condicionamento e reprodução não são 

bem aceitas pelas crianças, mas suas formas de resistência são compreendidas como 

indisciplina e, por isso, na maioria dos casos são imediatamente corrigidas pelos 

adultos. Também através de observação e estudo de diferentes autores, compreendemos 

que a dificuldade em reconhecer a infância como categoria social, geracional e de classe 

se estrutura como um importante elemento na relação de poder entre adultos e crianças. 

Um olhar “adultocêntrico” se estabalece como fundamento para educar as crianças 

quando esta não é reconhecida como sujeito social. Assim, fica evidente o porquê da 

resistência. Ou seja, a criança resiste porque suas necessidades básicas como seres 

humanos, conforme sugerem os estudos marxianos, são oprimidas.  

Quando e como resistem? 

Durante a inserção no campo observamos diferentes situações que expressavam 

a resistência das crianças. Considerando a realidade na qual estávamos imersos – de 

uma escola que busca formas alternativas, em oposição ao modelo de educação 

referenciada pelo capital e, portanto, contrária à opressão – identificamos a resistência 

das crianças em realizarem atividades que eram definidas exclusivamente pela 

professora. Ou seja, neste caso, as crianças incentivadas ao debate para tomada de 

decisões e definições, encaminhamentos coletivos, resistiam às propostas que não eram 

discutidas. Outra situação que podemos destacar são as formas em que se definem os 

tempos na escola (tempo de estar no pátio, tempo para se alimentar, tempo para higiene 

etc.). Tempos que se encaixam na hora relógio e não no tempo de realização de uma 
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atividade, no tempo humano de criação, de relação com o outro, com o mundo, com o 

conhecimento.  

As crianças resistem ao tempo do relógio adaptado ao tempo de aprendizagem, 

de troca, de brincadeira. Quando estão no controle, numa brincadeira conduzida 

exclusivamente por elas mesmas, por exemplo, o tempo da brincadeira não dura 

somente o tempo em que estão no pátio. Ao contrário, a mesma brincadeira pode ser 

transferida para os diferentes ambientes da escola pelos quais o grupo de crianças terá 

que passar ou ainda se estender por dias e até semanas.            

3) O que compreendemos como um currículo para a liberdade na Educação 

Infantil?  

Em “Currículo: uma reflexão sobre a prática”, Gimeno Sacristán (2000) 

descreve diferentes formas do currículo se apresentar. São elas: Currículo prescrito; 

Currículo apresentado aos professores; Currículo modelado pelos professores; Currículo 

em ação; Currículo realizado, Currículo avaliado. Cada uma delas evidencia a 

possibilidade do texto curricular se transformar na relação com os sujeitos que o 

interpretam e reinventam. Assim, podemos afirmar que, se a tradição, a cultura são 

invenções sociais, os fundamentos que compõem o currículo – fragmentos de diversas  

culturas – são também reinventados. Portanto, o currículo é reinventado na relação com 

os sujeitos que o fazem vivo. 

5.3- A investigação como processo: autoria compartilhada e liberdade para 

continuar 

Ao longo da investigação buscamos estabelecer o princípio da dialética como 

base para pensar o currículo e, mais precisamente, a autoria curricular como experiência 

de liberdade compartilhada na Educação Infantil. Observamos que há experiências que 

buscam novos formatos educativos que subvertem as estruturas ideológicas da realidade 

escolar, de formação profissional docente e de concepção de infância. Apresentamos 

algumas considerações ao longo do texto lembrando que a investigação não se encerra 

na última página deste material. Na realidade, estas páginas revelam, a partir das 

reflexões, registros, descrições e considerações, os diversos elementos que a compõem e 

a necessidade de compreendê-la como processo em permanente construção. Sendo 

assim, não pretendemos exaurir todos os aspectos desse desafio investigativo. Ao 



 

241 

 

contrário, a ideia é de compartilhar as experiências teóricas-práticas e questionamentos 

que emergem deste processo. A certeza que temos a compartilhar é a evidência da 

necessidade da coerência político-prático-investigativa tendo em vista nossas escolhas 

político-ideológicas.  
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