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RESUMO  

 

O presente estudo investigou como o protagonismo infantil é visto e vivenciando em uma 

escola de educação infantil. Trata-se de investigar como se constitui a visão da criança com 

relação à escola de educação infantil, e a visão do professor com relação a este sentimento das 

crianças, trazendo uma formação e reflexão da prática pedagógica que acabou por iniciar -se  

pela discussão  próprio  conceito de protagonismo,e as possibilidades de participação das 

crianças  no planejamento escola, tentando visualizar  a separação vertical entre adulto e 

criança, presente na educação infantil e o reconhecimento da importância da fala e da escuta 

das crianças no planejamento escolar. A fim de responder minha questão, decidi realizar uma 

pesquisa-intervenção, através de entrevista exploratória com três crianças, mediada pelo 

desenho, e a apresentação dos desenhos e das falas das crianças, bem como discussão sobre o 

protagonismo infantil no planejamento pedagógico como os professores. Os achados foram 

analisados na perspectiva sociológica das concepções de criança e infância, apoiada,  

principalmente, em três aporte teóricos: Corsaro, Junqueira Filho e Sarmento  que corroboram  

com a ideia da criança como ator social, sujeito capaz de participar ativamente de sua própria 

formação, criar culturas inventar e reinventar ativamente o cotidiano. Além disso, pesquisar 

com as crianças e não apenas sobre crianças é uma possibilidade cada vez mais explorada, e 

permite nos entender o protagonismo de cada um, que pode se configurar em protagonismo 

compartilhado. Os achados me levaram a concluir que o desenvolvimento do conceito de 

infância e a adoção de outros critérios de planejamento poderão promover maior aproximação 

entre crianças e adultos e suas formas de compartilhar projetos, responsabilidades e 

compromissos, sem nenhum estrelado de protagonismo individual, em que nem apareçam 

mini tiranos, tão temidos por nós educadores, nem submissas crianças, que nada sabem. 

Proponho que seja vivenciando um protagonismo compartilhado, onde exista uma relação em 

que os conhecimentos da criança e do professor tenham igual importância. 

 

Palavras-chave: concepção de criança, infância, protagonismo infantil, protagonismo 

compartilhado. 
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ABSTRACT 

 

The present study investigated how child and experiencing leadership is seen in a school of 

early childhood education. It was investigated as the view of the child in relation to school for 

early childhood education is, and teacher’s vision in relation to this children’s perception. The 

goal was to bring a reflection about training and pedagogical practice which led us to the 

discussion about leadership concept and the possibilities of children’s participation in school 

planning. I tried to visualize the vertical separation between adult and child present in early 

childhood education and recognition of the importance of children’s speaking and listening 

for school planning. To answer my question, I decided to conduct a research intervention, 

mediated by design through exploratory interviews with three children bringing the 

presentation of their designs and their speeches, as well as a discussion on child role in 

pedagogical planning with teachers. The findings were analyzed in sociological perspective 

about children and childhood conceptions supported mainly on three theoretical contributions: 

Corsaro, Junqueira Filho and Sarmento that corroborate with the idea of the child as a social 

actor, subject able to actively participate in their own training, cultures create, invent and 

reinvent everyday, actively. Furthermore, research with children and not just on children is an 

increasingly explored possibility and allows us to understand the role of each one, which can 

be configured in shared leadership. Such findings have led me to conclude that the 

development of the concept of childhood and the adoption of other design criteria may 

promote closer relations between children and adults and their sharing of projects, 

responsibilities and commitments, with no individual starring role, neither appear mini 

tyrants, so feared by us, educators, nor submissive children, who know nothing. I propose that 

be experienced a shared leadership, where there is a relationship in which the knowledge of 

the child and the teacher has equal importance. 

 

Key-words: child conception, childhood, child leadership, shared leadership. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar sobre minha trajetória acadêmica e profissional, de antemão, constato que 

ela esteve sempre norteada por inquietações e questionamentos. Nesta trajetória, posso dizer 

que algumas das angústias foram superadas e alguns de meus questionamentos respondidos, 

entretanto, estão sempre germinando novas angústias e novos questionamentos. 

 Primeiramente, vale ressaltar minha felicidade em ingressar na Universidade Federal 

de Minas Gerais. É conhecida a dificuldade de acesso à UFMG devido à grande concorrência 

no vestibular e é claro de aluna oriunda de escola pública, cinco anos em estudar. 

 A minha formação acadêmica começou em 1996, quando iniciei o curso de graduação 

em Pedagogia. O meu interesse pelos temas abordados nas diferentes disciplinas do curso 

levou-me a participar de vários debates e discussões acerca da profissão docente. Meu 

ingresso no magistério foi em 1998, no ensino fundamental momento em que fui tomada por 

expectativas, entusiasmo, desejos e anseios, sempre trazendo questionamentos de minha 

pratica em sala de aula para os professores. Durante o curso me especializei em Educação de 

Jovens e Adultos, com o qual trabalhei por dois anos no ensino médio. Em 2000 ingressei na 

carreira de supervisora pedagógica do ensino médio regular em uma escola do estado de 

Minas Gerais. Conclui a graduação também em 2000. 

 Sempre no “duro fardo” de dois turnos de trabalho, deixei o ensino fundamental e 

ingressei há sete anos, na Educação Infantil trabalhando com crianças de dois a cinco anos de 

idade. Essa faixa etária me conquistou. Depois da experiência de trabalhar muitos anos com 

crianças de nove a 12 anos no ensino fundamental, com adolescentes no ensino médio, com 

jovens e adultos, deparei-me com os pequeninos, algo extremamente novo e que me trouxe 

um prazer imediato. Como digo aos amigos são crianças que fazem com que me apaixone 

cada vez mais, me surpreenda dia a dia com suas inovações e atitudes. É fascinante a forma, 

os caminhos que as crianças pequenas usam para socializar e interagir ar entre si e com o 

adulto.  

 A trajetória pessoal e profissional auxilia nos percursos que trilhamos após a 

conclusão da formação inicial. Acredito que a busca deste curso de especialização Docência 

na Educação Infantil, DOCEI venha ao encontro de indagações surgidas em minha prática 

pedagógica com a Educação Infantil como entender melhor essa complexa etapa educacional 

aspectos desafiadores do cotidiano. Tudo isso me fez sentir motivada a conhecer essa 

educação com mais significado. 
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A escolha do tema de pesquisa referente à escuta das crianças no planejamento escolar 

relaciona-se, primordialmente, ao próprio inicio no DOCEI, com a disciplina Infâncias: 

Culturas e Políticas  que nos mostrou a importância de compreender as concepções de 

crianças e que me trouxe indagações de ordem prática no meu fazer pedagógico refletir sobre 

como aproximar a prática pedagógica dos anseios infantis, tornando-a mais significativa para 

a crianças. Assim sendo, pretendendo compreender melhor os saberes/dizeres de crianças, no 

sentido de oferecer contribuições que possam melhor orientar minha atuação como docente de 

modo a intervir da melhor forma nos processos de aprendizagem das crianças. 

  Por todos os motivos apresentados até agora é que me proponho, neste estudo, a 

pesquisar, justamente o protagonismo na Educação Infantil, tendo como fio condutor a 

seguinte problema: como o protagonismo é visto e vivenciado em uma escola de educação 

infantil?  

Para responder a esse problema, pautei alguns objetivos que me acompanharam no 

processo de pesquisa: 

- investigar como a criança vê a escola, o que mais gosta e o que não gosta na escola;  

- discutir com professores de crianças, de quatro e cinco anos, as possibilidades de 

protagonismo infantil no planejamento pedagógico. 

 A iniciativa desta pesquisa, sobre o tema protagonismo infantil, foi fortemente 

influenciada por minhas vivências profissionais, pelo reconhecimento da importância da fala e 

da escuta das crianças na educação infantil no planejamento escolar. Tenho, também, o anseio 

de visualizar práticas que contemplem o protagonismo infantil e vejo a necessidade de 

reflexão sobre o protagonismo estrelado, individualmente, por algumas de nós, professoras da 

educação infantil. Reconheço a necessidade de reformulação constante da prática pedagógica, 

minha e das demais docentes de uma escola de educação infantil de Belo Horizonte. 

A metodologia utilizada nesse estudo foi a entrevista exploratória, mediada pelo 

desenho, com três crianças, e apresentação dos desenhos e das falas das crianças, bem como 

discussão sobre o protagonismo infantil no planejamento pedagógico com os professores. 

Uma reflexão sobre os anseios e desejos de alunos e professores da educação infantil, em 

busca de uma escola melhor, tendo sido aqui também explorado o conceito protagonismo 

compartilhado, recentemente apresentado por Junqueira Filho em suas obras. 

 Assim, no Capitulo I, iniciamos com o estado da arte. Busquei pesquisar o que se tem 

produzido na área acadêmica com relação à fala e à escuta da criança no planejamento 

pedagógico. Já o Capitulo II apresenta a forma metodológica escolhida para pesquisa: um 

estudo de caráter qualitativo que presume que o mundo social está em continua mudança, 
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assim como as crianças. Especificamente, trata-se de uma pesquisa-intervenção, com a 

finalidade de compreender e contribuir com informações que levem os docentes a refletir 

sobre a inclusão da perspectiva da criança em seu planejamento, ouvindo-a na escola e 

estimulando sua participação e o seu protagonismo. 

 O terceiro Capítulo apresenta uma discussão dos achados. Inicia-se com o conceito de 

criança e infância, fazendo uma retrospectiva histórica sobre o tema. Em seguida, em “O 

protagonismo Infantil”, busco responder à pergunta tema desta pesquisa: “Afinal o que é esse 

tal protagonismo?”. É nesse momento que apresento a origem da palavra protagonismo como 

aquele que é o principal, que participa ativamente. Segue ainda “Protagonismo versus 

participação”, que discute qual é real participação das crianças nas decisões que envolvem sua 

formação, como sujeito de direitos e não só de deveres. Em “Protagonismo e processo 

educativo” busco relacionar as visões das crianças e professoras sobre a escola e sobre 

educação na escola, refletindo sobre o papel de cada ator e sua correlação, buscando uma 

reflexão e o reconhecimento do outro e a convivência com o outro como legitimo. A defesa é 

pela valorização da criança, na perspectiva de uma convivência que se produz pelo 

protagonismo compartilhado. Ainda neste capitulo apresento autores que defendem o 

“Protagonismo compartilhado”, último subtítulo. 

 No quarto capitulo, “Considerações Finais”, trago algumas conclusões decorrentes da 

trajetória percorrida nesta pesquisa, bem como a relação entre o referencial teórico e os 

achados desta pesquisa. 

Convido-lhes, portanto, a “discorrerem” comigo pelas páginas seguintes sobre cada 

um dos pontos abordados nesta monografia. Faço este convite parafraseando Corsaro (2011, 

p.11), quando diz: 

Estou ciente de que muitos leitores podem discordar de algumas das 

especificidades de minhas opiniões. Outros (espero que a minoria) irão 

encará-las como equívocos. Em qualquer caso, desafio todos a participarem 

do debate.  
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1- ESTADO DA ARTE 

 

Que vai ser quando cresce ? 

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro 

Nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Como apresentado por Ferreira (2002), exponho a seguir um “estado da arte” ou 

“estado do conhecimento”. Como é uma pesquisa de caráter bibliográfico, traz consigo o 

desafio comum de mapear e discutir um determinado tema, em período pré- estabelecido que 

está e/ou esteve em debate, em diferentes campos de conhecimentos, na tentativa de responder 

o que vem sendo produzido em termos acadêmicos, periódicos, anais de congressos, 

seminários, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Tem como objetivo ampliar o 

conhecimento sobre a temática proposta nesta pesquisa.  

  O “estado da arte” do presente trabalho busca pesquisar o que se tem produzido na 

área acadêmica, com relação ao protagonismo infantil, à fala e à escuta da criança no 

planejamento pedagógico com crianças de quatro anos, considerando-as como co-

protagonistas de sua aprendizagem. 

No campo da educação, as pesquisas com crianças iniciaram-se, praticamente, durante 

o século XX e, ao longo dessas últimas décadas tem sofrido as influências de diferentes 

campos de conhecimentos, muitas vezes reduzindo suas análises às perspectivas, ora 

psicológicas, ora antropológicas, ora psicopedagógicas.  Vale destacar que nesta pesquisa, 

especificamente, iremos trabalhar com a concepção da sociologia da infância, na perspectiva 

de ouvir a criança. 

O levantamento bibliográfico iniciou-se a partir da consulta de produções dos últimos 

cinco anos, tendo a Internet como principal referência.  Dentre os trabalhos apresentados no 

referido período no GT07 - crianças de 0 a 6 anos, da ANPED (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação), foram encontrados seis trabalhos relacionados com a 

temática proposta. 

De modo geral, a pesquisa em Educação Infantil nos faz refletir sobre a concepção que 

temos de criança e como isto influencia nossa prática. Como de fato pensamos a criança, o 

que a legislação diz sobre ela, o que cremos que elas são capazes de fazer? Essas são 

questões, cujas respostas dizem muito sobre o que fazemos e planejamentos para elas.  
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Na 33ª reunião anual temos o trabalho de Martins Filho (2010), que apresentou um 

estudo que reuniu as escolhas teórico-metodológicas dos trabalhos apresentados no GT07, 

entre 1999 e 2009, na pretensão de oferecer um panorama das pesquisas com crianças e suas 

respectivas concepções de criança e infância ali divulgadas.Os trabalhos analisados segundo o 

autor demonstraram que a dimensões socialização, aprendizagem e desenvolvimento infantil 

estão inter-relacionadas e que quase todos os trabalhos refere-se aos processos de 

socialização, dando ênfase às relações sociais entre adultos e crianças o que confirma o 

crescente interesse  teórico -metodológico da recente área da Sociologia da Infância. Salienta 

ainda que o que tange captar dados e procedimentos ligados às relações sociais das crianças e 

suas culturas, não constitui tarefa fácil, por tratar-se de um campo de pesquisa em construção, 

sujeito, ainda, a muitos equívocos, controvérsias e ambiguidades. 

Quando pensamos na criança protagonista encontramos Siqueira (2012) que discute 

em que medida as concepções de infância e criança têm sido constituídas 

contemporaneamente no campo da Educação e da Psicologia. O autor trabalha com a 

dicotomia do silêncio ao protagonismo. Já na 34ª reunião anual da ANPED encontramos o 

trabalho de Almeida (2011) que vem nos mostrar como as crianças vivenciam as experiências 

escolares, suas reações diante da organização escolar e o que criam a partir da convivência 

diária. A autora faz considerações sobre o desafio da construção de um paradigma que norteie 

o trabalho pedagógico e que leve em conta as especificidades da infância. Assim como no 

objeto de pesquisa deste trabalho, a autora corrobora com a ideia da necessidade do 

reconhecimento das crianças como sujeitos ativos de seu processo de aprendizagem. Segundo 

Almeida (2011), é importante reconhecer as crianças como atores principais, posto que a 

expressão de interesses e conhecimentos do universo infantil são importantes indicadores dos 

processos sociais da infância contemporânea.  

Ainda sobre a temática “ouvir a criança” temos o trabalho de Nascimento (2011), que 

traz a discussão sobre as práticas de disciplina e autonomia no espaço da Educação Infantil. O 

autor discute que o autocontrole está relacionado com o comportamento que o individuo deve 

ter perante a sociedade, discutindo o controle de corpos e docilidade proposta desde tenra 

idade. 

 Cabe destacar ainda a pesquisa realizada por Cruz (2009), que apresenta a pré-escola 

vista pelas crianças. Segundo a autora, um traço comum às pesquisas desenvolvidas na área é 

a predominância da perspectiva do adulto sobre a da criança, o que alguns autores apresentam 

como adultocentrismo.  Mesmo quando o objeto de estudo é o cotidiano da instituição, a 

criança é desconsiderada como sujeito de direitos (e dentre esses direitos, o de ser ouvida).  
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Assim o autor demonstra que tanto em pesquisas quanto no interior das instituições há a 

negação da palavra às crianças.  

Outro aspecto apresentado por Martins Filho & Martins Filho (2008), é uma análise 

das relações sociais e da Educação Infantil. Enfatizando a relação de adultos e crianças eles 

elaboram duas categorias para analisar tais relações sendo a primeira de “socialização 

adultocêntrica”, enquanto que a segunda traz a socialização vista a partir das ações das 

crianças. Os autores discutem as diferenças exasperadas entre as duas lógicas socializadoras e 

concluem que existe uma diferenciação acirrada entre adultos e crianças, cada qual marcando 

uma presença com suas próprias características físicas, biológicas, geracionais, psíquicas e 

sociais a própria cultura que algumas vezes se complementam outras, se põem. Eles indicam a 

necessidade do encontro entre as crianças e o universo social, onde não excluem os adultos, 

mas onde a criança tenha a capacidade de educar-se interagindo com outras crianças. 

Afirmam sobre a necessidade de formação dos professores que precisam elaborar expectativas 

em relação a manifestações das crianças, o que exige que as mesmas desenvolvam habilidades 

para escutá-las, não só silenciá-las, para aprender com elas, não somente preocupar em 

ensiná-las, para se educar seus jeitos de ser, considerando os desejos e ações adultocêntricas. 

No campo do direito legislador temos o trabalho de Bretas & Martins (2007) no qual a 

crianças aparecem com seres capazes e participantes do seu processo de aprendizagem. 

Enquanto prática nos traz a reflexão sobre a necessidade da sensibilidade do fazer pedagógico 

que permita à criança a vivência plena de sua infância. 

A segunda etapa da busca pelo estado da arte ocorreu no Banco de Dissertações e 

Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Tendo 

sido utilizada a palavras- chave o protagonismo infantil, neste site foi encontrado apenas o 

trabalho de Oliveira (2001) que investiga o interior da creche sob o olhar das crianças. Para 

realização de seu estudo de mestrado ela considerou as relações existentes entre a alteridade 

da infância e a produção cultural das crianças, a partir das suas falas. O “olhar” das crianças 

pequenas (cinco a seis anos de idade), frequentadoras de uma creche pública, a respeito da 

situação e condição de suas infâncias no interior desta instituição de Educação Infantil, é a 

busca desta dissertação, que, trabalhando com diferentes linguagens (fotografias, filmagens, 

falas e desenhos de crianças), acaba por revelar as representações das crianças sobre seu viver 

no interior da instituição. Para chegar a tal objetivo, ao longo da investigação levou-se em 

conta as recentes discussões no que tange às possibilidades de pesquisa com crianças 

pequenas, como também às relações existentes entre a alteridade da infância, a produção 
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cultural das crianças em especial, seus desenhos, e a inteligibilidade das imagens, sejam elas 

gráficas, audiovisuais e visuais, a partir das falas das crianças. 

A análise das informações obtidas junto às 26 crianças protagonistas desta pesquisa 

indicam a existência de uma infância, no espaço da Creche, marcada por práticas disciplinares 

tradicionais do ensino fundamental. Ressalta-se ainda a necessidade de repensar a arquitetura 

e o paisagismo das Creches e Pré-escolas em função das necessidades das crianças pequenas, 

bem como a relação das crianças com a natureza circundante. 

O site da Scientific Electronic Library Online (Scielo), também se compôs mais uma 

fonte de pesquisa capaz de ampliar o conhecimento das referências de trabalhos sobre o 

protagonismo e a escuta na Educação Infantil. O número de trabalhos encontrados foi pouco 

significativo: apenas três.  De todo modo, eles vêm contribuir com o desenvolvimento de 

minha pesquisa. 

Abordando as conceituações de protagonismo infantil e as possibilidades de 

participação das crianças, encontramos os autores Pires & Branco (2007), com dois artigos em 

que analisam os possíveis níveis de participação infantil nos processos decisórios. Nestes 

estudos discutem-se as conceituações de protagonismo infantil e as possibilidades de 

participação das crianças na sociedade, diante das práticas sociais relacionadas à 

institucionalização da infância e à separação entre crianças e adultos. A partir da construção 

social do conceito de infância, baseado na pressuposição da incapacidade e da incompletude 

infantis, analisam-se os possíveis níveis de participação infantil nos processos decisórios. 

Conclui-se que uma abordagem socio-histórico-cultural permite compreender como o 

desenvolvimento do conceito de infância e a adoção de outros critérios poderá promover 

maior aproximação entre crianças e adultos e suas formas de compartilhar projetos, 

responsabilidades e compromissos. 

Salientam ainda que a abordagem co-construtivista pode contribuir para promoção do 

protagonismo infantil e permitir que criança participe mais ativamente de sua própria 

formação. 

 Mais um achado é o trabalho de Kishimoto (2008) em que encontramos um estudo de 

caso em uma instituição infantil em que a professora enfrenta a pedagogia tradicional 

adultocêntrica e conduz projetos com a participação e narrativas das crianças. 

 Ainda sobre a temática criança que fala e sua escuta, destaca-se o livro organizado por 

Cruz (2009) que oferece um panorama acerca da escuta de crianças em pesquisas cientificas e 

suas implicações éticas na pesquisa, pois orientam a construção de novas abordagens 
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metodológicas com vistas a dar conta do desafio da temática deste trabalho, ouvir e 

contemplar na prática pedagógica. 

 Segundo Corsaro (2011) base desta pesquisa, as crianças criam cultura, inventam e 

reinventam o cotidiano. Nas brincadeiras vivem papéis e os recriam, em interação, de forma 

dinâmica e altamente criativa. A partir dessa premissa  irei investigar a importância da escuta 

da criança na Educação Infantil, entendendo junto com os autores aqui citados que esse nível 

de educação, que vem há alguns anos buscando construir sua identidade, outrora 

assistencialista, instrumental e agora sendo pensado em sujeito de direitos (criança capaz de 

fazer, de falar, de participar), competente que legitima seu conhecimento no presente e não o 

faz  para o futuro. 

 Quantas vezes eu, professora da Educação Infantil, ouço das crianças coisas 

engraçadas, inéditas, interessantes que me surpreendem. Pois bem, é isto que me impulsiona 

entendê-la, a ouvi-la, acreditando ser a melhor maneira de responder, o que é e como construir 

uma pedagogia com a infância. 

 



15 

 

2- METODOLOGIA 

 

O presente estudo consiste em uma pesquisa de caráter qualitativo que presume que o 

mundo social está em continua mudança, assim como as crianças. Especificamente trata-se de 

uma pesquisa-intervenção, com a finalidade de compreender e contribuir com informações 

que levem os docentes a refletir sobre a inclusão da perspectiva da criança em seu 

planejamento, ouvindo-a na escola e estimulando o seu protagonismo. Como vimos no 

capítulo 1, num primeiro momento, foi realizado o levantamento do estado da arte com o 

intuito de mapear e discutir a produção acadêmica sobre o tema protagonismo infantil, em 

diferentes campos do conhecimento, entre 2007 e 2012. O passo seguinte foi realizar 

entrevistas exploratórias, mediadas pelo desenho, com três crianças, a fim de conhecermos 

melhor suas perspectivas. Por fim, as produções das crianças foram apresentadas aos 

professores da escola numa proposta de reflexão sobre o protagonismo infantil. Assim, o 

desenvolvimento de uma intervenção na prática possibilitou uma maior interferência da 

pesquisadora no campo em acordo com o desenvolvimento de uma metodologia participativa 

que, conforme nos propõem Oliveira e Oliveira (1985,p.66) in Rocha e Aguiar,2003, 

p.66)“...uma vez que todos são co-autores  do processo de diagnóstico da situação-problema e 

da construção de vias que possam resolver as questões”.  

Diferentes autores apresentam o conceito de pesquisa-intervenção. Monceau (2005), 

por exemplo, a discute como um gênero que necessita de uma maior especificação devido às 

suas especificidades, e constata que a pesquisa-intervenção provoca a reflexão comum do 

grupo e a transformação das práticas individuais e coletivas em que o fim é a produção de 

conhecimentos novos e até de instrumentos úteis à prática.  

Já Maraschin (2004) esclarece que a pesquisa-intervenção surge como uma inovação 

na perspectiva metodológica e traz ações capazes de sustentar a pesquisa para além da 

intervenção propriamente dita, na medida em que cria possibilidade de laços entre pesquisa e 

o ensino. A autora ainda nos coloca que “Todo pesquisar é uma intervenção, criação de 

sujeitos, objetos conhecimentos e territórios de vida” (p.105) e que nossos objetos de pesquisa 

são ativos, capazes de criar e intervir as subjetividades que não podem ser desconsideradas. 

Rocha e Aguiar (2003) nos apresentam a pesquisa-intervenção como um dispositivo 

de transformação, não imediatista, de uma ação realizada, mas como consequência entre 

teoria e pratica, bem como entre o sujeito e a pesquisa. Nesse sentido, nossos objetos de 

pesquisa sofrem e praticam ação, sendo essa ação dinâmica, determinante dos caminhos da 

pesquisa e consequente da produção do grupo envolvido. As autoras apresentam em seus 



16 

 

estudos uma corrente de análise socioanalitica, desenvolvida nas três ultimas décadas do 

século XX que “possibilitará a formulação da pesquisa intervenção com a perspectiva de 

interrogar os múltiplos sentidos cristalizados nas instituições” (p.71). Elas terminam por 

definir que “Pesquisa é, assim, ações, construção, transformação coletiva, análise das forças 

sociohistóricas e políticas que atuam nas situações e das próprias implicações, inclusive dos 

referenciais de análise” (p.72).  

Nas diferentes áreas do conhecimento, existe uma variedade de metodologias que 

podem ser aplicadas para se realizar uma pesquisa acadêmica e dentre eles, podemos ressaltar 

que a pesquisa intervenção é vista como principal contribuição para a dinâmica de tomada de 

decisão no processo de ação planejada. Sabemos que a pesquisa efetuada para se atingir um 

determinado conhecimento, pode se dar de várias formas, porém, hoje se procura fazer uma 

pesquisa cientifica para que as respostas e/ou reflexões às perguntas formuladas tenham 

embasamento consistente e a pesquisa intervenção nos permite isso. Através dela o 

pesquisador detecta um problema em seu meio social e busca, junto com outros atores, uma 

solução e parte para uma ação mais concreta para resolução daquele determinado problema já 

existente. 

Sabe-se que a educação e o cuidado na primeira infância vêm sendo tratados como 

assuntos prioritários de governo, organismos internacionais e organizações da sociedade civil, 

por um número cada vez maior de países em todo o mundo. A educação infantil no Brasil, isto 

é, o atendimento a crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas, é um direito 

assegurado pela Constituição Federal de 1988. A Constituição atual então reconheceu, pela 

primeira vez, a educação infantil como um direito da criança, opção da família e dever do 

Estado. A partir daí, a esse nível de ensino, no Brasil, deixou de estar vinculado à política de 

assistência social, passando então a integrar a política nacional de educação. 

A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, a 

educação infantil passa a ser definida como a primeira etapa da educação básica e, em 1998, o 

MEC publicou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), um 

conjunto de reflexões para servir de subsidio para a construção do currículo escolar. Em 

diálogo com o RCNEI o município de Belo Horizonte construiu as Proposições Curriculares 

para a Educação Infantil (2013), documento que norteia as práticas na instituição pesquisada. 

No presente estudo, a realização da coleta de dados para a pesquisa foi feita em uma 

Escola Municipal de Educação Infantil do município de Belo Horizonte/ Minas Gerais. A 

escola foi inaugurada em 1992 e atende a 420 crianças na faixa etária entre dois anos e nove 

meses a cinco anos e oito meses. A instituição possui 10 salas de aula e 16 professores entre 
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os regentes de turma, apoio e coordenação, sendo seu espaço físico privilegiado com seis mil 

metros, tendo espaços arborizados e gramado. Além das salas de aula, conta ainda com 

biblioteca, parquinho, auditório, sala de vídeo e informática. O atendimento é realizado em 

dois turnos parciais.  

A proposta da presente pesquisa foi uma intervenção que buscou a reflexão sobre o 

protagonismo infantil nas práticas docentes. A partir de entrevistas, mediadas pelo desenho, 

realizadas com algumas crianças de uma instituição, investigamos o que tornaria seus dias 

mais alegres na escola, o que poderia ser mudado ou estava faltando na escola. 

Num primeiro momento, foi apresentado à diretora o termo de consentimento assinado 

pelos pais, para participação das crianças, autorizando o desenvolvimento da pesquisa e 

permitindo que posteriormente pudessem ser realizados encontros com as professoras. 

A seleção das crianças que participaram da pesquisa foi feita pela 

professora/pesquisadora, utilizando os critérios de idade, frequência e assiduidade na escola. 

Após a definição da amostragem, foi realizada uma entrevista com as três crianças, 

individualmente, sendo-lhes solicitado que, através do desenho, respondessem a duas 

questões: 1) O que você mais gosta na escola e te deixa contente? e 2) O que você menos 

gosta na escola e te deixa triste? Todo o processo foi gravado em áudio e transcrito. 

A segunda etapa da intervenção foi efetivada com as professoras das turmas de quatro 

anos, em dois encontros. No primeiro foi exposto ao grupo o objetivo da pesquisa e proposta 

uma conversa sobre o que elas entendiam por protagonismo infantil. Foram apresentados e 

discutidos slides sobre assunto, tendo como referência o documento ProInfantil (2005), 

publicado pelo MEC – Ministério Educação e Cultura.  Num segundo encontro foram 

apresentadas, às professoras, a produção das crianças com o intuito refletir sobre o real e o 

possível, a fim de promover o protagonismo infantil nos processos de ensino-aprendizagem 

numa visão sociológica. 



18 

 

3- DISCUSSÃO DOS ACHADOS 

 

Concepções de criança e infância 

 

As concepções de crianças e infâncias são noções construídas de modos diferenciados 

nas diversas sociedades e culturas, e que, por sua vez, mudam ao longo do tempo e espaço,em 

permanente reelaboração. Essas definições estão permeadas de valores culturais, sociais e 

econômicos que produzem diferentes infâncias a partir dos diferentes contextos em que são 

vivenciadas (SARMENTO, 2007).  

Na sociedade medieval não existia a consciência de infância, nem as particularidades 

desta etapa da vida eram consideradas. As crianças mal saíam das fraldas e logo eram vestidas 

como pequenos homenzinhos e pequenas mocinhas, de acordo com sua condição social. 

Pareciam adultos em miniatura. Denota-se aí, a indiferença sofrida pela infância, a perda de 

suas características próprias. Como analisa Corsaro: 

Para Ariés, a ideia de infância corresponde a uma atenção à natureza 

particular da infância, que distingue a criança do adulto. De acordo com ele, 

essa atenção estava ausente na sociedade medieval. Por isso, assim que a 

criança pudesse viver sem a atenção constante de sua mãe ou ama-seca, ela 

pertencia à sociedade adulta. (2011, p.76). 

 

Diante dessa afirmação justifica-se o fato de que as crianças não eram apresentadas 

nas artes, nem através de imagens, quadros, retratos ou monumentos. Durante muitos séculos 

não houve lugar para a infância, tal como a conhecemos hoje, neste mundo. No inicio do XIII 

haviam as pinturas do putto, da criança nua. Contudo, “...esse putti, ou “anjos semipagãos” 

não eram vistos como crianças reais” (CORSARO, 2011, p.76). 

Até por volta do século XVIII a criança sempre esteve à margem da família e só era 

considerada como um sujeito quando alcançava a maioridade. Era somente preparada para ser 

um adulto e a sua idade não significava nada. Havia uma completa falta de interesse pela 

infância, tal como a concebemos hoje. 

Na sociedade contemporânea, de modo geral, a criança é considerada um ser 

competente, tem suas necessidades, seus modos de pensar, de fazer as coisas, modos que lhe 

são próprios. No entanto, as ideias de infância variam ainda conforme a colocação da criança 

na família, na classe social, no espaço cultural que habita, enfim, no campo e na cidade, se são 

pobres ou ricas nas diferentes culturas. 

Podemos citar, no Brasil, diferentes modos e oportunidades de criar e educar as 

crianças pequenas. Essas diferenças devem-se, especialmente, à imensa desigualdade 

socioeconômica entre as classes sociais. Em várias famílias brasileiras, devido à situação 
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econômica, os pais enfrentam muitas dificuldades para cuidar e educar seus filhos. Observa-

se, por exemplo, famílias pobres, cujas crianças que precocemente possuem 

responsabilidades, pois já desde cedo tem de cuidar dos irmãos menores. Muitas crianças 

ficam trancadas em barracos ou perambulando e vivendo de esmolas pela rua, sem ter nenhum 

tipo de direito assegurado.  

As crianças cujos pais possuem melhor poder econômico, em geral, já tem sua 

infância prolongada, recebem mais cuidados do que necessitam e tornam-se dependentes, pois 

as pessoas fazem tudo por elas e não com elas. Apesar disso, essas crianças perdem a 

liberdade de brincar ao ar livre, por exemplo, devido ao temor de seus pais pela segurança. 

É visto que na sociedade contemporânea houve um prolongamento do tempo de 

infância para algumas “crianças”, pois as diferentes infâncias apresentadas trazem à tona uma 

triste realidade: aquela vivenciada por crianças que possuem seus direitos e aquelas que não 

têm nenhum de seus direitos garantidos. Assim percebemos que a criança, ao longo da 

história humanidade, tem sido considerada como ser incapaz, “infante” aquele sujeito que não 

tem voz. A sociedade continua a questionar-se sobre a melhor maneira de educar as crianças, 

sobre os limites entre as necessidades e possibilidades.  

Nota-se que as instituições e as ordens discursivas daqueles que “falam” sobre a 

criança e a infância variam nos tempos: ora é a biologia, a medicina, a psicologia e ora é o 

campo jurídico, e a sociologia.  

Na biologia a palavra infância evoca um período que se inicia com o nascimento e 

termina com a puberdade. Até as primeiras décadas do século XX, na perspectiva psicológica, 

a infância aparecia com ênfase naquela centrada na noção de desenvolvimento e do 

comportamento, que a considerava como um fenômeno natural, universal e biológico, 

independente de seu contexto, desconsiderando as variações entre as culturas, as classes 

sociais, a raça, o gênero e a etnia.  

Quanto ao campo jurídico iremos focar o Brasil, onde temos na Constituição Brasileira 

de 1988, um enorme passo para o reconhecimento da criança como cidadã, sujeito de direitos: 

 
Que a sociedade compreenda, cada vez mais, que crianças e adolescentes são 

cidadãos, com direitos legítimos, e toda violação desses direitos deve acabar; 

que as próprias crianças e adolescentes brasileiros possam conhecer os seus 

direitos constitucionais expressos, basicamente, no art. 227 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1989,p.3.976). 

 

Quanto à legislação brasileira, e sua relação com o protagonismo infantil, podemos 

citar a Lei 8069/90, em seus artigos 2º e 3º, que regem sobre o que se considera criança e 
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quais são seus direitos. Ainda há a Constituição Federal de 1988 e sua inovação, tornando a 

criança sujeitos de direitos, pessoas em especial condição de desenvolvimento e merecedores 

da proteção integral do Estado, da família e da sociedade em geral. E, internacionalmente 

conhecida, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, promulgada pela Unicef (The 

United Nations Children's Fund), em seu artigo 13 afirma: “A criança terá direito a liberdade 

de expressão”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, promulgada em dezembro de 1996, demonstram 

uma sociedade mais consciente das experiências e direitos na primeira infância. 

 Também nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI), de 

1998, encontramos a concepção de criança como uma noção historicamente construída e que, 

consequentemente, vem mudando ao longo do tempo, não se apresentado de forma 

homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época (BRASIL, 1998). 

No campo da sociologia, base deste trabalho, a visão de criança foi tardiamente 

tomada como objeto de estudo. Ambert (1986), citado por Corsaro (2011) afirma que 

“recentemente, há 18 anos, havia uma quase total ausência de estudos sobre crianças nas na 

sociologia.” Corsaro coloca que não houve um esquecimento e sim uma marginalização 

devido à posição subordinada das crianças nas sociedades e às concepções teóricas de infância 

e socialização. 

Novas formas de conceitualização de criança vêm sendo adotadas e decorrem da 

perspectiva teórica interpretativa e construtivista na sociologia (Connell, 1987; Corsaro, 1992; 

James, Jenks e Prout, 1998). A sociologia sugerida por estes autores propõe a perspectiva em 

que as crianças argumentam e constroem cultura. Assim como os adultos, são participantes 

ativos na construção social da infância e na reprodução interpretativa de sua cultura 

compartilhada, contrariando, as teorias tradicionais que veem as crianças como 

“consumidoras” da cultura adulta, espectadores silenciosos, até mesmo invisíveis. 

 Corsário (2011) examina o ressurgimento do interesse pelas crianças na sociedade, 

sobretudo na sociologia, reconceituando o lugar delas na estrutura social. Dentre suas 

contribuições principais para o desenvolvimento e socialização surge um movimento novo 

que deixa de ser sobre a criança e passa a ser com as crianças. A proposta de seu estudo 

reflete uma preocupação direta em capturar as vozes infantis, suas perspectivas, seus 

interesses e direitos como cidadãos. Os métodos são adaptados e refinados para melhor ajuste 

às suas vidas. Desse modo, as crianças são vistas como atores sociais, com seus próprios 

direitos. 
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  Ainda no campo da sociologia Pinto & Sarmento (1997), ao discutirem a respeito do 

limite etário para a definição de ser criança, destacam a inexistência de um consenso, visto 

que recentes investigações e estudos têm enfatizado a condição da criança como sujeito de 

direitos desde a vida intrauterina. Segundo os autores, as dificuldades quanto ao consenso de 

limites etários da infância se intensificam quando a discussão se refere ao limite etário para 

deixar de ser criança. A esse respeito, a Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, 

considera criança todo o ser humano até 18 anos, estabelecendo o fim da infância no período 

de conquista dos direitos cívicos, como o direito ao voto. É válido lembrar, ainda, que os 

limites da infância encontram respaldos, alem do campo legal, nas tradições culturais. Para 

algumas etnias e culturas, a puberdade é considerada o fim da infância e inicio da vida adulta. 

Os níveis ou ciclos de escolaridade também são possíveis fronteiras para demarcação da 

infância. 

O lugar da criança é um lugar social, e ela tem um papel político a exercer na família, 

na escola, na creche, na vida um lugar que a legitime enquanto sujeito em construção. Seja ela 

de qualquer classe socioeconômica, seus direitos devem estar assegurados.  

A escola da infância almejada para nossas crianças não é uma escola que engessa, 

segrega, divide em classes, impossibilita as diferentes linguagens de coexistência. Não é uma 

escola que espera e prove um conhecimento restrito, pré- concebido, na qual a criança só 

venha para completar, sem ser ouvida ou mesmo se silenciar, mas sim uma escola onde a 

criança venha para complementar  com o professor o protagonismo, no seu dia-a-dia, na busca 

de um conhecimento compartilhado. 

 

Protagonismo 

Eu falo e também fico bravo! Frato’02 

Francesco Tonucci (2005, p.15).  

 

Logo no inicio da conversa com os professores da escola me deparei com a seguinte 

pergunta: “mas afinal o que é mesmo protagonismo infantil?”. A palavra protagonismo deriva 

da expressão grega prõtagõnistes, e do termo francês protagoniste. Em suas raízes gregas é 

composto por proto, que significa “o principal, o primeiro”, e agon, que significa “luta”. Por 

sua vez, agonistes significa “lutador”, “competidor”. Nesse sentido, encontra-se o termo 

semelhante agõnídzmai, que significa “concorrer ou lutar numa assembleia de jogos públicos, 

numa reunião, batalha, luta judiciária” (MACHADO, 1990). Ainda Ferreira (2004) apresenta 
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o termo grego como aquele que é o principal de uma peça teatral ou aquele que ocupava o 

lugar principal em um acontecimento.  

Defendemos a ideia de criança protagonista como aquela que divide o lugar principal 

da relação educar e cuidar, levando em conta o seu ponto de vista, escutando suas novidades, 

perguntas, percebendo seu jeito de conhecer e interagir com o mundo à sua volta, valorizando 

sua identidade, suas escolhas e particularidades. Isso implica uma reflexão sobre a prática 

docente pode possibilitar uma renovação no processo aprendizagem, trazer novas ideias, uma 

abertura ao pensar junto.  Esse pode ser considerado um caminho viável e prazeroso para 

todos. 

Quanto ao conceito “de protagonismo”, do ponto de vista dos discursos oficiais, 

entendemos que ele apresenta-se como um termo difuso e heterogêneo. Ora denota a ideia de 

participação, cidadania, ora de “ator social”. Nesse cenário o termo remete-nos, ainda, à ideia 

de “autonomia, ação individual/ coletiva, corresponsabilidade”. É um conceito encontrado 

tanto em publicações de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), como também em documentos governamentais brasileiros: a Constituição 

Federal, de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 2009, dentre outros. 

Nos textos oficiais, a expressão protagonismo é apresentada de forma vaga e, na 

maioria das vezes, é apresentada como um avanço surge como símbolo de um suposto 

reconhecimento da importância social da criança em uma democracia que sugere uma 

equidade entre adulto e criança. 

Numa perspectiva sociológica, a expressão protagonista vem sendo utilizada em 

referência ao “ator social” de uma “ação” voltada para mudança. A ação dos atores em face de 

estruturas sociais determinadas e com vistas sociais é uma discussão que remota ao 

pensamento sociológico clássico. 

Especificamente, a sociologia da infância, ao enfocar as crianças como atores sociais 

plenos, e analisar seus pontos de vista, contribui no sentido de ver a sociedade e a cultura a 

partir do ponto de vista das crianças. Corsaro (2011) nos lembra de que se deve considerar 

não só a adaptação e internalização dos processos de socialização, como também os processos 

de apropriação e reinvenção realizados pela criança. Essa infância considera a importância do 

coletivo, como as crianças negociam, compartilham e criam culturas com os adultos e com 

seus pares.  
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A escolha desta linha teoria, a sociologia da infância, nos leva a concordar com o 

termo reprodução interpretativa, proposto por Corsaro (2011), em substituição do termo 

socialização usado na sociologia clássica, pois ele afirma que esse termo não é muito bom por 

carregar consigo o pressuposto de que a crianças são socializadas por outros ou por outras 

instâncias, e não são consideradas ativas nesses processos. Isso contraria sua perspectiva 

centrada nos direitos da criança, onde esta deve ser vista como participante ativa e cidadã, e 

não apenas como destinatária das políticas. 

 

Protagonismo e participação social 

 

A criança a ser considerada, a ser ouvida, a 

defendida e amada é a criança de hoje, com aquilo 

que sabe fazer, com seus sentimentos 

Franceso Tonucci, (2005, p. 207). 

 

Ao observamos o histórico da educação infantil no Brasil e a forma como os adultos 

do inicio do século viveram sua infância, sem “voz e vez”, nos surge as seguintes indagações: 

como os adultos poderiam ser capazes de conceder liberdade de expressão? De “ouvir e 

escutar”? De libertar-se de suas próprias amarras?  

Tais questionamentos vêm reafirmar a necessidade de estudar o protagonismo infantil, 

que vai além da origem etimológica da palavra protagonisté. É um processo no qual as 

crianças desempenham o papel principal de seu próprio desenvolvimento e de sua 

comunidade para alcançar a plena realização de seus direitos. Para que isto de fato aconteça, a 

participação surge como um dos principais mecanismos, pois nos acostumamos, durante 

muito tempo, a pensar nas crianças como seres apáticos, sem vontade, sem opinião, sem voz, 

que devem ser guiados por adultos. A partir do término do século XX e inicio deste século 

que inicia-se, o reconhecimento dos pesquisadores destas crianças como atores sociais, ou 

seja, sujeitos com capacidade de ação e interpretação do que fazem. Reconhece-se a 

necessidade, do direito, da criança participar da vida coletiva. Tudo isso vem ao encontro do 

caráter polissêmico que apresentam na sociologia os termos protagonismo e participação: eles 

misturam-se com responsabilidade social, identidade, autonomia e cidadania. 

De acordo com a Convenção dos Direitos da Criança (CDC), aprovada na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, todas as crianças, em função do seu 

desenvolvimento etário, são capazes de dar opiniões, sendo-lhes assegurado o direito de falar, 

de uma forma livre, sem o intermédio do adulto. É lhes também garantido o direito a serem 

ouvidas nos assuntos que lhes digam respeito. O direito que está contido neste artigo 12 é um 
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direito substantivo, na medida em que diz que as crianças devem ser consideradas agentes 

ativos no seu cotidiano, de forma a participarem nas decisões que as afetam.  

Ainda nas DCNEIs (2009) dirigidas especialmente a professores da educação infantil, 

a participação das crianças na relação pedagógica vem ao encontro do protagonismo 

compartilhado com o professor. Mais à frente abordaremos essa questão como sendo o ideal 

para uma prática que busca mais a autonomia e considera a criança como um sujeito de sua 

aprendizagem. Vale lembrar o documento lançado pelo MEC: Praticas cotidianas na educação 

infantil bases para reflexão sobre as orientações curriculares (2009). Ele nos lembra que: 

 

As práticas educativas que consideram a participação - nas quais as crianças 

possam ser consultadas, possam expressar suas interpretações e opiniões, ter 

seus sentimentos, sensações, saberes, conhecimentos, interrogações e 

dúvidas respeitados e escutados – fazem emergir outras possibilidades de 

encaminhamento do processo pedagógico. (BRASIL, 2009 p.62).  

 

É importante ressaltar que a participação não se concretiza necessariamente por 

imposição de documentos e discursos - não negando aqui a importância de documentos que 

orientam e trazem direcionamentos para prática pedagógica-, mas sim pela convivência diária 

na escola de educação infantil, em que o professor organiza o cotidiano do grupo e 

compartilha seu protagonismo com a criança, diariamente.  Nessa relação, ambos são 

perfeitamente capazes de exteriorizar, seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, 

conversar e negociar.  

A participação é inerente ao processo de maturação e desenvolvimento da criança, pois 

o ser age na direção dos outro e procura que essa ação seja uma ação entendida e interpretada 

por todos. Ocorre que, desde a mais tenra idade as crianças são capazes de construir 

processos, fazer alianças, criar coletivos de resistência ou de conciliação. Perante o adulto, o 

educador ou professor que esteja na sala de aula, as crianças fazem opções e lutam por essas 

opções, transgridem regras e muitas vezes são punidas pelos adultos (SARMENTO, 2011).  

Percebemos que tem havido um esforço no sentido de garantir essa participação, e que 

as experiências que existem na materialização dessa participação mostram como ela é 

importante não apenas para as crianças, mas para a sociedade em seu conjunto. As 

experiências que promovem a participação de crianças nas decisões políticas em diferentes 

espaços de suas vidas – cidades, escola, movimentos sociais – são cada vez frequentes. No 

entanto, esse direito está longe de ser atingindo plenamente, podendo ser considerado o mais 

debilitado entre os demais, que são a proteção e a provisão, também previstos na CDC (1989). 

De fato, as crianças não são ouvidas, principalmente no âmbito das instituições que 



25 

 

frequentam, como a família e a escola, e, muito menos a sua voz é usualmente ouvida no 

espaço público, como por exemplo, na organização das cidades, das políticas públicas em 

geral. 

Apesar de haver um reconhecimento que as experiências mais interessantes realizadas 

no contexto escolar, surgem quando as crianças participam do seu desenvolvimento, 

avaliando e propondo melhoras no cotidiano, isto é feito esporadicamente e, quando 

considerado possível. Inclusive, durante a formação realizada com as professoras da escola 

pesquisada, Maria afirmou o seguinte: “Sempre que posso reservo no fim da aula o momento 

da rodinha em que repassamos as atividades realizadas se foram boas ou não” (excerto da 

nota de campo referente à formação do dia 12 de agosto de 2013). 

 

Protagonismo e processo de aprendizagem 

 
Ana: ...a educação infantil é o local onde podemos oferecer a criança outras 

questões que talvez não tenha em casa ou na rua, acredito na importância 

para seu crescimento, pois a criança será segura se teve uma infância 

saudável e que principalmente não foram somente passiva (excerto da nota 

de campo referente à formação do dia 12 de agosto de 2013). 

 

Nas últimas décadas, as pesquisas no campo da sociologia vêm mostrando as 

diferentes modificações ocorridas com relação às concepções acerca das crianças e suas 

infâncias. As crianças têm ocupado um lugar de destaque nesses estudos, que tem sempre o 

intuito de compreendê-las em seu todo, como seres plenos, entender suas preferências, 

sentimentos, saberes, pensamentos e desejos...  enfim, formas que buscam  entender, vivenciar 

e expressar o mundo vivido pelas crianças, por elas próprias. No entanto, não se trata de uma 

tarefa simples. Como afirmou Ana: “Este é nosso dilema como incluir a criança no 

planejamento ouvindo, será que ela sabe ou podemos deixar ela fazer o que quer?” (excerto 

da nota de campo referente à formação do dia 12 de agosto de 2013). 

Sendo a instituição escolar um espaço privilegiado de expressão, construção, 

participação e formação, torna-se um desafio à construção de metodologias que possam 

contemplar a diversidade das infâncias e que, principalmente, possibilitem “ouvir a voz das 

crianças” (SARMENTO, 2011), de modo que, não mais prevaleça uma visão adultocêntrica 

sobre as crianças, mas que se possa buscar abarcar suas expectativas a partir de suas próprias 

revelações contextualizadas. Para tanto é necessário romper, por exemplo, com nossos pré-

supostos como educadores:  
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Raquel: É claro se eu perguntar pro meus alunos o que querem fazer eles dizem que só 

querem brincar, e eu digo: e o cuidar e as atividades de multilinguagem e o as proposições 

que estão cada vez maiores? (excerto da nota de campo referente à formação do dia 12 de 

agosto de 2013). 

 

É importante assim colocar que a fala da entrevistada acima nos leva a refletir sobre o 

fato de que incentivar o protagonismo infantil não quer dizer, em todo caso, que as crianças 

devem ser o centro do mundo, ou que devemos fazer todas as suas vontades sem nos 

preocuparmos com os aspectos pedagógicos. A partir desse entendimento, o professor não 

teria nenhum papel, mas, compreendemos que o educador age nessa relação com funções e 

finalidades que vão muito além da mediação. Ele é interveniente, um coparticipante ativo no 

processo de decisão das atividades escolares e nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento infantis. A proposta é que esteja atento à escuta e à observação constante das 

atitudes das crianças. 

Reiteramos, contudo que, “ouvir a voz das crianças” não se resume necessariamente 

em escutar, pois essa voz pode ser manifestada também em silêncios, e passar muitas vezes 

despercebida por nossos olhares e ouvidos. É necessário que em nossa prática, como 

educadores, tenhamos outros meios de comunicação feitos fora do plano verbal, envolvendo 

formas diversificadas de suas expressões. Como afirma Sarmento, “As ideias e vontades 

fazem ‘ouvir’ nas múltiplas outras linguagens com que as crianças comunicam” (2011, p.28). 

A partir de tais pressupostos, fizemos uma entrevista, mediada pelo desenho, com 

quatro crianças. Solicitamos: i) um desenho da escola; ii) um desenho sobre o que te deixa 

mais feliz na escola; iii) um desenho sobre o que te deixa triste na escola; Abaixo 

apresentaremos os desenhos e excertos das falas das crianças.  

 

O desenho da escola: 
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Andréia: O que eles representam? 

Isaac: A entrada, um bebedouro de lado, outro de outro (excerto da transcrição da entrevista, 

mediada pelo desenho, realizada no dia 10 de julho de 2013).  

 

 

 

Ana Clara: O jardim, os brinquedos e os balões (excerto da transcrição da entrevista, 

mediada pelo desenho, realizada no dia 10 de julho de 2013). 

 

 

Andréia: Eu gostaria que você desenhasse sua escola. 

[...] 

Andréia: O que você desenhou? 

Ana Luiza: Você, eu, Carol e Gabriela (excerto da transcrição da entrevista, mediada pelo 

desenho, realizada no dia 10 de julho de 2013). 

 

Raquel: Olha só este desenho da portaria: que visão centrada só nas paredes, acho que 

precisamos fazer um trabalho de recepção no portão para elas notem como são bem 

recebida. (excerto da nota de campo referente à formação do dia 12 de agosto de 2013). 
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O desenho sobre o que deixa a criança mais feliz na escola: 

 

 

 

Andréia: Agora eu gostaria que você desenhasse: o que te deixa mais contente na escola? 

(excerto da transcrição da entrevista, mediada pelo desenho, realizada no dia 10 de julho de 

2013). 

 

David iniciou seu desenho com grande velocidade e rapidez. Fez quatro desenhos na 

folha representando os brinquedos do parquinho e uma pista de corrida, feita por eles em 

papel Kraft, na sala, para brincarem de carrinho. 
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Ana Clara: Você, atividade, quadro, brinquedos (excerto da transcrição da entrevista, 

mediada pelo desenho, realizada no dia 10 de julho de 2013). 

 

 

Andréia: Ana, você pode desenhar para mim o que te deixa mais feliz na escola? 

[...] 

Andréia: E agora o que você desenhou? 

Ana Luiza: Desenhei você, eu, Carol e Gabi brincando de roda no pátio (excerto da 

transcrição da entrevista, mediada pelo desenho, realizada no dia 10 de julho de 2013). 

 

O desenho sobre o que deixa a criança triste na escola: 

 

David: O menino de castigo (excerto da transcrição da entrevista, mediada pelo desenho, 

realizada no dia 10 de julho de 2013). 
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Andreia: O que te deixa triste na escola? 

Ana Luiza: Ele está de castigo (excerto da transcrição da entrevista, mediada pelo desenho, 

realizada no dia 10 de julho de 2013). 

 

 

Ana Clara: O castigo. 

Andréia: Quem está de castigo?Você? 

Ana Clara: Não. O coleguinha que bate e não obedece a professora (excerto da transcrição 

da entrevista, mediada pelo desenho, realizada no dia 10 de julho de 2013). 

 

A aplicação de castigo foi representada pelas crianças como algo que representada sua 

tristeza. Essa é uma prática muito presente na rotina resultante da recusa ao “dever” ou à 

“tarefa”, ou da transgressão a outras normas disciplinares instituídas pela professora. Na 

formação realizada com os professores da escola esses desenhos e falas das crianças foram 

apresentados e uma das professoras, Raquel vê a representação do castigo como algo licito e 

justo “acordado” entre eles: 

 

Raquel: Nossa, castigo ninguém quer mesmo! Isto é fato em toda a escola, mas cumprir os 

combinados está cada dia mais difícil, né? (excerto da nota de campo referente à formação do 

dia 12 de agosto de 2013). 

 

Vale ressaltar, ainda, que apenas uma das crianças – Isaac - apresentou uma sugestão 

de melhoria para escola sendo essa destinada a quadra, espaço já existente na escola, mas que 

segundo a criança, necessita de melhorias. Vejamos o desenho dele abaixo: 
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Ana: Olha este aqui, noção... desenhou a quadra com rede e tudo mais e quase não damos 

nem bola... não imaginava que eles poderiam gostar tanto (excerto da nota de campo 

referente à formação do dia 12 de agosto de 2013). 

 

Luciana: Você está louca né? Eu nunca vou dar bola para ninguém, pois na hora que quebrar 

a testa... (excerto da nota de campo referente à formação do dia 12 de agosto 2013). 

 

 Essas falas vem contradizer tudo o que tem sido proposto por pesquisadores e por 

muitos profissionais da área aqui citados sobre a importância da voz da criança e valorização 

de sua cultura, e ao mesmo tempo vem reafirmar, a ideia de como é frágil a compreensão do 

adulto sobre a criança, semelhante a expressa na letra da canção que diz que: “criança nada 

sabe”. 

 Ao centrarmos o olhar nos comentários das professoras foi possível perceber como 

elas dirigiram, passo a passo, as ações das crianças, do início ao término das atividades, 

permitindo pouca participação das mesmas na tomada de decisões. No geral, as crianças 

esperam a professora informá-las sobre o que devem fazer. 

Para analisar as várias formas de linguagem da criança exige-se do adulto uma 

capacidade de escuta, de observação com a qual as professoras poderiam superar a forma 

fragmentada de pensar as práticas. Para isso é necessário que estejam conscientes de que é 

premente encorajar as crianças, propondo-lhes novas e diferentes situações, as quais tenham 

um espaço de participação amplo e diversificado. Isto não significa implantar um modelo 

único de ação pedagógica, mas ter clareza de alguns pressupostos como o planejamento para 

organização de materiais e mobiliários, a gestão do tempo e do espaço, a organização de 

agrupamentos, a interação, entre outros. 
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Protagonismo compartilhado 

 

Os adultos nunca compreendem por si sós, e as crianças 

se cansam quando precisam explicar-lhes tudo, todas as 

vezes. 

Antonie de Saint-Exupéry 

 

No interior das instituições escolares existe um compartilhamento de vidas. 

Professores, crianças, funcionários, famílias trazem para o cotidiano escolar seus mundos 

experiências, construindo, transformando e sendo por ele transformado, num processo 

dinâmico. Assim, alguns autores como Oliveira & Formosinho afirmam que um conjunto de 

salas não é necessariamente um escola, mas “uma escola é um contexto social constituído por 

atores que partilham metas e memórias, por indivíduos em interdependência com o contexto 

que constroem intencionalidade educativa”. (2007, p.23). 

Esse contexto não difere na educação infantil em que adultos e crianças compartilham 

suas vidas, especialmente na relação professor-aluno-conhecimento, Assim faz-se cada vez 

mais necessário um protagonismo compartilhado para a produção dessa relação, em que o 

professor e crianças aprendem a si mesmos, uns aos outros e ao mundo, que revele a imagem 

potente do professor, mas também da criança. 

Sendo a educação infantil planejada e pensada para crianças entre zero e cinco, e tendo 

como meta principal atendê-las, em sua integridade, no cuidar e educar, isto implica não só 

fazer por elas, como também ouvir e conversar com elas, disponibilizar no planejamento 

tempo e situações para compartilhar o protagonismo na produção da relação professor-aluno-

conhecimento. Significa dizer também que nós, adultos, que planejamos o trabalho na 

educação infantil - uma etapa única que não prepara para o amanhã, mas que traz consigo uma 

formação tão importante na vida - não podemos considerar apenas o protagonismo do 

educador e/ou das Proposições Curriculares, por exemplo. Precisamos considerar também as 

crianças nessa relação com o protagonismo, bem como o privilégio e o desafio de tê-las como 

interlocutoras, considerando seu potencial e competência para problematizar, fazer escolhas, 

tomar decisões e providenciar encaminhamentos possíveis. 

Sarmento (2009) e Corsaro (2011), sociólogos da infância, concebem a criança como 

um ser competente, ativo e criativo, um agente social que participa ativamente da sua própria 

aprendizagem, que constrói hipóteses e significados sobre si e o mundo, desenvolve teorias. 

São indivíduos reais que compartilham e produzem a vida da escola, assim concebidos 

também como protagonistas, interlocutores tanto quanto o professor. As crianças podem 
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aprender e também ensinar, em processo dinâmico, ideia com a qual corroboro. Portanto 

crianças são capazes de dividir o protagonismo com os professores e com o conhecimento. 

Nesse sentido, Junqueira Filho nos diz “...que crianças e professores, nessas trocas de 

leituras e diálogos sobre si e o mundo, vão produzindo a si ao mundo” (2005, p.30). Assim, a 

produção e as transformações de si e do mundo se concretizam em nossas próprias interações 

e vivências com o / no mundo. Tais interações e vivências podem se realizar de diferentes 

formas, que se referem não somente às diferenças e singularidades entre educador e crianças, 

mas também às diferenças em relação à concepção de conhecimento que influencia, 

diretamente, os modos de professor e aluno se relacionarem tanto com o conhecimento, como 

uns com os outros. Uma relação baseada em uma visão de conhecimento já pronto requer um 

planejamento que organiza situações de repetição e absorção de conteúdos e em uma visão de 

criança incompleta, passiva, um ser em falta e em preparação para o futuro. Em contrapartida, 

a perspectiva de que o conhecimento é construído nas relações, espaço privilegiado de 

imaginação e criação, entende a criança como um sujeito social, crítico e criativo que 

compartilha e participa de uma produção coletiva de conhecimento entre professor e aluno. 

Quando procuramos o termo conhecimento, na educação infantil, encontramos as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009) que estabelecem a 

necessidade de se articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da 

humanidade. Ou seja, é possível dizer que, para este documento, “conhecimento” se relaciona 

tanto com as experiências e os saberes de que conhece, quanto com os conhecimentos 

presentes na relação professor-aluno-conhecimento na educação infantil. Eles variam 

conforme os sujeitos que conhecem e o contexto em que vivem, uma vez que, segundo 

Junqueira Filho (2005), tanto o professor quanto as crianças são, eles também, conhecimento, 

e trazem um mundo experiencial para ser compartilhado e articulado com o patrimônio da 

humanidade: 

 

Professores e alunos são uma dupla forte, um par dinâmico que pode muito 

na vida de cada um deles, na vida da escola, na vida da família, na vida do 

planeta e de tudo o que está a volta deles. Mas, para isso, têm que estar 

atentos a si e um ao outro; têm que aprender a ler o seu próprio jeito - em 

constante produção – e o jeito do outro - também em produção contínua. E 

quando mais perto chegam um do outro, mais conhecem sobre si, sobre o 

outro, sobre conhecer, sobre conviver, sobre parceria, sobre o mundo 

(JUNQUEIRA FILHO, 2006, p.54). 
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Assim acreditamos que educador e criança podem e precisam ser parceiros para se 

relacionarem com o conhecimento, de modo que na convivência com suas diferenças 

encontrem a distância certa para serem parceiros e compartilharem o protagonismo, sem 

tiranos e dominados. Não se trata de um revezamento ou rodízio de protagonismo entre o 

professor e as crianças, mas sim de uma relação que alimenta a autonomia das crianças, em 

razão da qual o professor não faz “por” elas, mas “com” elas. 

Ressalto ainda que legitimar o protagonismo compartilhado não significa que o 

professor sempre decide e faz tudo em conjunto com as crianças, mas que pensem, por 

exemplo, em conjunto, a relação, os papéis a serem desempenhados por cada um, que 

dialoguem, que prestem atenção um no outro, que façam propostas, que escolham, que 

negociem, em uma convivência que permeia a ideia de “fazer com”. Isso significa que a 

criança, bem como o professor, precisam entender que na relação não podem fazer tudo 

aquilo que tem vontade, mas reconhecer o convívio e suas singularidades, inclusive a 

geracional que difere crianças e adultos. 

Finalizando, creio que nada melhor do que uma parábola para refletir nossa pratica no 

caminho de um protagonismo compartilhado que exige a participação e compreensão de 

todos: 

 

Os porcos-espinhos, que sempre andam em grupo, têm que resolver um 

problema complexo: a que a distancia podem ficar juntos, suficientemente 

perto, mas nem tanto para se ferir com seus espinhos? Os porcos espinhos 

necessitam aproximar-se para aquecerem mutuamente (vivem em lugares 

frios), mas não podem aproximar-se muito, iriam se ferir (às vezes podem 

morrer). Em certo sentido trata-se de viver com um pouco de frio, ou viver 

em algumas feridas... Resolver o problema significa encontrar a distância 

justa, ótima entre o calor necessário para viver e menor do possível. Por 

outro lado, é preciso considerar que não é uma situação estática, os porcos-

espinhos se movem e, portanto, a distancia mencionávamos como ótima é 

continuamente transformada.O equilíbrio alcançado é, em si mesmo, 

instável, já que será intermitentemente quebrado pelo movimento de um 

porco-espinho. Essa situação permanente, distante - este movimento que 

ilustra os porcos-espinhos (daí a ideia de uma parábola) esboça toda a 

questão grupal: quer dizer, a dialética do conflito entre o singular e o 

coletivo, e, mais ainda entre o individual e o social. O movimento de 

qualquer um dos porcos-espinhos provoca quase inevitavelmente, 

movimento no resto, para estabelecer o equilíbrio, a homeostasia 

conquistada, sem calor (ou ferida) e sem frio. Essa situação, que como tal é 

permanente, estrutural, resume e sintetiza a dinâmica fundamental do 

coletivo e do grupal. O campo grupal, os grupos, qualquer que seja a sua 

forma, a sua intenção, o seu desenvolvimento existem dentro desta dialética, 

e é aí que alcançam (ou não) os seus propósitos (BUZZAQUI apud DIEZ 

NAVARRO, 2004, p.1998).  
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O trabalho em equipe, demonstrado na parábola, nos leva a refletir em algo  

importantíssimo nas aprendizagens das crianças pequenas. No convívio com os diferentes 

parceiros é que se ocorrem as aprendizagens. Surge a necessidade de se fazer junto, de 

colaborar tarefas, de decidir em conjunto com outras pessoas, proporcionando praticas 

educativas intencionalmente voltadas para as experiências cotidianas e seus processos de 

aprendizagem, uma aprendizagem para todos. Saliento, no entanto, que quando a relação 

começa, a força das crianças não é a mesma que a dos professores. O lado do professor, 

normalmente, é muito grande. Se o professor entra na relação sem disponibilidade de ir ao 

encontro das crianças, como interlocutoras, como protagonistas, fica muito difícil para as 

crianças mostrarem seu potencia, mais ainda de medirem forças com ele. 
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CONSIDEDAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve inicio com a seguinte problemática: como o protagonismo é visto e 

vivenciado em escola de educação infantil? A metodologia utilizada foi a pesquisa 

intervenção em uma proposta que buscou a reflexão sobre o protagonismo infantil nas práticas 

docentes. A partir de entrevistas, mediadas pelo desenho, realizadas com três crianças da 

instituição registraram suas percepções sobre a escola no que as deixava contentes e/ ou 

aquilo que acreditavam que tornaria seus dias mais alegres na escola, além do que as 

deixavam tristes naquele espaço.  

As falas e ideias das crianças foram levadas até as professoras que juntas analisaram 

os pensamentos infantis, suas visões e anseios sobre a instituição e sobre a conduta tomada 

para com elas. As professoras emitiram opiniões, se inteiraram mais sobre o tema do 

protagonismo infantil e refletiram a respeito. Ficou evidente, nas considerações das 

professoras, quando destacavam as incapacidades das crianças em comparação às supostas 

capacidades dos adultos, bem como as limitações das experiências infantis, a insuficiência dos 

conhecimentos das crianças, e sua incapacidade de pensar logicamente, controlar sua conduta. 

Foi constatado o medo de deixar tudo por conta da criança e de ela se tornar uma tirana. 

Enfim, quando as professoras expressavam satisfação pelas ações das crianças, era relativa 

àquelas nas quais seguiam um padrão de comportamento desejado e, embora as professoras 

em alguns momentos proporcionassem, em sua prática, a participação das crianças, na sua 

maioria prevalece a visão adultocêntrica. 

No decorrer desta pesquisa passei acreditar em protagonistas (no plural), em relação 

uns com os outros e com o conhecimento. Protagonistas porque cada um, professor e crianças, 

estão engajados em sua própria vida e, vivendo em grupo, na escola de educação infantil, 

podem compartilhar o protagonismo da vida um do outro, e das relações constituídas naquele 

espaço. 

As crianças pequenas solicitam aos educadores uma pedagogia sustentada 

nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente 

voltadas para suas experiências cotidianas e seus processos de aprendizagem 

no espaço coletivo, diferente de uma intencionalidade pedagógica voltada 

para resultados individualizados nas diferentes áreas do conhecimento 

(BRASIL, 2009, p.8). 
 

O protagonismo compartilhado não é um processo fácil e requer um planejamento 

elaborado e contínuo do professor, bem como exige a escuta da criança, no seu a dia-a-dia, 

conforme suas ações, além de um repensar pedagógico que tenha intencionalidade educativa 
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clara e envolva todos os participantes do processo. Como afirmou Raquel: “planejar é traçar 

objetivos a serem desenvolvidos, planejar é poder realmente reelabora suas ideias. É 

entender, é observar as crianças no dia-a-dia, avaliar com elas o que foi legal ou não” 

(excerto da nota de campo referente à formação do dia 12 de agosto 2013). 

Compartilhar conhecimento é compartilhar vivencias, é acreditar que todos podem 

contribuir, é acreditar na educação. Como fazer isto na pratica? Não temos receitas? Será isto 

realmente possível? Até quando vamos considerar a participação apenas no papel? Mudar a 

prática é acreditar também em nossa própria capacidade. 
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APÊNDICE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Autorização de participação da criança  

 

Eu, ______________________________________________________, Carteira de 

Identidade n° ______________, responsável legal pelo(a) menor 

___________________________________________________, declaro, para os devidos fins, 

que estou sendo convidado(a) a permitir a participação do(a) menor sob minha responsabilidade 

na pesquisa intitulada Protagonismo na Educação Infantil, realizada por Andreia Assunção do 

Nascimento Silva, Carteira de Identidade n° M-5.386.410, sob a orientação da Professora 

Luciana da Silva de Oliveira, Carteira de Identidade n° MG 13.274.273, do Curso de 

Especialização em Docência na Educação Infantil, da Universidade Federal Minas Gerais. 

 

Estou sendo informado(a) de que: 

 

01 - o objetivo do projeto é analisar as possibilidades do planejamento da prática pedagógica 

com crianças de quatro anos em suas culturas de pares; 

02- minha autorização é voluntária e que poderei retirá-la no momento que me for conveniente, 

sem que haja qualquer constrangimento neste sentido por parte das pesquisadoras 

responsáveis; 

03 – estou sendo informado(a) de que não me será devida, e nem à criança, qualquer 

compensação material ou financeira decorrente de minha autorização; 

04 – estou sendo informado(a) de que a criança sob minha responsabilidade foi selecionada 

para participar da pesquisa e que a participação do(a) menor consiste, exclusivamente, em ser 

entrevistado(a) e realizar dois desenhos. Esses três procedimentos serão solicitados / realizados 

pela estudante Andreia Assunção do Nascimento Silva; 

05 – estou sendo informado(a) de que a criança não será submetida, em qualquer momento ou 

sob qualquer circunstância, a procedimentos capazes de produzir danos físicos, 

constrangimentos, ou apuro psicológico ou mental; 

06 - assumo que permito a divulgação dos resultados em monografia de especialização, na 

publicação de relatórios e artigos científicos; 

07 – quanto à identidade do(a) menor sob minha responsabilidade: 
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(  )  será mantida no anonimato durante todo o período do estudo e na publicação da 

monografia, relatórios e artigos científicos com os seus resultados; 

(  ) poderá ser revelada durante todo o período do estudo e na publicação da dissertação de 

mestrado, relatórios e artigos científicos com os seus resultados; 

09 – as pesquisadoras estarão à minha disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito 

da participação do(a) menor sob minha responsabilidade no estudo para esclarecimento de 

quaisquer dúvidas. 

 

Após ter tomado conhecimento dos detalhes e conseqüências do estudo e ter lido e 

compreendido os termos do presente documento declaro que: 

 

01- me encontro no domínio completo de minhas faculdades físicas e mentais e que não me 

sinto coagido(a), por qualquer motivo ou pessoa, a tomar as decisões acordadas neste convite; 

02 – concordo com os termos do convite e que é de minha livre e espontânea vontade a decisão 

de permitir a participação do(a) menor sob minha responsabilidade no estudo acima citado. 

 

Assinatura do(a) Declarante: 

______________________________________ 

Tendo em vista a declaração do(a) participante acima assinado, assumimos a responsabilidade 

total de cumprir as condições de pesquisa descritas, atendendo aos requisitos demandados 

pelos participantes. 

 

Assinatura do(a) Orientador(a) : Assinatura do(a) orientando(a): 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana da Silva de Oliveira Andreia Assunção do Nascimento Silva 

 

 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2013. 

 


