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Resumo  
 

A educação pré-escolar consubstanciou um avanço inconteste na garantia dos 
direitos de provisão e de proteção das crianças. Entretanto permanecem lacunas na 
dimensão da sua participação ativa, social e política. Faz-se, portanto, inevitável 
problematizar o modelo vigente de organização institucional que disseminou uma escola 
para a infância, alheia às especificidades dessa geração. Sobre a linguagem lúdica e sobre o 
conjunto de elementos corpóreos, socializadores, de participação autoral e de aprendizado 
sobre si, o outro e o mundo que articula, recaem ações arbitrárias e disciplinadoras, tão 
recorrentes quanto naturalizadas. Se a generalidade não é definida por projetos pedagógicos 
sensíveis à especificidade de uma categoria não dominante, há movimentos nas bordas que 
inovam ao superarem uma cisão histórica entre ofícios: de criança e de aluno. Este artigo 
descreve e problematiza uma prática educativa no contexto do jardim de infância, pautada 
numa intencionalidade transformadora. Inova não porque tenha se apropriado de um saber 
recente mas pela ousadia, de a margem da generalidade pedagógica, concretizar um projeto 
que reconhece as crianças como cidadãs competentes para intervir na gestão dos tempos, 
dos espaços, das rotinas de trabalho e como protagonistas, de direito, do próprio currículo.  
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Abstract 
 

The education in preschool unifies an undisputed breakthrough in ensuring the rights 
for the provision and protection of children. However gaps remain in the mass of their 
active, social and political participation. It is therefore unavoidable to discuss the current 
model of institutional organization, which spawned a school for childhood, oblivious to the 
specifics of this generation. About playful language and about the set of tangible assets, 
socialization, participation and learning about copyright itself, and the other world that 
articulates, fall and arbitrary disciplinary actions, such applicants as naturalized. If the 
majority is not defined by the pedagogical projects which are sensitive to the specificity of a 
non-dominant category, there are movements on the edges that innovate to overcome a 
split between historic crafts, children's and student. This article describes and discusses an 
educational practice in the context of the kindergarten, based on a transformative intent. 
It´s new not because it is appropriate to recent know but for the boldness that the margin of 
the pedagogical majority achieve a project which recognizes children as citizens who are 
competent to intervene in the management of time, space, the routines of work and as 
protagonists of law, the curriculum itself. 
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1. – Introdução 
 

As múltiplas salas de jardim de infância em Portugal continental, presentes das 
aldeias aos aglomerados urbanos revelam a afirmação da educação pré-escolar como uma 
das políticas educativas de Estado.  

Ainda assim, o salto quantitativo, ocorrido na década de oitenta (Cardona, 1997 [1]), 
foi seguido por uma desacelaração, que conotou como toleráveis as filas de espera para 
ingresso no jardim de infância, especialmente em áreas de maior densidade populacional.  

Se a tendência indica à universalização dessa etapa de educação escolar, certamente 
não o será de imediato. Ao ritmo vagaroso de criação de jardins da infância, integra-se uma 
condição de movimento contrário ao que anteriormente foi conotado como prova da 
presença atuante do Estado provedor do bem estar social.  

A relutância na expansão da rede pré-escolar, ou mesmo seu enxugamento, não só 
coincide, como passa a ser atravessada pelo retorno, ao espaço doméstico, das figuras 
parentais. Agora não só a mãe, ou a cuidadora substituta, mas o pai, ou figura 
correspondente. A escassez de vagas no mercado de trabalho e a falência do Estado 
provedor imbricam-se aos caminhos da educação pré-escolar, indicando um cenário tão 
complexo quanto desafiador.  

A crise profunda enraíza-se num contexto lacunar, em que não se completou o ciclo 
expectado como suficiente para universalizar essa modalidade educativa; em que não se 
pode atestar a formação docente da totalidade dos agentes educadores da escola e, 
notadamente, num patamar em que o modelo predominante é antagônico à especificidade 
geracional da infância.  

Nesse interjogo de forças economicas, sociais, políticas e culturais, permanece 
intacto, o principio que reconhece o valor da escola para a infância, como uma das vias que 
permitem legitimar uma sociedade democrática e de vigência dos direitos de cada um e, do 
todo, do conjunto de cidadãos.  

A educação pré escolar só pode ser entendida nesta realidade. Também é destes 
contornos que podem ser depuradas possibilidades de transformações qualitativas, ao atual 
quadro.  

Quando a vida dos adultos se torna adversa, é de se questionar as implicações para a 
vida das crianças. Este artigo traz para análise, um projeto educativo pautado por práticas 
pedagógicas voltadas à máxima expressão da condição de cidadania da infância, numa sala 
de jardim de infância de uma escola pública, com 19 crianças dos 3 aos 5 anos de idade.  

A realidade desvelada através de uma etnografia evidencia alternativas às práticas 
que definem a generalidade da educação da infância, usualmente conotada como corredor 
de passagem para o mais valioso tempo de ser, a vida adulta. 

Reconhecer a especificidade geracional da infância (Qvortrup, 2001 [2]; Corsaro, 
2011 [3])  implica numa intencionalidade contínua para desobstruir as vias da participação 
das crianças. Procuramos aqui evidenciar esta possibilidade, ainda que em tempos de riscos 
para essa categoria geracional não dominante. 

A gestão dos tempos e espaços da criança escolarizada desde a primeira infância, é 

tanto um fator de conservação das exigências impostas a sua vida e, dos conceitos 

adultocêntricos vigentes, tanto quanto de uma revisão paradigmática, com força para 

intervir e modificar a rota de colisão em que foram situados os ofícios de criança e de aluno 

(Sarmento, 2011 [4]); Sacristan, 2003[5]). Concentramo-nos nesta segunda escolha. 

 



2. – Corpo 
 
2.1 – Crianças na escola e as culturas da infância: o poder da cultura dos adultos 

 
Ainda que o ministério da educação do Estado português tenha legitimado a 

educação pré-escolar, como “a primeira etapa da educação básica” (Lei nº 46/1986 [6], com 
nova versão consolidada em 30/08/2005) e, no contexto, estabelecido orientações 
curriculares (1997); metas de aprendizagem (2010); e, acionado um aparato normativo 
suficiente para manter a coordenação da política educativa, não é perceptível que a esse 
esforço tenha correspondido, uma alteração nas relações adulto e criança; na organização 
dos tempos e espaços da escola; nas metodologias que desdobram o currículo estabelecido 
ou, mesmo, qualquer acréscimo no terreno da participação ativa das crianças.  

Ensinar a todos como se fossem um só, em espaços coletivos que não condizem com 
o vigor da expressividade lúdica, corporal, exploratória e interativa da criança e, disciplinar 
pela força do poder concentrado na geração mais velha, parece ser a mola mestra da 
educação da infância desde o final do período monárquico, quando então já vigia um 
sistema público de educação.  

Excetuando-se o recurso às tecnologias e algum conforto arquitetônico, dispensado 
homeopaticamente às edificações públicas que comportam salas de pré escola, a educação 
da infância conserva a marca do assistencialismo e da concessão, esta em contínua 
dependência da “generosidade” adulta. 

Neste sentido, é pertinente a crítica de Vilarinho (2011, p.81 [7]), “(...) os diferentes 
normativos melhoraram significativamente a concretização dos direitos de provisão e 
proteção relativos às crianças, também é evidente a fragilidade normativa relativa aos 
direitos de participação, e  grande resistência dos adultos no que respeita a esta dimensão”.  

Ainda que sejam nítidas, em alguns aspectos, as demarcações entre o terreno que se 
convencionou chamar de educação pré escolar, em relação ao modelo vigente de educação 
escolar, observa-se a diluição vigorosa da identidade de uma e de outra modalidade 
educativa e, a fusão de ambas.  

Se a primeira é revestida com um discurso forçosamente suavizado e, contido na sua 
essência racionalista, de preparação para o mundo da adultez e do trabalho, com 
permissões, pouco claras, para uma organização educativa e pedagógica permeável à 
linguagem lúdica e corpórea da criança, a segunda assume, como um dos eixos 
justificadores, a preparação para uma etapa seguinte de vida. 

Numa ou noutra, alternam-se espaços de concessão dos adultos em relação às 
crianças, sem que, de fato, os fatores de participação ativa sejam problematizados ou, 
contemplados. Esse, que constitui um elemento extensivo às duas fases de educação básica, 
assenta-se num princípio, imposto transversalmente, não só pela escola,  à infância: 
discipliná-la. 

Disciplinar tem servido de pretexto para confinar indiscriminadamente: o corpo, a 
mobilidade, a autoria, a linguagem, a autonomia, a experimentação, a cultura de pares e, o 
seu poder de resposta autoral frente às imposições de uma categoria que legisla em nome 
da força concedida pela experiência.  

Os jardins “de infância”, seguem assim, como corpos sociais alheios às marcas 
geracionais da infância e, com força para impor geografias ao corpo, à identidade e às 
relações sociais (Sarmento, 2004 [8]; Christensen & James, 2005 [9]). 



Não recusam cumprir a função de manter estáveis, valorações binárias que, 
historicamente, norteiam a educação: o certo e o errado, o bem e o mal, o brincar e o 
aprender; o lazer e o trabalho; o movimento e o pensamento, o corpo e o intelecto, a 
emoção e a razão, o dever e o prazer... A pauta da pré-escola persegue, ainda, um interjogo 
de valores conservadores e projetivos, perdendo-se a articulação com o tempo e com os 
sujeitos reais do presente. A tradição não implantada e cuja lacuna se evidencia, é a do 
exercício de uma reflexividade institucional. Um paradoxo, quando se trata de uma das 
principais instituições educadoras da infância. 

Numa zona proximal ao que predomina, acedida a partir do domínio de uma 
pedagogia da infância, potencializada enquanto área com um estatuto próprio de saberes e, 
profundamente articulada com as áreas da sociologia da infância e da antropologia da 
infância, clarificam-se espaços de ousadia democrática, enraizados na idéia de participação 
das crianças, que é também uma forma de participação política (Lansdown, 2001 [10]), uma 
participação que não prescinde do corpo e das marcas específicas da geração. 

 

2.2 – Uma prática pedagógica que olha, vê e reconhece a criança como um sujeito pleno de 
direitos  
 

Um jardim de infância consonante com a afirmação da participação infantil na gestão 
do tempo e das rotinas da vida escolar não é regra no contexto da educação pré escolar. 
Tampouco é uma meta utópica, se acionado o compromisso com a reflexão da própria 
prática, (Perrenoud, 2002 [11]). Esta, que suporta o contínuo reinventar da ação educativa, 
circunscreve-se às bordas, como movimento alternativo em decorrência da dinâmica 
entrópica de uma sociedade, incapaz ainda, para perceber que a ação educativa não é um 
movimento solitário, mas a de uma equipe que atua em conjunto (Sarmento, 2002 [12]). A 
descrição e análise que segue é fruto de uma intervenção etnográfica, orientada pela 
consciência de que a organização do trabalho pedagógico e a organização da escola 
interferem nas culturas da infância, com força de penetração sobre as crianças, suas 
aprendizagens e experiências sociais. 

 
2.2.1 – O espaço interno da sala de aula: 
 

A sala, considerada como referência espacial permeada de afetos, de interações, de 
experimentações, de descobertas e de apropriação de saberes diversos, faz-se um espaço de 
participação, na medida em que convida à ativa autoria das crianças; em que rejeita a 
simetria com o princípio do confinamento, com a imposição de lugares para ocupar e, de 
motivos decorativos definidos arbitrariamente.  

Nesta os materiais, inventariados pelas crianças, estão dispostos de maneira a 
permitir o livre acesso. Estarem ao alcance real significa romper com o “perto longe”, 
comum em salas de aula, onde um controle perverso não permite que sejam apropriados, a 
não ser quando entregues pela professora. As paredes são elementos tomados como 
espaços vivos das produções culturais; de planeamento tão participativo quanto 
evidenciador da articulação entre a intencionalidade pedagógica e os interesses legítimos 
das crianças,  de documentação do que está sendo feito (Mallaguzzi, 2001 [13]), e de 
partilhamento público, intencional e autoral das suas produções e dos instrumentos de 
regulação social do grupo. Estes últimos remetem à auto regulação da coexistência no espaço 
escolar, seja no que diz respeito ao convívio entre pares ou nas relações com os adultos.  



Considerando a necessidade de privacidade e de recomposição de ambientes, pelas 
próprias crianças, nos seus momentos interativos ou de invenção, nos jogos simbólicos, há 
divisórias móveis, em altura que permitem um corte de realidade  típico da área de 
ilusão(Winnicott, 1975 [14]), simbólica (Piaget, 1975 [15]), ou ficcional (Wallon, 1989 [16]), 
em simultâneo com a observação da educadora. Tratam-se de espaços semi-abertos, 
(Carvalho e Rubiano, 1994 [17]), em contínua transformação pelas crianças, que favorecem 
as interações interpares, a descoberta e uso dos recursos do ambiente e, a autonomia em 
relação a figura do adulto.  

O modo como são organizados e ocupados os espaços da sala de aula traduzem uma 
concepção pedagógica. Há, portanto, que se observar a faixa etária das crianças e a 
necessidade de que se estruturem verdadeiras zonas de interação e de vivência intencional 
com o espaço. Oficinas ou ateliers (Freinet, 1973 [18]) são, neste aspecto, áreas de 
inventividade e de criação, onde concretizam os seus projetos de trabalho. 

O contributo da sociologia da infância para que se distinguisse o caráter cultural e 
coletivo do desenvolvimento das crianças, quando transposto à ação pedagógica, traduz-se 
na organização do espaço da sala de aula como o lócus da interatividade, da ludicidade, da 
fantasia do real e da reiteração, apontados por Sarmento (2002 [12]), como princípios 
geradores das culturas da infância. Não pode, neste sentido, ser um terreno de obstáculos 
para as brincadeiras e ao seu valor criativo e de improvisação.     
    

 

 

Figura 1: A sala de atividades: um lugar que convida a 
explorar, a experimentar, a descobrir, a interagir 

 

Diferenciando-se de uma sala de aula convencional, indutora do trabalho solitário, 
realizado sob a máxima inação corporal, os materiais são dispostos de forma a não 
comprometer a mobilidade das crianças e a não induzir a dissociação que supõe ser a 
mesma  um espaço para o trabalho intelectual, na perspectiva de um corpo calado e 
disciplinado, que suporta, horas a fio um ritmo imposto por corpos terceiros (inscritos há 
muito, pela razão instrumental) e, que ao agrado das expectativas que não são as suas, 
espera a libertação circunstanciada ao tempo e condições do recreio.  

 



 
Figuras 2 e 3:  uma sala de atividades onde o corpo fala e,  brincar não é transgredir 

 
2.2.2 – Um quotidiano de participação: 
 

A condição singular do Jardim de Infância, que antecede a escolaridade obrigatória, o 
que, entretanto não o dispensa de orientações curriculares e de uma organização em torno 
de rotinas diárias e semanais, não pode representar um cerceamento ao exercício da 
cidadania infantil (Prout, 2000 [19]). Antes, é um desafio no sentido de garantir que, as 
crianças, ao envolverem-se na construção do seu próprio currículo, em interação com os 
pares e com os adultos do contexto, planeiem, desenvolvam e partilhem processos; 
comuniquem estratégias e resultados, através das múltiplas linguagens e; agreguem saberes 
aos seus projetos. Neste fazer (co) participado e, de gestão democrática das pequenas e 
grandes decisões quotidianas consubstancia-se o corpus de uma cultura de infância datada e 
referenciada na macro estrutura da cultura societal. 

Neste sentido, o direito de participação das crianças na livre escolha das atividades 
ou dos materiais não é feita refém de um capricho docente. É protagonizada, desde a 
entrada em sala de aula, na autonomia para definir brinquedos, materiais, pares e 
atividades.  

Faz-se pertinente observar, nessas circunstâncias, a manifestação de mecanismos 
que visibilizam o poder de penetração da indústria cultural e de consumo nas culturas da 
infância. 

Brinquedos, materiais escolares e outros são, frequentemente, trazidos de casa e, 
“saltam” das mochilas escolares para o alcance de olhares curiosos no grupo. Entretanto, se 
não houver um quantum correspondente de intencionalidade educadora, permanecem 
retidos nos significados do senso comum, fartamente disseminados pelos mass media, 
quando não pelas políticas públicas e, criam uma zona de risco ao brincar enquanto ação 
que corporifica as narrativas das crianças.   

É também nessa área lacunar, se instalada, que se reitera à prática de exibir o objeto 
de posse para obter algum reconhecimento, em oposição ao uso espontâneo, partilhado, 
imprevisível, diversificado e, eminentemente lúdico. Nessa lógica, interessa ressaltar a 
marca, a origem, assinalada pela diferença em relação a um produto “chinês” e, o cuidado 
para que permaneça intacto. Essa espécie de troféu globalizado, industrializado e 
tecnológico, alterna-se, de forma cíclica, com a presença de brinquedos artesanais, 
manufaturados, típicos de uma tradição rural e, geralmente, construídos na região.  



Os diferentes brinquedos levados à aula são integrados ao contexto. A justificação 
não se faz porque possam ser potenciais veículos de aprendizagem. e certamente o são, 
também por constituírem um campo que é próprio da autonomia infantil. E, nesse terreno 
de conjugação dos direitos das crianças, com a legitimidade da ação educativa, abre-se 
espaço para que sejam significados, pelos protagonistas da brincadeira, como elementos 
lúdicos específicos aos seus interesses e possibilidades, também referenciados, mas 
diferenciados das culturas dos adultos.  

Acolhidas e incluídas no ambiente, com uma pauta de livre escolha, desde o início das 
atividades, as crianças são convidadas, diariamente, para uma ação coletiva, de grande 
grupo, em torno de uma mesa, uma “mesa grande” bem descrita por Vasconcelos (2005 
[20]). Nesse momento, de participação articulada ao conjunto de pares, fazem narrativas, 
que são registradas pela professora e, posteriormente trabalhadas em oficinas de escrita.  
Também é o momento em que planeiam, em mapa próprio e, de acordo com seu aparato de 
habilidades e saberes. Nessa ação, fazem-se sujeitos ativos de um percurso pensado no todo 
e nas partes. O planeamento desdobra-se em pequenos projetos, que vão sendo propostos e 
definidos num sistema dinâmico e de co-participação.  

O planeamento, enquanto transformação de uma intenção em algo, pressupõe uma 
organização, um previsão estabelecida numa linha temporal (Niza, 1998 [21]). Assume a 
forma de um mapa mural, para o mês, com detalhamento de atividades diárias, onde, por 
livre escolha, de forma participativa são definidas e registadas as intenções de atividades.  

Dedicamos aqui, especial atenção ao momento de planear, por considerarmos que se 
trata de um dos eixos do projeto pedagógico, com abertura para a gestão do tempo e à 
afirmação da autonomia das crianças. Concentra e explicita valores de participação e de 
cidadania infantil. Com igual força mobiliza competências geralmente despercebidas ou 
secundarizadas na escola para a infância. 

O plano de atividades é um quadro de dupla entrada. Na coluna mais à esquerda 
inscrevem-se os nomes das crianças. Na medida em que vão dando intencionalidade à 
escrita, são elas próprias que o definem. A linha superior funciona como uma barra de 
menus, ilustrada por fotos das áreas da sala e das atividades disponíveis. As atividades que 
se transformam em projetos são registadas, ao lado, noutra tabela.  A intencionalidade de 
fazer é assinalada, no início da manhã, com um sinal convencionado pelo próprio grupo e, o 
seu preenchimento, feito em momento de avaliação conjunta.  As duas últimas colunas da 
direita, são lançadas em branco, no início do período, para criar a possibilidade de as 
crianças introduzirem atividades extras que surjam no decorrer do dia.   

 



 

Figura 4: Planificação diária: as crianças definem o que querem fazer e, 
ajudam-se mutuamente para o registo no plano de atividades. 
 

O registo no plano diário, revela as competências das crianças para gerir, detalhar e 
sistematizar as atividades do dia a dia; como para agrupar eventos e situá-los no tempo e, 
especialmente atesta seu poder de gestão do percurso de aprendizagem.  

Assim como planejam e projetam os eventos numa linha de tempo e de acordo com suas 
prioridades, avaliam, o processo de forma diária, semanal e mensal. Nos diversos momentos, trata-se 
de uma atividade coletiva, dialogada e documentada pelas crianças, através de simbologia ou 
codificação acordada. 

A grande mesa, referida anteriormente, é feita ponto de encontro ao final da manhã, onde as 
produções das crianças são dadas a conhecer a todo o grupo. Há tempo para comunicar/partilhar aos 
outros o que cada um fez ou aprendeu. O grupo vê, ouve, para  fazer perguntas a(o) autor(a), no 
sentido de esclarecer alguma situação ou pormenor. 

                    

 

Figura 5: As crianças  organizam-se ao redor da mesa grande, num momento 
de participação ativa e, de interatividade, revestido, por elas,  da  maior 
importância. Descrevem em pormenores o processo e os resultados. 

 

Sentar a volta da grande mesa, no início ou no final do dia e, estabelecer, 
quotidianamente, uma interação dialógica, num contexto de diversidade e alteridade é um 
grande desafio à prática docente, mas mais que isto, concretiza uma vivência democrática 
reiterada e, legitimada pela força do enraizamento nas rotinas e vivências da pré escola. 



Outra forma de avaliação colegiada utilizada é o “diário” por colunas, onde as 
crianças podem escrever, ao longo da semana, o que fizeram,  emitir juízo de valor a 
respeito dessas vivências: o que gostaram, o que não gostaram, etc.   

 

 

Figura 6:  O diário é  retomado no grupo, em atividade liderada por duas 
crianças, definidas pelos pares, em sistema de rodízio. 
 

Uma terceira possibilidade de documentação do processo de aprendizagem refere-se a 
retomada do plano de atividades, sobre o qual se procede uma recodificação ou inventário.  Essa 
ação mensal é baseada nos dados que registraram, ao longo do mês, no quadro mural ou plano de 
atividades.  

 

 

Figura 7: Um grupo de crianças faz a avaliação individual do plano de 
atividades, no final do mês. Retiraram o mapa da parede e, colocaram-no no 
chão.  Estão a preencher um gráfico de barras com o número de vezes que 
frequentaram cada área ou atividade 

 

As crianças, ao planificarem o que pretendem fazer, ao documentarem como fazem:   o 

desenrolar das atividades e dos projetos e, ao avaliarem o conjunto de saberes e valores resultantes 

dessas vivências, reafirmam, o valor criativo da liberdade para as suas culturas no espaço escolar. Ao 

interagirem com pares de diferentes idades, numa perspectiva de ajuda mútua, de laço social e de 

confiança no educador, deixam fluir, de forma mais espontânea as manifestações que contém as 

marcas geracionais que lhe são típicas e, sobre as quais, sabem, não incidirá  uma pressão 

doutrinária ou de catequização adultocêntrica.  



 Nesse ambiente, as rotinas da escola  constituem-se num conjunto estável de 
atividades, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham na 
interação com seus pares (Corsaro, 2011 [3]), 

Quando isto acontece, a partir de um projeto pedagógico e de uma organização 
curricular que não situam as manifestações da infância no terreno do que está para ser 
corrigido,  e suprimido, tal qual como se  essa fosse uma pista de corrida e onde acelerar é a 
regra de ouro, tem-se, de fato, uma escola para essa categoria estrutural,  em consonância 
com o princípio do bem estar superior da criança (Sarmento, 2006 [22]).  

Ainda, na medida em que as crianças do jardim de infância comunicam seus projetos 
a outros grupos de crianças,  do mesmo ano ou, do primeiro ano ou, ainda aos pais, a partir 
de definições em que são sujeitos ativos das escolhas, consolida-se o conceito de uma escola 
enquanto totalidade educadora.   

Na perspectiva do trabalho curricular, há um conjunto de ações que visa assegurar a 
participação das crianças e a dissolução do modelo unilateral, que concentra decisões nos 
limites de uma só geração. A lista semanal de projetos, o mapa de presenças, o diário de 
grupo, entre outras atividades socializadas e, mediadas, constituem um espaço facilitado 
para a afirmação das crianças como produtoras de uma cultura que prescinde da marca da 
minoridade ou da incompletude que lhe tentam colar. 
 
 
3. – Conclusão  

 

A história da vida das crianças na pré escola, desde a sua implementação como etapa 
da educação básica, é permeada por rotinas pedagógicas de caráter normatizador e 
autoritário.  

Ainda que a conjugação de políticas públicas com investimentos arquitetônicos tenha 
produzido espaços escolares de maior conforto, não se pode afirmar que traduzam uma 
relação pedagógica sensível às especificidades da infância, embora predomine a idéia de 
uma escola com essa função constituída.  

A sala de aula é um ambiente com estruturas espaciais datadas de afetos, linguagens 
e representações. Não é um espaço neutro às aprendizagens e as interações sociais. 
Entretanto, materiais, por si só, não potencializam a apropriação de saberes. É preciso uma 
ação descentralizada do educador para que se constitua a autonomia da criança.  

Trata-se de uma relação nova, que abandona o foco nas rotinas repetitivas, 
resistentes ao novo e, voltadas ao controle disciplinar, caducado por força do princípio que 
reconhece a condição de cidadania das crianças como inalienável no contexto das culturas 
da infância.  

É no mínimo paradoxal, conservar uma escola para a infância contrária à participação 
das crianças. Esta que envolve interações reais, a apropriação de espaços e de seus objetos 
e, a gestão de tempos, de acordo com as suas necessidades, nasce nas bordas do sistema e 
inspira-se nas contribuições da sociologia e da antropologia da infância.  

Remete também aos desafios de uma reflexividade educativa, necessária para 
submeter a juízo rigoroso, o teor democrático da relação pedagógica e dos modelos de 
socialização que veicula.  

Decorre de uma atitude etnográfica, exigente no processo de documentação e na 
análise crítica da prática docente, a consolidação de um projeto pedagógico, onde, a criança 
tem grande parte do tempo em que passa na escola, destinada ao trabalho autônomo, 



cooperativo, lúdico e diversificado no que se refere a mobilizar suas diferentes 
competências. 

 O diálogo contínuo com o grupo de pares, incorporado como valor identitário, social 
e cultural, das etapas de planeamento à comunicação dos resultados, que se alarga para 
além das fronteiras da sala de aula, introduz o reconhecimento da criança como um ser 
pleno de direitos e com um estatuto social geracional próprio. Retira o protagonismo infantil 
(Sirota, 2001 [23]) de uma esfera utópica e o concretiza num lócus, então confirmado como 
o de uma “escola da infância”. 

As crianças do Jardim de Infância têm um percurso de aprendizagem específico, que 
não pode ser forçosamente aproximado às marcas geracionais das culturas dos adultos. 
Negá-lo, na continuidade do que tem feito a educação pré escolar é insistir no modelo do 
jugo, pela força, de uma geração sobre a outra e, mais, surpreender-se com manifestações 
não previstas no script dos comportamentos normatizados para a infância. 

 
 

Reconhecimento 
 
Metodologias participativas com crianças, seja no campo da investigação ou do ensino, 

significam o respeito absoluto pela sua condição de cidadania. Um direito inalienável que remete a 
observância estrita da ética em tudo o que diz respeito à sua vida e às suas produções culturais. 
Neste sentido, as imagens aqui postadas só o foram por contar com a concordância de cada uma e 
do conjunto de pares. A esses protagonistas ativos do quotidiano escolar nosso agradecimento.    
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