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AS MARCAS DA DIALOGICIDADE NOS ESTUDOS DA CRIANÇA LUSO-BRASILEIROS  

NOTAS INTRODUTÓRIAS1 

 

Leni Dornelles 

Natália Fernandes 

 

A obra Perspetivas sociológicas e educacionais em estudos da criança: as marcas das 

dialogicidades luso-brasileiras vem sistematizar no registo escrito a ampla participação de 

pesquisadores no I Simpósio Luso-Brasileiro em Estudos da Criança. Este evento veio ajudar à 

consolidação da área dos estudos da criança, como uma área viva, de gradual visibilidade na 

comunidade académica e portanto, de uma enorme relevância científica e também social, que 

tem encontrado no contexto das lusofonias entre Portugal e o Brasil um aliado importante.  em 

constantes travessias transatlânticas, das quais este simpósio é revelador.  

O nosso objetivo ao organizar este Ebook é o de trazer a dialogicidade que pautou as discussões 

entre pesquisadores, estudiosos da área de Estudos da Criança, no que se refere à pesquisa 

sobre e com crianças, bem como tratar da formação de professores, buscando similaridades, 

regularidades, ausências, presenças e também urgências. Entendemos que este trabalho possa 

contribuir para o diálogo entre as diferentes áreas e tópicos temáticos desenvolvidos em cada 

texto aqui apresentado, dando visibilidade a um percurso construído nas últimas décadas, que 

vai desconstruindo a ideia de Davies, nos anos 40. 

Há 70 anos atrás Davies afirmava, numa daquelas que foram as primeiras publicações onde a 

criança aparecia como palavra chave, que2  

[...] as funções mais importantes de qualquer indivíduo na sociedade são 

desempenhadas por aqueles que já são completamente adultos, não quando 

eles são imaturos. Nesse sentido o tratamento que a sociedade deve dar à 

criança é principalmente preparatório e a sua avaliação é essencialmente 

preventiva. Qualquer doutrina que veja as necessidades da criança como 

                                                           
1
 Este Ebook teve como órgãos financiadores a CAPES do Brasil e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade do Minho, 

Departamento de Ciências Sociais da Educação e Centro de Estudos da Criança de Portugal. 

2 Davies, k. (1940). The child and the social structure. The Journal of Educacional Sociology, 14, nº 4, 217:229 
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fundamentais e as da sociedade organizada como secundárias é uma anomalia 

sociológica. (Davies, 1940: 217) 

Passados 70 anos, os estudos sociais da infância têm como principal objetivo a negação da 

afirmação de Davies. Negam que as crianças não tenham funções importantes na sociedade: 

elas são determinantes na vida familiar, social e no domínio profissional: quantas profissões não 

existiriam se não existissem crianças? Quantos milhares de empresas deixariam de gerar 

milhões de capital em produtos para as crianças e dessa forma dinamizar a economia mundial? 

Até poderemos querer enganar-nos e omitir que elas são invisíveis nestes processos, mas não 

podemos ignorar que assumem uma importância fulcral! Negam esta dicotomia entre 

crianças/sociedade organizada – afinal as crianças estão aonde? Não farão elas parte da 

sociedade tal qual como qualquer outro ser humano?  

Os estudos da criança não negam, claro, que as crianças são pessoas pequenas, mas este facto 

não as torna menos humanas. Como referem Qvortrup, Corsaro&Honig, no Palgrave Handbook 

of Childhood Studies (2009), por vezes, fica-se com a impressão que a sua pequenez nos conduz 

a, conceptualmente, as encarcerar num micromundo ou num mundo de particularismos.  

As crianças raramente são estudadas como pessoas que fazem parte de uma esfera universal 

cosmopolita ou global. Contudo, elas estão presentes em todas as sociedades e na maior parte 

dos contextos e devem ser tidas em conta em todos estes tempos e espaços. 

As crianças – esses seres de que tanto se fala na academia, na sociedade… mas sem as deixar 

falar, indo de encontro ao Jenks refere quando defende que “a criança é-nos familiar, e no 

entanto, estranha; habita os nossos mundos e, ainda assim, parece responder a um outro, é 

essencialmente nossa mas parece mostrar uma forma diferente de ser” ( [1982] 1992: 9), terão 

uma oportunidade ímpar ao longo desta obra para fazer ouvir as suas vozes na caraterização 

daqueles que são os seus mundos de vida.  

Apesar de a totalidade de comunicações que irão ser apresentadas ao longo do Ebook não ser 

reveladora destas vozes na primeira pessoa, pareceu-nos pertinente integrá-las como uma 

estratégia de estabelecer pontes e diálogo, na convergência daquele que deve ser o mote 

orientador das nossas pesquisas: o interesse superior da criança e a legitimação da ideia de que 

as crianças são atores sociais, com direitos reconhecidos em termos formais, os quais a 

academia deve também respeitar e consolidar. 

É, portanto, necessário convocar para esta tarefa diferentes parceiros, com diferentes 

enfoques, e neste Ebook encontramos textos que abarcam uma diversidade significativa de 

áreas científicas: das artes, à educação, passando pela psicologia, pela saúde e pela intervenção 

social, encontramos capítulos que irão refletir sobre temas como ludicidade / politicas 
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educacionais / devires / inclusão / pesquisa com crianças / proteção / diferenças / educação 

infantil / cidadania / formação de professores /artes, visualidades e linguagens. 

É, no entanto, fundamental desenvolver este processo de uma forma cuidadosa, através de 

aquilo que Weber designa por afinidades eletivas, ou seja, a possibilidade de construir relações 

internas e dialógicas, fundamentais para a compreensão de realidades complexas – e a infância 

é uma realidade complexa! e não uma realidade menor como foi considerada até há bem pouco 

tempo - , de relações complexas, tentando desta forma superar reducionismos correlacionistas, 

que nos impedem de dar resposta à complexidade de que se reveste a infância e os estudos da 

criança. Talvez a única convergência seja esta relativa à imagem de infância que nos deve 

orientar e ao papel que os sujeitos desse grupo geracional desempenham quer na pesquisa, 

quer na sociedade. 

Um dos desafios que acompanha os estudos da criança, enquanto ciência pluriparadigmática, é 

o desenvolvimento de um trabalho de articulação entre as diferentes áreas do saber que já 

pontuam nesta discussão, mas também outras, que continuam ausentes, nomeadamente as 

ciências biológicas e as ciências médicas, na nossa opinião um pouco devido a esta ideia 

avançada por Bauman de que 'O horror à mistura reflecte a obsessão pela separação.' (Bauman, 

1991:14). 

De acordo com as palavras recentes de Urry "Até muito recentemente, esta divisão académica 

entre o mundo dos factos naturais e o dos factos sociais nunca causou controvérsia... Sempre se 

pensou que havia um abismo entre a natureza e a realidade social" (Urry, 2000: 10). 

Pensamos que no final da leitura dos diferentes textos que compõem este Ebook teremos já 

algumas condições para argumentar acerca da importância de que se assume a construção de 

‘zonas de transação’, afinidades eletivas’…ou seja, a construção de redes e interlocuções entre 

as áreas de conhecimento que estão interessadas em construir conhecimento cientifico 

relevante e implicado sobre, mas sobretudo com as crianças. 

 

Que tipo de pesquisa se faz? 

Ao propormos uma discussão sobre os estudos da criança, neste Ebook numa perspectiva 

sociológica e educacional, defendemos um olhar mais atento ao que as crianças nos dizem, ao 

que elas constroem nos seus quotidianos, sem que nós, adultos, demos a devida atenção e o 

merecido respeito. Trazemos à baila para a rede discursiva deste trabalho a analogia, a 

dialogicidade, a conversa que funciona como uma experiência no sentido que lhe dá Larrosa 

(2002),  

“aquela que carrega sempre uma dimensão da incerteza, que não pode 

ser reduzida [que] não se pode antecipar o resultado, [pois] a 
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experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta 

que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, 

para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”” (p. 

28).  

Desse modo ao convocarmos os estudos da e sobre criança, para pensar a formação dos 

professores, entendemos que é possível pensar diferente do que se pensava sobre as crianças 

partícipes das nossas investigações. As crianças sugerem caminhos, traçam cartografias, 

ensinam-nos a ousar, a transpor o modo tranquilizador de como vínhamos pesquisando e 

analisando nossos dados até então. E, atravessar esse modo tranquilizador de se pesquisar 

sobre as crianças e não apenas com elas, é colocarmo-nos em perigo, é darmos um passo fora e 

além do que já foi pensado sobre o que dizem, fazem e nos ensinam as crianças. Ou melhor, é 

usarmos as possibilidades de nos aventurarmos para fora do que nos é reconhecível. É inventar 

novos conceitos e isso ensina-nos Foucault quando diz que pensar “é um ato arriscado”, que se 

exerce primeiro sobre nós mesmos como pesquisadores e pesquisadoras, professores e 

professoras de crianças. É ir além do sermos apenas e, meramente, um investigador de crianças. 

É dar condições de possibilidade para que esse “movimentos entre-mares” como propôs o 

Simpósio e, agora reafirma o Ebook, que possamos cruzar calmarias e tempestades, traçar 

cartografias que envolvem metas, mudanças de rotas, retomadas e novos caminhos e, isso nos 

ensinam as crianças. É termos a coragem de se lançarmos ao mar e ver que o mais profundo 

está na superfície. Inventarmos modos de pesquisar com crianças e nos afastarmos do que 

somos até então, abandonarmos a tranquilidade que se vive nos espaços com crianças, e dessa 

forma nos reestruturarmos como pesquisadores. Retomar as nossas verdades cada vez mais 

aligeiradas pelas agências, pelos prazos, pela produção e, talvez, pensar na pesquisa com 

crianças como uma experiência, no sentido de algo que nos acontece e isso requer como afirma 

Larrosa (2002)  

[...] um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 

devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 

suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 

o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e 

os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 

tempo e espaço. (p. 24) 

Ao tomar cada texto como um acontecimento como refere o autor, observamos que os 

diferentes trabalhos que compõem esta obra apresentam-nos três possibilidades de 
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compreender a pesquisa nos estudos da criança: pesquisa que envolve as crianças, pesquisa 

sobre crianças e pesquisa sobre adultos que trabalham com crianças. Nenhuma exclui a outra. 

Todas elas são importantes para dar conta da complexidade que reveste e de que se reveste a 

infância. 

O que nos mobiliza nos estudos da criança é a consideração de um conjunto de princípios 

orientadores que se afasta da investigação tradicional: mobiliza-nos a construção de dinâmicas 

de investigação nas quais as crianças participem, de forma mais ou menos intensa, mas cuja 

participação deixe marcas, deixe as suas pegadas no conhecimento que se constrói sobre os 

seus mundos de vida – porque as identidades produzem conhecimento - enfrentando desta 

forma uma hegemonia adulto-centrada na construção de conhecimento sobre as crianças; 

mobiliza-nos a consolidação de uma praxis ética na investigação com crianças, na qual 

tenhamos sempre presentes os conceitos da alteridade e diversidade das infâncias, na definição 

das estratégias de inclusão ou exclusão das crianças na pesquisa, na definição do seu âmbito e 

objectivos, na definição de protocolos e contratos, na negociação do consentimento informado 

ou ainda na devolução da informação, nunca esquecendo que “O maior desafio ético para os 

investigadores que trabalham com crianças é a disparidade de poder e estatuto entre adultos e 

crianças”. Morrow e Richards (1996: 98). Finalmente, no que diz respeito à pesquisa de que 

fomos falando e aquela que poderemos ir desenvolvendo no futuro pensamos que será 

fundamental adotar aquilo que Gallaguer e Gallaguer designam por uma atitude de imaturidade 

metodológica (2008), que se carateriza por privilegiar processos em aberto sobre técnicas pré-

definidas, sendo importante nos processos de pesquisa, não tanto os métodos que são usados 

mas sim as formas e o espírito em que são usados: a atitude metodológica que se adopta. Uma 

boa prática de pesquisa não pode ser reduzida a técnicas engenhosas, planeadas previamente e 

aplicadas cuidadosamente.  Seguirmos nas nossas pesquisas o ímpeto foucaultiano de vontade 

de saber, irmos adiante, a procurar a todo momento examinar as mudanças que ocorrem nas 

práticas escolares das crianças como nas relações “entre a educação escolarizada e essas novas 

e estranhas configurações que está assumindo o mundo contemporâneo” (Veiga-Neto, 2000, 

p.181). Sem esquecer que a pesquisa é inerentemente imprevisível. 

Gostaríamos neste balanço de deixar expresso que a intenção dos estudos da criança se 

mobiliza no sentido de "Em vez de apenas chamarmos a atenção para o facto de as crianças 

também serem seres completos, mostrámos como é útil considerar quer os adultos quer as 

crianças como seres parcialmente em formação”. (Mannion e I'Anson, 2004: 21). 

Este outro desafio exige de todos nós enfrentar registos de alteridade que por vezes damos 

como assumidos, mas que afinal não serão… pois tal como Alan Prout (2005) nos diz “a tarefa 

deverá ser tentar descobrir como diferentes versões da criança ou adulto emergem da 
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interacção complexa, da organização em rede e orquestração dos diferentes materiais, sejam 

eles naturais, discursivos, colectivos ou híbridos”. 

Dar conta deste desiderato não se esgota na mobilização de uma única área do saber. Por isso 

se reveste de importância inquestionável a consolidação da área dos estudos da criança e em 

particular dos estudos da infância luso-brasileiros. 

Cada uma destas investigações mostraram-nos que é possível aproximar-nos mais do que 

pensam as crianças, pois aprendemos com Sarmento (2011), que as crianças têm muito a nos 

dizer, basta querer ouvi-las, visto que, 

O seu modo de interpretar e significar o mundo [é] permeado pelas culturas nas 

quais se inserem, é marcado pela sua condição biopsicológica e pelo estatuto 

social dependente em que se encontram. Nas suas relações com os adultos e nas 

suas relações com outras crianças, partilham, reproduzem, interpretam e 

modificam códigos culturais que são actualizados nesse processo interactivo” (p. 

43).   

Assim, o itinerário traçado nas diferentes discussões apresentadas nestes entre-mares 

discursivos está para ser inventado a cada nova pesquisa com crianças. E, se estivermos 

respeitosamente atentas a elas como nos ensina Sarmento, talvez consigamos pensar diferente 

do que se pensava ao fazermos nossas investigações com crianças. Entendemos ser importante 

mantermos nossa dialogicidade com crianças e professores-pesquisadores e que na mesma não 

se evite o arriscar, as incertezas, os desvios de rotas. Sentir como as crianças pensam seu 

pensamento, ou seja, como elas dão sentido ao que lhes acontece na vida, no mundo.  

Ao abrir este Ebook resultado do Simpósio “Perspetivas sociológicas e educacionais em estudos 

da criança: as marcas das dialogicidades luso-brasileiras” queremos deixar, ainda registado a 

cada um dos autores que, de algum modo possibilita em suas reflexões aqui apontadas que, as 

marcas da dialogicidade dos estudos da criança podem ser sempre reconstruídas com as 

crianças, por sermos capazes de colocarmos em suspenso nossas certezas sobre a maneira 

como nossas crianças são vistas em nossos caminhos investigativos3.  
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A complexidade da Infância: balanço de uma década das pesquisas 
com crianças apresentadas na ANPEd/Brasil 

 
Altino José Martins Filho 

Ana Claudia Ferreira Martins 
 
Resumo 
 
 O estudo reuniu as escolhas teórico-metodológicas dos trabalhos apresentados na 
ANPED/GT07, entre 1999 e 2009, na pretensão de oferecer um panorama da produção das 
pesquisas com crianças, dando ênfase na complexidade que reveste a categoria infância na 
contemporaneidade. O objetivo foi mapear e examinar as metodologias utilizadas e as 
concepções de criança e infância subjacentes às escolhas dos pesquisadores. Tivemos como 
foco investigar os trabalhos com crianças e nãos sobre crianças. No planejamento partimos 
do pressuposto segundo o qual as pesquisas têm trazido indicações epistemológicas, teórico-
metodológicas, sociais, culturais e políticas que advogam um emergente conhecimento das 
crianças como crianças (Faria 1999; Ferreira, 2002), dando eco às vozes desses sujeitos de 
pouca idade.  A metodologia da investigação foi à análise de conteúdo. O estudo demonstrou as 
polêmicas que geram controvérsias à participação das crianças nas pesquisas; evidencia-se que 
o crescimento de pesquisas com crianças aumentou a produção de conhecimentos sobre as 
infâncias, bem como o interesse em desenvolver metodologias e procedimentos não 
convencionais de pesquisas que qualifiquem as vozes das crianças. 
Palavras-Chave: Pesquisa com crianças; infância; metodologia de pesquisa; crianças. 
 
 
Abstract 
 

The study met the choices theoretical and methodological papers presented at the 
ANPED/GT07 between 1999 and 2009, on the pretense of offering an overview of the 
production of research with children, emphasizing the complexity that surrounds the child in 
the contemporary category. The objective was to map and examine the methodologies used 
and the conceptions of children and childhood underlying the choices of the researchers. We 
focused on investigating the work with children and not about children. In planning we assume 
according to which research has brought indications epistemological, theoretical and 
methodological, social, cultural and political advocates an emerging dearest ending of children 
as children (Faria 1999; Ferreira, 2002), echoing the voices of those subjects low age. The 
research methodology was content analysis. The study showed that the controversy to generate 
controversy involving children in research, it is evident that the growth of research with children 
has increased the production of knowledge about childhood, as well as the interest in 
developing methodologies and procedures unconventional research that qualify the voices of 
children. 
Keywords: Research with children, childhood, research methodology; children. 
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Introdução  
 

O interesse em desenvolver pesquisas com crianças pequenas tem crescido 
substancialmente nas últimas décadas. Podemos dizer que as crianças têm ocupado um lugar de 
destaque nos estudos sobre a infância. Pesquisadores da área da educação infantil, buscam 
construir uma compreensão cada vez mais abrangente a respeito dessa faixa etária, lançando-se 
à prática de pesquisas que tenham como sujeito de preocupação a própria criança, o que 
possibilita conhecer a(s) infância(s) com base nos jeitos de ser criança. Tal interesse os tem 
levado a examinar e analisar os processos de constituição do conhecimento das crianças como 
seres humanos concretos e reais em diferentes contextos, bem como suas culturas, suas 
capacidades intelectuais, criativas, estéticas, expressivas, emocionais (Rocha, 1999, 2001), 
éticas, corporais e afetivas, constitutivas de suas infâncias.   

Essa matriz de preocupação dos pesquisadores apresenta-se como uma porta aberta às 
peculiaridades positivas que diferem a criança do adulto (Vygotsky, 1985). Tal perspectiva lhes 
propiciou desenvolver um considerável esforço no intuito de ampliar a compreensão sobre os 
pensares, sentires, dizeres, saberes e fazeres específicos das crianças. Como decorrência, 
possibilitou demarcar o reconhecimento à categoria infância como uma fase da vida dotada de 
características próprias com fundamental importância para a constituição da identidade 
humana das crianças, tanto do ponto de vista subjetivo, social como cultural.  

No Brasil, é muito nova entre pesquisadores a preocupação de desenvolver 
metodologias de pesquisas que levem o adulto a escutar o ponto de vista das crianças, ou ainda, 
que considere as crianças como informantes e interlocutoras competentes para falarem de si 
mesmas durante a coleta dos dados. Se tradicionalmente desenvolver pesquisas sobre as 
crianças já gerava enfrentamentos e muitos desafios ao pesquisador, o que dizer do propósito 
de desenvolver práticas metodológicas de pesquisas com as crianças desde tenra idade? Rocha 
(1999) realizou um amplo levantamento de pesquisas sobre a infância da década de 1990. Em 
relação a esse período foi possível constatar que  

 
Já se busca “ouvir" as crianças a partir dos contextos educativos da creche ou da 
pré-escola, estudam-se variações de sua voz, o seu ponto de vista (...). Nestes 
casos, procuram-se utilizar metodologias que respeitem as manifestações 
infantis (...). Não obstante esta tônica, estas próprias metodologias, 
especialmente as não-convencionais que melhor podem adequar-se ao estudo 
da criança, não têm sido objeto de discussão entre os pesquisadores (...) se a 
criança vista pelas pesquisas ganha contornos que definem sua 
heterogeneidade, isto ainda não é suficiente para que ela ganhe voz e seja 
ouvida pelo pesquisador (ROCHA, 1999, p.95).  

 
De fato, a decisão de desenvolver práticas de metodologias que tomam as crianças como 

protagonistas do processo não é algo simples. Ao contrário do que se pensa, mesmo estando 
diante de um movimento de pesquisas que inclui as crianças como sujeitos participantes do 
processo metodológico, o desenvolvimento de metodologias e procedimentos de pesquisas 
com crianças ainda é um campo incipiente. Isso pelo fato de que nós, adultos, necessitamos 
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abrir mão de muito do que tradicionalmente afirmamos sobre os grupos infantis. Sarmento e 
Pinto (1997) esclarecem melhor esta questão: 

 
O estudo das realidades da infância com base na própria criança é um campo de 
estudos emergente, que precisa adotar um conjunto de orientações 
metodológicas cujo foco é a recolha da voz das crianças. Assim, além dos 
recursos técnicos, o pesquisador precisa ter uma postura de constante 
reflexibilidade investigativa (...), a não projetar o seu olhar sobre as crianças 
colhendo delas apenas aquilo que é o reflexo dos seus próprios preconceitos e 
representações. (SARMENTO & PINTO, 1997, p.78).   

 
Temos analisado que por muito tempo o campo educacional se fixou em concepções de 

criança e infância advindas do domínio da psicologia do desenvolvimento. Essa área anunciou a 
concepção de infância e criança pela herança biológica fundamentada em um paradigma bio-
psicológico, o que conformava essa categoria e seus sujeitos em um modelo universal, abstrato, 
a-histórico e pré-determinado (Jobim & Souza, 1996; Rocha, 1999; Ferreira, 2002). Porém, se 
por um lado temos criticado a psicologia do desenvolvimento pela sua definição de criança 
descontextualizada e única, por um prisma da ciência que investigou seu desenvolvimento 
descolado de sua condição social, por outro, temos que reconhecer o pioneirismo dessa área na 
tradição e regularidade em desenvolver pesquisas sobre as infâncias. 

Considerando esse quadro, ora trazemos uma “pesquisa sobre pesquisas” (Rocha, 1999, 
p.16), no intuito de reunir as indicações e as escolhas teórico-metodológicas do maior número 
possível de trabalhos apresentados na mais importante reunião científica de pesquisadores da 
área da Educação, a Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação/ANPED, especificamente no Grupo de Trabalho Educação de Crianças de zero a seis 
anos/GT07. Analisar o conjunto dessas indicações, seus limites e suas possibilidades, passou a 
ser importante para conhecermos a trajetória dos procedimentos metodológicos eleitos nos 
estudos. Acreditamos que esta análise, considerando sua abrangência possibilitará oferecer um 
panorama que represente a produção nacional sobre a temática em questão, já que 
concordamos que os procedimentos metodológicos ocupam um lugar central e decisivo em 
qualquer investigação.  

Nessa direção, nos propusemos a investigar alguns trabalhos apresentados na ANPED, 
no período compreendido entre 1999 e 2009. No planejamento partimos do pressuposto 
segundo o qual as pesquisas têm trazido indicações epistemológicas, teórico-metodológicas, 
sociais, culturais e políticas que advogam um emergente conhecimento das crianças como 
crianças (Faria 1999; Ferreira, 2002), dando eco às vozes desses sujeitos de pouca idade. Dessa 
forma, o objetivo foi investigar as pesquisas que se dedicaram a observar, analisar e 
compreender jeitos de ser criança, tendo em vista traçar, mapear e examinar os procedimentos 
teórico-metodológicos utilizados, bem como as concepções de criança e infância subjacentes às 
escolhas metodológicas dos pesquisadores. Pergunta-se: as crianças são pesquisadas? Que lugar 
as crianças vêm ocupando nas pesquisas? Quais os limites e as possibilidades traçadas pelos 
pesquisadores em relação às metodologias de pesquisas com crianças? Que concepção teórica 
de criança e de infância tem direcionado as escolhas metodológicas dos pesquisadores? Quais 
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as metodologias, procedimentos e instrumentos que se tem construído e utilizado nas 
pesquisas?  

Dividimos a exposição do texto em três partes: a primeira dedica-se a apresentar 
brevemente o desenvolvimento da pesquisa; na segunda parte trazemos as tendências, 
contribuições e procedimentos eleitos nos trabalhos selecionados, destacando aspectos que 
incidem sobre a participação das crianças; na terceira parte evidenciamos as concepções de 
infância e criança que alicerçam as escolhas referentes aos procedimentos teórico-
metodológicos, realizando uma amostra do conjunto dos trabalhos selecionados.  
 
 
Desenvolvimento da Pesquisa 
 

A presente investigação é fruto de uma pesquisa já concluída que se desafiou a lançar 
um olhar para as categorias – infância e criança – por meio do olhar de outros pesquisadores. 
Como vimos acima, a amostra empírica partiu de trabalhos apresentados nas reuniões da 
ANPED em um determinado período histórico (1999-2009). Foi realizada uma busca ano por ano 
do referido período de todos os trabalhos disponíveis no portal da ANPED, os quais foram 
localizados por consulta pela Internet. A escolha do período não foi aleatória. Esse intervalo de 
produção abrange no campo da educação infantil um momento de grande efervescência 
acadêmica, coadunando-se com o aumento de cursos de pós-graduação no Brasil (Rocha, 1999) 
e o concomitante crescimento de pesquisas que tomam as crianças como referentes empíricos 
nos estudos sobre as infâncias (Sarmento, 2000, 2004) o que, consequentemente, aumenta a 
produção de conhecimentos e o interesse já consagrado pelos pesquisadores – ainda de 
maneira tímida – em desenvolver metodologias, procedimentos e instrumentos não-
convencionais de pesquisas que qualifiquem as vozes das crianças.  

A busca do material empírico da pesquisa seguiu um padrão manual, quase artesanal, 
pois partimos da ideia segundo a qual quanto maior a aproximação na organização dos dados 
maior a probabilidade de o pesquisador inquietar-se e por eles  surpreender-se. O material 
coligido dos dez anos incluiu todos os trabalhos e pôsteres apresentados. Para chegar ao 
levantamento foram utilizados diversos descritores, conforme segue: pesquisa com crianças, 
práticas de pesquisas, criança e pesquisa, metodologias de pesquisa, procedimentos 
metodológicos, metodologias com crianças, sociologia da infância e crianças. Com base no 
escrutínio dos textos, foram destacados: título da pesquisa, autores, ano de apresentação, 
assuntos, tipo de pesquisa (mestrado/doutorado) quando indicado, as referências bibliográficas 
utilizadas pelos pesquisadores, as formas de metodologias, os procedimentos e instrumentos de 
pesquisa utilizados. Nesse levantamento foram identificados, no total, 193 trabalhos. Desses, 
foram selecionados 38 trabalhos referentes às pesquisas com crianças, os quais foram lidos 
integralmente.  Isso permitiu fazer outro enquadramento, pois apenas 25 dos 38 trabalhos 
realmente se referiam a pesquisas com crianças. No que diz respeito aos trabalhos sobre 
estudos teórico-metodológicos de pesquisas com crianças, identificamos apenas quatro 
trabalhos nesses últimos dez anos de ANPED, dois deles são os realizados por pesquisadoras 
brasileiras na Universidade do Minho em Braga/Portugal.  

Após a seleção da amostra empírica, realizamos a leitura de todos os 25 textos na 
íntegra, o que nos possibilitou fazer comparações, agregações, classificações e interpretações; 
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culminando na elaboração de categorias. As categorias foram elaboradas buscando estabelecer 
uma perspectiva comparativa que facilitasse a percepção dos pontos de convergência e as 
eventuais divergências; as regularidades e as tendências sem, contudo, deixar de atentar para o 
vário e a exceção.  

A inclusão do descritor “Sociologia da Infância” deu-se pelo fato de essa área ganhar 
destaque nas pesquisas com crianças em nosso país. Já nos primeiros trabalhos selecionados, foi 
possível perceber a forte presença, nesta última década, do aporte teórico dessa recente área 
de conhecimento, principalmente em relação aos delineamentos e à escolha de procedimentos 
teórico-metodológicos, aparecendo como base teórica em maior escala autores portugueses 
(Sarmento & Pinto, 1997; Sarmento, 2000, 2001; Tomás, 2000; Ferreira, 2002). A Sociologia da 
Infância é um campo recente que estuda a infância em si mesma, isto é, como uma categoria 
sociológica do tipo geracional. Para a Sociologia da Infância as crianças são atores sociais ativos. 
Em outros termos, alertam para a importância de os pesquisadores captarem situações 
relacionais das crianças quando estão entre elas, no intuito de desvelar os jeitos de ser criança. 
Em nossa análise, tal afirmação justifica a crescente busca dos pesquisadores por esse recente 
campo de conhecimento nas pesquisas com crianças, o que tem contribuído fortemente para 
que a criança seja revelada em sua especificidade, considerando-se os múltiplos contextos 
sociais e culturais. Com base nas pesquisas analisadas, podemos inferir que a Sociologia da 
Infância se configura como um campo importante nessa discussão e tem se colocado como 
interlocutora privilegiada no âmbito de constituição de uma Pedagogia da Infância. 

Ressalte-se que na sociologia brasileira localizamos alguns trabalhos de pesquisas com 
crianças, mesmo sendo escassos. Registros inéditos de Florestan Fernandes (1961), já na 
primeira metade do século XX4, demonstram que o autor utilizou como encaminhamento 
metodológico o testemunho direto das crianças, por meio da observação direta e prolongada, 
tendo o objetivo de realizar uma descrição fiel nos parâmetros da etnográfica para capturar o 
modo de atuação e socialização próprias dos grupos infantis. Outra pesquisa que marcou a área 
ao eleger as vozes das crianças na coleta dos dados, dando estatuto teórico-metodológico a 
esses sujeitos, é o trabalho de José de Souza Martins, publicado em 1993. O autor elege a 
criança como testemunha da história amazonense, justificando ter sua escolha metodológica 
recaído sobre “a fala das crianças, que por meio delas me falam (e nos falam) do que é ser 
criança” (Martins, 1993, p.18). Fernandes (1940) e Martins (1993) são apontados nos estudos de 
Quinteiro (2000) e Marchi (2007) como os precursores da Sociologia da Infância no Brasil. 
Porém, as duas autoras tecem críticas a esses dois pesquisadores, sobretudo por considerarem 
as crianças como sujeitos “imaturos”. Nas reflexões de Marchi (2007), embora os autores 
tenham rompido com o que a autora chamou de “cerco de silêncio” imposto às crianças nas 
pesquisas de cunho sociológico, ambos mantiveram inalterada a visão tradicional de 
socialização. As crianças foram compreendidas como sujeitos passivos do trabalho adulto de 
transmissão cultural.   

Estudos mais recentes (Quinteiro, 2000; Dermartine, 2002; Delgado & Müller, 2005; 
Marchi, 2007) também vêm intensificando as reflexões teórico-metodológicas sobre Educação e 
Sociologia. O intercâmbio entre essas duas disciplinas tem trazido importantes contribuições 

                                                           
4
 O trabalho é de 1940, porém só foi publicado em 1961.  
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que se abrem a novos desafios, possibilidades e limites no delineamento de procedimentos 
metodológicos de pesquisas com crianças.   

Desse modo, o recente interesse pela rediscussão da construção social da infância, 
tomando a criança como uma variável em si, aponta metodologias que procuram compreender 
a categoria infância e os sujeitos a ela pertencentes – as crianças –, por meio do 
descentramento do olhar de adulto para poder entender, por meio das falas das crianças, os 
mundos sociais e culturais da infância. Portanto, temos um movimento de pesquisas que tem 
desenvolvido a máxima de que a criança, sendo um ser humano de pouca idade, é capaz de 
representar o mundo e a si mesma (Quinteiro, 2000). Essa expressão tem ganhado força e vez 
nas pesquisas e trazido novos ares, permitindo aos pesquisadores revelarem as interpretações 
infantis e seus respectivos modos de vida.  

 
 

Das pesquisas com crianças à complexidade da infância: procedimentos teórico-
metodológicos eleitos nos trabalhos selecionados 
 

No contexto dos trabalhos examinados, foi possível identificar que a escolha da forma de 
pesquisar crianças tem sido, em grande maioria, o “estudo de caso”, adotado numa abordagem 
qualitativa e interpretativa. De um total de 25 trabalhos, foi citada em 21 trabalhos. Como 
podemos constatar, o “estudo de caso” foi praticamente utilizado em todas as pesquisas com 
crianças apresentadas na ANPED desta última década. Os pesquisadores caracterizam-no como 
sendo um método que permite penetrar na realidade social e descrever a complexidade de um 
caso concreto, desvelando a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada 
situação ou problema, focalizando-o como um todo. Em síntese, essa forma de pesquisa é 
definida como sendo um método propício para aprender os modos explícitos e implícitos dos 
sistemas simbólicos que regulam ou favorecem as relações, as manifestações, as ações, as 
formas de sociabilidades e a produção das culturas infantis entre as crianças. 

Coaduna-se com essa reflexão a crescente perspectiva que parte de um enfoque 
multidisciplinar e interdisciplinar para discutir as questões em torno da criança e da infância, 
rompendo com o tradicional domínio da Psicologia, principalmente a Psicologia 
Desenvolvimentista, como já foi constatado, por exemplo, na pesquisa de Rocha (1999). A 
justificativa encontrada no material compilado, por um lado, impera na indicação de que para 
olhar os fenômenos da infância requer que o pesquisador transite pelas diversas áreas do 
conhecimento no sentido de “dar conta” de seus processos em suas múltiplas facetas e 
determinações (Rocha, 2001). Por outro lado, este transitar pelas diferentes áreas, entra em 
convergência com os aportes teórico-metodológicos da Pedagogia da Infância, a qual vem 
ganhando importância e se configurando como campo de estudos da educação infantil, na 
última década.    

Dentre o universo de contribuições das diferentes abordagens teórico-metodológicas, o 
ponto de ancoragem da abordagem em maior escala é o do recente campo da Sociologia da 
Infância (21 trabalhos dos 25 analisados, o que soma 47% do total). Em escala decrescente 
aparecem ainda as seguintes abordagens: perspectiva dos autores italianos (dez trabalhos, 
somando 22% do total); a histórico-cultural, principalmente no que diz respeito ao pensamento 
de Vygotsky e seus interpretes (sete trabalhos, somando 16% do total); a perspectiva 
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foucaultiana (quatro trabalhos, somando 9% do total). É interessante ressaltar que esses quatro 
trabalhos são de uma mesma universidade e de uma mesma autora. Por último, em proporção 
bem menor encontramos referências à perspectiva de Piaget (dois trabalhos, somando 4% do 
total) e Wallon (um trabalho, somando 2%). Como podemos constatar, alguns trabalhos fazem 
referência a mais de uma perspectiva teórico-metodológica. Nesse caso, o cruzamento entre os 
aportes teóricos geralmente ocorreu entre os autores italianos e a perspectiva teórica da 
Sociologia da Infância.  

Os trabalhos, em sua grande maioria, resultaram de estudos empíricos, os quais foram 
realizados em contextos de educação coletiva de creches e/ou pré-escolas. Alguns, com crianças 
indígenas no contexto de suas respectivas tribos; outros, em menor proporção, versam sobre a 
experiência infantil vivida fora dos contextos educacionais. Dos 25 trabalhos analisados, 22 
indicavam a necessidade de trazer as vozes das crianças, seu ponto de vista, sua perspectiva, ou 
seja, ouvir delas o que têm a dizer. As três pesquisas que não realizaram estudos empíricos 
abordaram os procedimentos teórico-metodológicos de pesquisas com crianças, também dando 
uma atenção especial à escuta das vozes das crianças. Esses trabalhos fundamentavam-se na 
Sociologia da Infância. Em todos os trabalhos examinados constatamos a ênfase atribuída pelos 
autores à crença de que a criança é capaz de dar, em primeira mão, informações e opiniões 
sobre seu mundo educacional, social e cultural. Isso significa dizer que são elas os sujeitos 
privilegiados para o pesquisador perguntar, observar, conversar, fotografar, filmar e registrar 
para conhecer os diversos jeitos das crianças viverem a infância. Há um desejo teórico e 
metodológico em tangenciar os conteúdos das falas das crianças, o que se coloca como um 
exercício fecundo para qualificar suas formas de sociabilidade e de produção cultural.  

Nesse contexto, tendências teórico-metodológicas de pesquisas vêm se formando e 
trazendo alguns destaques de temas. Em especial apresentamos as mais evidenciadas: práticas 
sociais concernentes às relações entre crianças e as delas com os adultos; relações de poder; 
adultocentrismo e subordinações de idade; infância plural; questões de gênero; produção das 
culturas infantis; brinquedo, jogo e brincadeira; os modos singulares de subjetivação das 
crianças; experiências cotidianas das crianças; as práticas de interação na creche sob o olhar das 
crianças; infância e natureza; criança indígena e suas especificidades; lógica de transgressão das 
crianças, crianças fora das creches ou pré-escolas e a alteridade da infância. 

No que se refere à educação das crianças pequenas, os trabalhos analisados apontam 
que sempre nos deparamos com a necessidade de prescrever formas, modelos e técnicas, 
enfatizando o como fazer para as crianças e nunca o como fazer com as crianças ou ainda, o 
como fazer das crianças. Sendo assim, fica nítido o atual movimento investigativo na área da 
Educação Infantil na busca de construir um canal de comunicação profícuo entre adultos e 
crianças, principalmente no intuito de potencializar a autonomia, a participação e os 
relacionamentos das crianças. Há forte indicação, nos estudos analisados, da necessária 
observação, aproximação, penetração, percepção e interação dos adultos em relação ao mundo 
peculiar das crianças. Trazem uma perspectiva teórico-metodológica que supera as disparidades 
de poder existente entre adultos e crianças, principalmente no que diz respeito aos 
procedimentos eleitos tradicionalmente nas pesquisas realizadas com as crianças.  Para tal, 
postulam a necessidade de ultrapassar o discurso esmagador legitimado historicamente pela 
razão adultocêntrica que até o momento alimentou as ciências humanas e sociais. Nesse 
sentido, os autores afirmam a necessidade premente de o pesquisador ficar entre as crianças.  
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Somente assim, entendem, poderá gerar um envolvimento muito maior com os sujeitos 
pesquisados, pois o contato direto permite construir uma atmosfera muito positiva, lúdica e 
humana no desenvolvimento das pesquisas com as crianças.  

De forma geral, nesta última década de pesquisas com crianças apresentadas na ANPED, 
foi localizado um núcleo de abordagens teórico-metodológicas que pretendem ultrapassar as 
barreiras disciplinares historicamente impostas às ciências humanas e sociais no intuito de 
romper com o paradigma que considera o fenômeno infância como algo irrelevante e sem nada 
de especial. Essa frente de análise corresponde à própria evolução dos estudos sobre e com 
crianças nas ciências humanas e sociais.     

Na mesma direção, os trabalhos analisados, na sua maioria, fazem referência à 
necessidade de considerar elementos como inserção social, cultura, etnia, religião, gênero, 
espaço geográfico e geração (Sarmento & Pinto, 1997), pois tais dimensões vão construir 
diferentes jeitos de ser criança e viver a infância em cada momento histórico; enfim, definem a 
importância de singularizar as crianças com base no contexto em que estão inseridas, de não 
pesquisar a criança isoladamente, de forma asséptica, alheia a sua condição social. Está posto 
então o desafio de se buscar lançar um olhar crítico sobre a infância na sua doce, tênue e forte 
complexidade (Kramer, 1996). Diante dessa rota, os autores dos estudos selecionados, seguem 
alertando para a necessidade de ir além da mera descrição dos dados coletados com as 
crianças, indicam a necessária descrição do contexto social e cultural, analisando-o em suas 
múltiplas determinações históricas. Interagir, analisar e contextualizar historicamente as falas 
captadas das crianças é ultrapassar as aparências do fenômeno, é aproximar-se de sua essência. 
Cabe atualizar aqui a afirmação celebre de Marx (1974, p.399), “toda a ciência seria supérflua se 
a aparência das coisas e sua essência se coincidissem diretamente”. Assim, é importante 
ressaltar que essência e aparência são produzidas pelo mesmo complexo social e histórico, pois 
são produzidas pelas mesmas necessidades sociais. Queremos dizer com isto que é preciso 
envidar esforços, explicitando os limites e descobrindo as possibilidades para estabelecer uma 
comunicação fértil com as crianças pequenas, principalmente no sentido de inventar, criar e 
estabelecer outras formas de comunicação com elas o que coincidirá com a criação de outros 
procedimentos teórico-metodológicos de pesquisas.  

Na investigação em questão e no que diz respeito a esse último item, foram citados nada 
menos que oito tipos diferentes de procedimentos e ainda foram denominados de diversas 
formas nas pesquisas. O agrupamento das semelhanças dos tipos de procedimentos que nos 
permitiu chegar a uma redução das tipologias encontradas (oito tipos de procedimentos em 25 
trabalhos analisados), só foi possível de ser realizado após a leitura dos trabalhos na íntegra. 
Igualmente a existência de uma multiplicidade de perspectivas teóricas, pelas quais os autores 
dos trabalhos procuraram articular diferentes áreas de conhecimento na abordagem de seu 
objeto de estudo, há também uma quantidade significativa de trabalhos que utilizam mais de 
dois procedimentos metodológicos para coletar os dados empíricos. Constatamos que o 
cruzamento mais frequente foi a utilização simultânea do registro etnográfico, registro 
fotográfico, filmagens em vídeo, uso de desenhos das crianças e a observação participante. Há 
consenso nos trabalhos examinados de que em pesquisas com crianças é necessário lidar com 
mais de um procedimento metodológico para compreender o fenômeno que se quer estudar. 
Nesse sentido, os trabalhos apresentados vêm intensificando uma diversidade de alternativas 
metodológicas que ultrapassam as formas tradicionais de pesquisar crianças. Diríamos, como 
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Quinteiro (2000, p.112), que os novos procedimentos usados “formam um feixe que não se 
esgota e que apresenta inúmeras dificuldades para serem vencidas pelo pesquisador”. 
Sumariamente apresentaremos algumas indicações referentes aos procedimentos de pesquisas 
com crianças que mais se destacaram. 

O Registro etnográfico – há forte tendência para o uso da etnografia em pesquisas com 
crianças. Considerando a natureza dessa metodologia, os autores dos trabalhos, em sua 
maioria, excluindo os que os desenvolveram com crianças indígenas, indicam, tal qual André 
(1999), a necessidade de adição de palavras como orientação, do tipo, de inspiração, de cunho, 
para situar a diferença entre fazer etnografia e utilizar essa ferramenta como um dos 
instrumentos de observação. Nota-se que em alguns estudos os autores são mais enfáticos, 
explicitando que em pesquisas educacionais não é possível levar ao “pé da letra” os preceitos 
clássicos da etnografia. Nesse caso, sublinham que, sem dúvida nenhuma, a etnografia contribui 
para estabelecer maneiras criativas de contato e interação com os sujeitos investigados. Em 
outros trabalhos, os pesquisadores anunciam que a utilização das estratégias do método 
etnográfico poderá ser um elemento fértil para permanecer no campo, para decifrar e anotar o 
modo que os pesquisados dialogam com a cultura contemporânea, ou ainda, para compreender 
de que maneira a cultura contemporânea se manifesta nos sujeitos investigados. Assim, 
advertem que o texto e o contexto são, para qualquer pesquisador, importantes ferramentas 
conceituais, e a etnografia importante recurso para realizar a leitura desse universo. É nessa 
perspectiva que se insere a utilização da etnografia em pesquisas com crianças.  

O conjunto dos trabalhos que se utilizaram da etnografia indica o uso do caderno de 
campo, bloco de anotações ou, ainda, diário de bordo. A recomendação é escrever o que se vê e 
em casa, ao digitar as anotações, reorganizá-las tecendo alguns comentários que 
complementem o vivido. Existe igualmente um número significativo de trabalhos em que 
indicam ser necessário manter o registro etnográfico intacto e ao lado, em outra folha anexa, 
escrever as observações e as impressões. Nesse caso, quando for realizar a análise, o 
pesquisador coloca as duas folhas lado a lado para elaborar as interpretações.  Tal exercício é 
indicado como sendo mais fidedigno com a realidade. Sendo assim, alertam que é importante 
não sucumbir à tentação de julgar o que se vai analisar, outrossim, é necessário tentar 
compreendê-la nos seus próprios termos.   

O registro fotográfico – aparecendo em 18 das 25 pesquisas selecionadas, a fotografia 
nas pesquisas com crianças, mais do que um clic, é um importante recurso metodológico. O 
coletivo dos autores examinados afirma que a fotografia ajuda a tomar posse das coisas 
transitórias que têm direito a um lugar nos arquivos da memória. Sendo assim, falam da 
possibilidade de olhar para a imagem congelada, retratada pela foto, inúmeras vezes, um 
exercício pleno de ver e rever a cena, os personagens e o contexto. Tal possibilidade aguça a 
memória, a imaginação, a criação e a reconstituição da própria história vivida, pelas imagens e 
nas imagens. Indicam que a fotografia mostra sempre o passado lido aos olhos do presente, 
embora já não seja o mesmo passado, mas sua leitura ressignificada. Diante disto, a leitura das 
imagens se apresentou como um instrumento de aproximação da realidade sócio-histórica e 
cultural do grupo fotografado. Portanto, mas do que ilustrar as seções do texto ou dar-lhe um 
“colorido”, a fotografia reconstrói o próprio olhar do pesquisador, apresentando-se como 
outras possibilidades de escritas – outros textos – da realidade estudada.  
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A filmagem em vídeo – Também é um recurso bastante utilizado em pesquisas com 
crianças. A utilização desse procedimento geralmente coincide com o uso do registro 
fotográfico. Dessa forma, o registro em vídeo vem contribuindo marcadamente na captação de 
imagens que revelam os diferentes jeitos de ser criança em suas peculiaridades, bem como a 
dinâmica do mundo cultural que circunda as (re)produções infantis presentes no contexto da 
instituição. O emprego da filmagem nas pesquisas é uma maneira de obter dados os mais 
próximos possíveis ao movimento das crianças, pois a imagem filmada e a sua transcrição, 
simultaneamente, articulam entre si a possibilidade de captar com maior expansão e expressão 
aquilo que não é perceptível à primeira vista.    

Nesta direção, os trabalhos analisados sinalizam que a imagem captada 
espontaneamente pode traduzir uma situação que não se reproduz uma segunda vez; a 
filmagem traz algo diferente da observação e do registro escrito, pois o que a observação a olho 
nu muitas vezes não percebe ou deixa escapar, a filmagem capta com maior veracidade. Assim, 
afirmam os autores, a cada cena assistida e revista percebiam novas significações e novas 
interpretações. A filmagem, portanto, foi tornando-se para eles uma memória audiovisual.     

A observação participante – A observação participante ou a observação com 
participação tem sido o ponto forte nas pesquisas com crianças; aparece 22 vezes dos 25 
trabalhos examinados. Encontramos argumentações nas vozes-escritos dos pesquisadores do 
tipo: – em pesquisas com crianças é impossível observar sem participar, a observação é sempre 
com participação. Também pela leitura dos trabalhos fica explicito que o pesquisador não tem 
como fugir da participação, já que as crianças estão o tempo todo pedindo e puxando os adultos 
para suas brincadeiras, interações, relações, produções, experimentos e diálogos. Os 
pesquisadores tornam-se um Outro, que observa e é também observado. Dessa forma, 
pesquisados e pesquisadores vão pouco a pouco estabelecendo e criando laços, o que favorece 
as relações e o desenvolvimento de uma participação sensível às produções das crianças. A 
observação participante possibilitará o acesso dos adultos ao que as crianças pensam, fazem, 
sabem, falam e de como vivem, esmiuçando suas peculiaridades e as particularidades desse 
grupo geracional. Esta forma aberta e desprovida de amarras poderá aprofundar as 
heterogeneidades das infâncias. 

O que se constata é que os pesquisadores realizavam suas observações em um período 
de dois a três dias por semana, durante, no máximo, oito meses de coleta de dados. As 
observações ocorriam em todo o contexto da creche, em que lhes era facultado participar e 
acompanhar diferentes momentos da vida em curso no espaço e tempo das instituições 
pesquisadas. Geralmente os pesquisadores se detinham em um grupo de crianças, porém 
contextualizando todas as relações no intuito de compreender as significações do universo 
estudado.  

Desenhos das crianças – no conjunto das pesquisas analisadas, essa estratégia é tomada 
como importante recurso metodológico, embora aparecendo em menor proporção: apenas em 
sete dos 25 trabalhos analisados. O desenho infantil é considerado uma produção cultural das 
crianças e um instrumento revelador das representações infantis. A justificativa que mais 
aparece nos trabalhos em relação ao uso dos desenhos das crianças é que a iconografia 
representa uma possibilidade de reconstruir o espaço da creche como lugar da infância. 
Afirmam que, para além de simplesmente desenhar, é necessário elaborar uma interpretação 
dos desenhos a partir dos olhares e falas de seus autores – as crianças. O desenho é 
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compreendido como atividade de criação e expressão humana. Nesse sentido, com a 
especificidade do desenho, aparece a consideração de quatro aspectos que o descrevem: o 
autor (a criança que o desenha), o próprio desenho em si, a fala do autor que o produz e o 
contexto em que ele é produzido. Esses aspectos, em se tratando de pesquisas com crianças, 
são essenciais para as análises.  

 
 

As crianças nas pesquisas: análise das concepções de infância e criança que se entrecruzam 
nos trabalhos em foco 
 

Partindo do pressuposto de que as escolhas dos procedimentos de pesquisa são 
diretamente atravessadas pela concepção de criança e infância dos pesquisadores e que tais 
concepções conformam os delineamentos teórico-metodológicos, iremos trazer de maneira 
breve algumas indicações dos trabalhos analisados. Destaca-se nesses trabalhos a concepção de 
criança como ator social em seu sentido pleno, sujeito competente, dotado de capacidade, de 
ação e culturalmente criativo. Podemos dizer que há uma crescente tendência em legitimar as 
particularidades das crianças, por meio de registros de suas próprias falas, comportamentos e 
culturas infantis. Os autores dos trabalhos advertem que a infância e a criança nessa acepção 
são tomadas como categoria social e histórica, o que lhes possibilita romper de vez com o 
caráter evolucionista, biologizante e desenvolvimentista. Desse modo, podemos inferir que nas 
concepções que predominam nos 25 estudos apresentados na ANPED referentes à última 
década, a criança é retratada considerando a importância de levar em conta seu alto grau de 
protagonismo, ou seja, fala-se de uma criança que produz cultura e ao mesmo tempo é produto 
dessa cultura. 

Essa concepção centraliza as interações sociais como mecanismo de análise dos 
grupos infantis. Assim, os trabalhos falam da necessidade de considerar as crianças como 
sujeitos de relações sociais amplas e que essas integram suas vidas. Participando nas relações 
sociais, as crianças se apropriam de valores e comportamentos próprios do local e do tempo em 
que vivem. Esse processo é histórico, social, cultural e psicológico (Kuhlmann, 1998).  Para os 
pesquisadores este tem sido o caminho que possibilita descortinar o lugar das crianças, vendo-
as como agentes ativos.  

A concepção de infância e de criança demonstrou seguir uma mesma linha de 
pensamento teórico-metodológico: há uma nítida convergência entre os autores da amostra 
selecionada, tanto de ênfase teórica, foco de análise, como de método e procedimentos eleitos 
na investigação das duas categorias ou até mesmo em relação às problemáticas levantadas nas 
pesquisas sobre as crianças. As concepções enfatizadas circulam em torno do pressuposto de 
que a infância é uma condição da criança, sem, contudo, negar a imaturidade biológica desse 
sujeito.  

Os trabalhos analisados demonstraram ainda que as dimensões socialização, 
aprendizagem e desenvolvimento infantil estão inter-relacionadas. Contudo, constatamos que 
fogem de uma análise mais profícua no que diz respeito à compreensão dos processos de 
aprendizagem e aspectos do desenvolvimento infantil. Quase todos os trabalhos (21 dos 25 
analisados – 84%) referem-se aos processos de socialização, dando ênfase às relações sociais 
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entre adultos e crianças e entre as crianças. Isso posto, confirma-se a crescente busca dos 
autores pelo referencial teórico-metodológico da recente área da Sociologia da Infância. 

Entendemos, entretanto, que a elaboração de orientações teórico-metodológicas para 
captar as relações sociais das crianças e suas culturas, tanto no que tange à definição de 
procedimentos quanto à análise dos dados, não constitui tarefa fácil, por tratar-se de um campo 
de pesquisa em construção, sujeito, ainda, a muitos equívocos, controvérsias e ambiguidades. 
Portanto, dados os limites deste trabalho, terminamos questionando com base nas indicações 
dos estudos examinados, se com a renovação conceptual da categoria infância é possível ou não 
falarmos da existência de uma autonomia conceptual das culturas infantis.  
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Pesquisas com crianças: possibilidades e desafios metodológicos 
 

Anne Carolina Ramos 
 

Resumo 
 

Nas últimas duas décadas temos visto uma preocupação crescente e um decorrente 
aumento no número de pesquisadores que têm se interessado em conhecer a vida e o cotidiano 
das crianças a partir de suas próprias perspectivas. Todavia, acessar os mundos sociais de 
meninos e meninas não é uma tarefa necessariamente fácil, uma vez que a própria aceitação do 
pesquisador por parte das crianças não se faz sem impasses. Entre eles existem diferenças que 
envolvem questões comunicativas, comportamentais, cognitivas, relações de poder, interesses 
e o próprio tamanho físico, pontos que precisam ser profundamente refletidos e debatidos pelo 
pesquisador. Por outro lado, adultos e crianças também têm um modo diferente de conhecer, 
viver, experimentar e agir no mundo, o que traz novos desafios para os estudos que buscam 
analisar o ponto-de-vista das crianças. O presente trabalho parte de minhas reflexões e 
experiências como pesquisadora no campo de estudos das infâncias e tem por objetivo colocar 
em foco as próprias relações estabelecidas entre pesquisadores e crianças em campo. Neste 
trabalho, eu defendo a ideia de que a forma como o pesquisador entra, age e permanece no 
campo é crucial para que ele consiga desenvolver uma pesquisa com crianças, na qual elas não 
ocupem o lugar de “objeto de estudo”, mas sejam consideradas como “sujeitos ativos” nas 
produções de suas próprias biografias. 
Palavras-chave: infância; pesquisa com crianças, pesquisa de campo; métodos qualitativos. 
 
Abstract: 
 

In the last two decades we have seen an increasing concern and a resultant increase of 
the number of researchers who have been interested in knowing the life and the day-to-day of 
children from children’s perspectives. However, it is not necessarily easy to access the social 
worlds of boys and girls, since many obstacles lie in the way of a researcher´s attempts to be 
accepted by the children. These include obvious differences in communication strategies, 
behavior, patterns of cognition, (real or perceived) power relations, interests and even physical 
stature, which the researcher needs to address. On the other hand, adults and children also 
have different ways of experimenting and finding out about the world, and living and acting in 
it, which brings new challenges for the researches that want to analyze the point-of-view of 
children. This study is a result of my thoughts and experiences as 
researcher in the field childhoods studies, and aims to focus on the relations established 
between researchers and children in the field. In this paper I defend the idea that the way a 
researcher enters the field and acts within in is crucial for developing this research with 
children, in which the children are not “objects of study”, but “active subjects” producing their 
own life-stories. 
Keywords: childhood; research with children; field research; qualitative methods. 
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Abrindo o diálogo 
  

O presente simpósio intitula-se I Simpósio Luso-Brasileiro em estudos da criança: 
perspectivas sociológicas e educacionais e coloca sob relevo, como seu próprio subtítulo 
enuncia, um aspecto de extrema importância para a atualidade: as “pesquisas com crianças”. 
Trata-se de um tema caro a todos nós aqui reunidos, estudiosos e pesquisadores interessados 
nas infâncias. Mas trata-se também de um desafio que nos bate à porta,  uma vez que 
desenvolver pesquisas com crianças não é uma tarefa necessariamente fácil ou simples. Requer 
estudo, preparo e habilidade por parte do pesquisador, assim como tato, paciência e muito 
“jogo de cintura” para tecer os fios dessa conversa. Desenvolver pesquisas com crianças é um 
desafio que só consegue conhecer profundamente aquele que se arrisca no campo, aquele que 
se coloca cara a cara com as crianças, indagando-se curioso sobre as minúcias e os 
emaranhados de seus cotidianos. Isso porque, desenvolver pesquisas com crianças não é o 
mesmo que desenvolver pesquisas sobre crianças, daí a importância do foco de debate 
escolhido para este simpósio. 

Desenvolver pesquisas com crianças significa reconhecê-las como atores sociais plenos, 
como sujeitos ativos na construção de seus mundos sociais, dando a elas espaço para que ajam 
como co-autoras e etnógrafas de suas próprias biografias (Zinnecker, 2000). Acontece que 
ingressar nos mundos sociais das crianças, dando a elas esse lugar legítimo de co-autoria, não é 
uma tarefa necessariamente fácil, uma vez que muitos desafios se fazem presentes. 
Primeiramente porque adultos e crianças têm “um modo diferente de conhecer, viver, 
experimentar e agir no mundo” (Alanen, 1994, p.41), o que lança um impasse importante para 
nós, pesquisadores adultos, que desejamos desenvolver uma sociologia pautada no ponto de 
vista das crianças. Em segundo lugar porque para fazermos uma pesquisa com crianças, nós 
precisamos, antes de tudo, sermos aceitos por elas. Isso sem contar a aceitação dos diretores, 
dos coordenadores pedagógicos, dos supervisores, dos psicólogos, dos professores e dos pais, 
que normalmente precedem a própria aceitação das crianças, principalmente quando as 
pesquisas são desenvolvidas em ambientes escolares. 

Mas voltemos ao aceite das crianças, que possivelmente é o aceite mais desafiador que 
temos a frente. Eu não estou me referindo aqui apenas ao aceite que diz “sim, eu gostaria de 
participar dessa pesquisa”, mas aquele aceite que é profundo, que toca na intimidade dos 
sujeitos, permitindo que pesquisadores e crianças construam uma ponte interpessoal que dêem 
a eles a chance de tomarem gosto um pelo outro (Errante, 2000). Eu estou me referindo a um 
aceite que faz do pesquisador “alguém com quem [as crianças achem que] vale a pena 
conversar” (Geertz, 2006, p.107). E aqui surgem novos desafios, como o fato de existir, entre 
crianças e adultos pesquisadores, diferenças que envolvem questões comunicativas, 
comportamentais e cognitivas, assim como interesses muitas vezes diversificados. Além disso, o 
próprio tamanho físico, assim como as relações de poder entre adultos e crianças também se 
fazem presentes, uma vez que os adultos normalmente ocupam o lugar de pais, cuidadores, 
professores ou instrutores, e não necessariamente de parceiros das crianças. 

Neste trabalho eu gostaria, justamente, de focar minhas análises nas relações 
estabelecidas entre pesquisadores e crianças em campo. A idéia que eu gostaria de defender e 
discutir aqui é que a forma como o pesquisador entra, age e permanece no campo é crucial para 
que ele consiga desenvolver uma pesquisa com crianças, na qual elas não ocupem o lugar de 
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“objeto de estudo”, mas sejam consideradas como sujeitos ativos nas produções de suas 
próprias biografias. Isso significa dizer que meninos e meninas só aparecerão efetiva e 
legitimamente nas pesquisas quando o pesquisador conseguir conferir a eles o lugar de 
intérpretes competentes de seus mundos sociais, o que depende fundamentalmente da sua 
própria capacidade de imersão nos contextos de vida infantis. Uma vez que as investigações 
interpretativas emergem das interações estabelecidas entre as pessoas, a construção do papel 
do pesquisador é um processo contínuo, que depende substancialmente da forma como ele se 
relaciona com as crianças no campo. Nesse sentido, eu gostaria, partindo de minhas reflexões e 
experiências como pesquisadora interessada nas crianças e em suas infâncias5, de abordar e 
discutir três ideias principais: 
 
a) que é importante que o pesquisador assuma uma postura de “adulto atípico” (Corsaro, 1997)  
que diminua as diferenças existentes entre adultos e crianças; 
b) que é importante que o pesquisador possibilite que as crianças falem por meio de suas 
múltiplas linguagens (Malaguzzi, 1995; Graue & Walsh, 2003; Sarmento, 2006), o que captura o 
“verdadeiro sentido” de dar “voz” às crianças nas pesquisas; 
c) que é importante que o pesquisador se descentre de seu olhar de adulto para poder perceber 
o olhar da criança (Sarmento & Pinto, 1997), o que possibilita o seu deslocamento de uma 
perspectiva de estudo “sobre as crianças” para uma perspectiva de estudo “com as crianças”.  
 
Analisemos mais profundamente esses três aspectos. 
 
 
Um adulto atípico entre as crianças: 
 

Entrar em campo nem sempre é algo fácil, principalmente quando se trata de 
estabelecer uma relação de reciprocidade e confiança entre adultos e crianças. Os 
pesquisadores não são figuras conhecidas e familiares para as crianças e, se por um lado, eles 
podem despertar curiosidade, por outro, eles também podem suscitar certo desinteresse ou 
desconfiança. As relações estabelecidas com as crianças vão depender fundamentalmente do 
modo como o pesquisador entra em campo e se comporta com elas; do tempo que ele se 
dedica à construção de laços e ao engajamento da conversa. Quando entramos em uma sala de 
aula repleta de meninos e meninas a nos olhar curiosos, o que dizemos? Onde nos 
posicionamos? Como agimos? Seguramente essas são perguntas que nos fazemos bem antes de 
colocarmos nossos pés no campo e que nos inquieta permanentemente quando estamos lá. 
Construir uma imagem de adulto atípico (Corsaro, 2003), ou seja, um adulto que não é nem o 
professor, nem o coordenador pedagógico ou o psicólogo escolar, mas um adulto que está ali 
apenas interessado em olhar e conhecer a vida e os movimentos das crianças é uma tarefa que 
desafia tanto os pesquisadores quanto as próprias crianças, uma vez que isso também pode ser 
algo relativamente novo para elas. 

                                                           
5
 Os exemplos que serão trazidos ao longo do texto são oriundos do trabalho que desenvolvi durante minha 

pesquisa de doutorado, onde analisei, por meio de entrevistas em pares, as relações entre avós e netos na 
perspectiva das crianças (Ramos, 2011). 
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É preciso atentar que as crianças não estão habituadas a dar entrevistas e a explicar o 
que elas sabem aos adultos em contextos diferentes daqueles vivenciados nas relações 
professor-aluno. Raramente é pedido às crianças que elas nos ensinem coisas sobre suas vidas 
assim como raramente os adultos possuem uma postura mais simétrica em relação a elas. Por 
outro lado, não é raro que crianças e adultos tenham perspectivas diferentes em relação a 
comportamentos considerados adequados ou a atividades percebidas como perigosas, o que faz 
com que muitas vezes elas evitem estar na companhia deles, dificultando ainda mais a 
aproximação do pesquisador das culturas de pares das crianças. 

Na minha experiência de campo, feita com crianças entre sete e dez anos de idade, a 
conquista deste lugar de “adulto atípico” se fez visível quando eu comecei a observar que a 
minha presença não atrapalhava as suas atividades e brincadeiras na sala de aula. Quando 
sozinhas, elas não paravam de brincar, correr ou gritar porque eu chegava ou estava com elas. 
Isso não significa que elas me ignorassem ou que eu não interagisse com elas. A diferença é que 
eu não controlava – ao menos diretamente – suas atividades ou comportamentos. Desde o 
início eu procurei assumir uma postura diferente daquela frequentemente adotada pelos 
adultos em relação às crianças. Por isso, para decisões do tipo: “Posso ir ao banheiro?”, “Posso 
ir ao ambulatório?”, “Posso ir tomar água?”, “Posso copiar essa atividade nesta folha?”, quem 
respondia era sempre a professora. Aos poucos as crianças também foram me conhecendo 
melhor, o que fez com que elas mesmas me posicionassem em outro lugar dentro da escola. 

Eu me interessava pelas coisas que elas estavam fazendo, fazia perguntas, dava 
pequenas sugestões e também deixava que elas fizessem perguntas sobre minha vida e meu 
trabalho. Nós conversávamos sobre minha pesquisa, sobre porque eu estava interessada em 
conhecer aquilo que elas sabiam, sobre como seriam as entrevistas, de modo que elas 
pudessem decidir se elas gostariam ou não de participar dessa atividade. Ao contrário dos 
professores, eu não interagia com elas apenas na sala de aula: eu também estava lá na entrada, 
no recreio, no refeitório e na saída da escola, o que abria o nosso leque de contato. Quando as 
crianças estavam na minha companhia, muitas vezes elas me convidavam para conversar, para 
jogar figurinhas ou para me mostrar os brinquedos que haviam trazido de casa, coisas que elas 
raramente faziam com os outros adultos. Com o tempo nós fomos criando uma relação de 
maior cumplicidade, o que fez com que o fato de eu não ser mais criança não proibisse a minha 
participação – ainda que limitada – de algumas situações vividas por elas em suas culturas de 
pares. 

No exemplo que narrarei a seguir, que retrata um momento em que fiquei sozinha com 
três meninas – uma de sete e duas de oito anos de idade – durante o período do recreio, 
podemos ver como esse lugar de adulto atípico foi vivido por mim em uma situação de campo. 
Estava chuviscando e toda a turma tinha decido para o pátio coberto. Como elas ainda não 
haviam lanchado, me pediram se eu poderia pegar a chave da sala de aula com a professora 
para que elas pudessem fazer suas refeições. Assim, ficamos nós quatro na sala de aula. 
Enquanto elas lanchavam, eu fazia algumas anotações no meu Diário de Campo. Foi quando o 
lanche terminou e elas começaram a brincar: 

 
Catarina foi a primeira a levantar e a cutucar as colegas, convidando-as para 
brincar de pega-pega. Súbito elas começaram a correr pela sala, 
movimentando-se entre as classes. Eu continuei parada escrevendo, mas 
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cuidando o que acontecia. Tanto elas quanto eu sabíamos que não era 
permitido correr dentro da sala de aula. Daí a pouco Érica pegou uma régua e 
disse que era uma varinha mágica, que quem fosse encostado por ela viraria 
estátua. O “pega-pega” havia se transformado em “se colar”, segundo o nome 
dado pelas próprias crianças. Com os 30 cm de régua, a brincadeira começou a 
ficar mais ativa, porque agora era fácil alcançar a colega. No meio da gritaria e 
dos largos passos de quem fugia da varinha mágica com medo de ser colada, 
outra menina da turma que estava passando pelo corredor ouviu, abriu a porta 
e resolveu se juntar a elas. Agora eram quatro e a sala se tornara pequena para 
elas. Foi então que ouvi Adriana gritar: “A Anne é o ferrolho!”. Eu, que há muito 
tempo não brincava de pega-pega, não havia entendido qual seria a minha 
participação na brincadeira. Mas logo percebi que quando alguém estava em 
perigo corria na minha direção e se atirava sobre mim, agarrado a minha roupa 
e permanecendo protegida contra os feitiços da varinha mágica. Eu fui incluída 
no jogo sem precisar correr ou falar. Eu era um “lugar” da brincadeira e tornou-
se divertido correr até mim. De repente, ouvimos o sinal. O recreio havia 
terminado. Elas continuaram correndo, mas enquanto brincavam iam até a 
porta para observar se a professora estava chegando com o resto da turma. De 
repente, ouvimos murmurinhos no corredor. Adriana corre para a porta, espia, 
olha para cada uma de nós e diz, olhando fixamente nos meus olhos: “Acabou a 
brincadeira! A professora chegou!”. Naquele momento, eu entendi que eu 
realmente ocupava um lugar singular. Eu não proibia a brincadeira. Pelo 
contrário, eu podia inclusive fazer parte dela. [Diário de campo] 
 

Eu era adulta, mas eu não mostrava habitar um mundo completamente alheio e distante 
do delas. No bilhetinho que ganhei de Betina (9 anos), por exemplo, ela destaca justamente as 
coisas que nós duas teríamos em comum: “seríamos emotivas, sorridentes e tudo mais”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1: Bilhetinho que ganhei de Betina (9 anos). 

 
Algo semelhante também aconteceu no desenho que ganhei de Kátia (9 anos). Podemos 

observar que nós duas temos muitas semelhanças: o mesmo penteado, o mesmo tom de 
cabelo, a mesma fisionomia, a mesma postura e usamos a mesma roupa: camiseta de manga 
longa, calça, sapato e echarpe. A única coisa que nos diferencia é a altura: um indicativo para 
diferenciar a minha situação de adulta e a dela, de criança. 
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Fig. 2: Desenho que ganhei de Kátia (9 anos). 
 

Tais exemplos não significam que as crianças não me identificassem como uma pessoa 
adulta, mas significa que elas me identificavam como uma adulta diferente das demais, o que 
foi importante para o próprio desenvolvimento de minha pesquisa. A criação de vínculos, 
perpassada por essa postura de adulto atípico por parte do pesquisador é, a meu ver, parte 
fundamental do processo de pesquisa com crianças. Caso o pesquisador não consiga criar uma 
boa relação com as crianças, dificilmente conseguirá conquistar a sua permissão para adentrar 
nas particularidades de sua vida e para criar uma relação de fluxo que fomente o “[...] senso de 
confiança, de respeito e validação à medida que a rememoração, o ato de contar, a audição e a 
investigação se desenvolvem” (Errante, 2000, p.153). Muitas vezes chegamos no campo e 
queremos logo entrevistar as crianças sem dar tempo para que elas nos conheçam, sem dizer a 
elas quem somos ou o que fazemos, sem deixar claro seus direitos de participantes ou permitir 
que elas optem ou não em fazer parte de nossos estudos. 

Penso que nenhuma pessoa, nem mesmo seus pais, podem exercer plenamente o direito 
de consentir pelas crianças. Eles podem, enquanto representantes legais, permitir a sua 
participação, mas é ela, a criança, quem deve concordar ou não com a sua participação (Goldim, 
2009), quem deve ou não querer participar, o que só pode acontecer plenamente se ela souber 
como, o quê, porquê e com quem ela está interagindo. Se o objetivo do pesquisador é o de 
desenvolver uma pesquisa com as crianças, então é do mesmo modo elementar que elas atuem 
como co-participes desse processo, estabelecendo uma relação de partner com o pesquisador. 
O estabelecimento dessa posição de adulto atípico rearranja as diferenças entre adultos e 
crianças, fazendo com que elas se sintam mais à vontade para falar ou não de si e para tomar 
decisões em relação à sua própria permanência e participação na pesquisa. Frases do tipo: “É 
obvio! É obvio! É obvio! Tem alguma dúvida?” quando pergunto se André (8 anos) gostaria de 
participar das entrevistas ou “Dá-lhe Pedro Bial! Ganhei no Big Brother!” quando Alexandre (9 
anos) é sorteado para os encontros, mostram o desejo das crianças em estar comigo e participar 
dos encontros de pesquisa, o que é um diferencial importante para os estudos interpretativos.   

O desenvolvimento de pesquisas com crianças também perpassa pela escolha de uma 
metodologia que dê a elas a possibilidade de se comunicarem por meio de suas múltiplas 
linguagens, ponto que eu gostaria de adentrar nesse momento. 
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Uma comunicação ativa: as crianças e suas múltiplas linguagens 
 
O uso de técnicas mistas de entrevista, que contemplem as múltiplas linguagens das 

crianças, tem sido destacado por diferentes autores (Graue & Walsh, 2003; O’Kane, 2008; Scott, 
2008) como um recurso importante na inclusão de meninos e meninas nos inquéritos 
investigativos. Muito embora as crianças consigam participar de entrevistas faladas, técnicas 
substancialmente orais costumam deixá-las rapidamente cansadas e tornam a atividade pouco 
divertida e prazerosa. Os estudos de O’Kane (2008) têm mostrado que as atividades que 
envolvem “comunicações mais ativas”, articulando a fala com expressões gráficas e corporais, 
costumam ser realizadas com muito entusiasmo pelas crianças, sendo avaliadas por elas como 
um importante fator de interesse na participação dos encontros de pesquisa. 

James, Jenks & Prout (2007) também destacam que o deslocamento de métodos talk-
centred para as task-centred activities permite que as crianças tenham acesso a formas de 
comunicação variadas, trabalhando com diferentes habilidades e possibilitando a sua expressão 
por meio de componentes diversos. É preciso atentar que enquanto algumas crianças se 
expressam melhor pela fala, outras preferem desenhar, recortar, pintar, encenar ou escrever, e 
que um leque mais amplo de intervenções pode ajudá-las nesse processo, assim como tornar o 
encontro menos previsível e monótono. “Dar voz” às crianças não significa apenas escutá-las 
enquanto expressão advinda meramente da fala, mas trabalhar com as diferentes linguagens – 
as “[...] cem línguas, cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e de falar...”, 
para lembrar aqui Malaguzzi (1995, p.9) – que as crianças possuem. Graue & Walsh (2003) 
lembram que um bom registro de dados contém informações recolhidas de diferentes 
perspectivas e formas, e que a observação por meio de ângulos distintos – o chamado princípio 
da triangulação – nos permite criar uma descrição e um entendimento mais completo de nosso 
objeto de estudo. 

Dentre as estratégias de “comunicação ativa” que podem ser utilizadas durante as 
atividades de pesquisa com crianças está o uso de fotografias, reproduções de obras de arte, 
revistas, musicas, cinema, desenho animado, bem como o uso de seus próprios desenhos. Este 
último permite à criança uma maior possibilidade de expressão, na medida em que ela pode 
imaginar, criar e recriar uma história enquanto desenha, omitindo e incluindo informações 
durante todo o processo criativo. No entanto, é importante que o uso de tais artefatos aconteça 
sempre acompanhado das ideias e intenções da criança. É ela quem deve contar a história 
daquilo que vivencia, seja seu desenho, um filme, uma história, permitindo a criação de relações 
entre o “escrito”, o “visto”, o “ouvido” e o “dito”. “Se a criança não nos diz o significado de sua 
imagem, não entendemos necessariamente sua mensagem. Podemos ver somente uma casa, 
uma árvore e um sol sem conhecer o que esta casa pode significar para a criança” (Brière apud 
Pillar, 1994, p.10). É por isso que suas manifestações gráficas precisam ser contextualizadas. 
Como destaca Sarmento (2007), tanto o desenho quanto a oralidade das crianças precisam ser 
vistos como formas coconstitutivas das expressões infantis, que não seguem, por sua vez, a 
mesma lógica e as mesmas regras das expressões dos adultos.  

Tais atividades também precisam ser planejadas anteriormente pelo pesquisador. É 
importante que ele tenha clareza sobre a intencionalidade de sua proposta e que esta esteja 
cronometrada com o momento de cada entrevista. Muitas vezes o pesquisador não 
disponibiliza de tempo para que as crianças desenhem, pintem e falem sobre suas produções 
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em um único encontro. Por isso, ele precisa planejar suas atividades, criando alternativas 
diversificadas para que isso aconteça. Outro aspecto que julgo ser importante é que as crianças 
possam fazer coisas diferentes daquelas normalmente feitas por elas na sala de aula. Como bem 
lembram James, Jenks & Prout, “[...] por meio da escolarização, ao menos nas sociedades 
industrializadas, as crianças estão acostumadas a pintar e a desenhar, e são ativamente 
encorajadas a expressarem a si mesmas no papel” (James, Jenks & Prout, 2007, p.189). Mas, se 
por um lado essa destreza pode representar um aspecto positivo no uso de desenhos, a sua 
utilização também pode, por outro, revelar-se como algo pouco atraente e estimulante, 
justamente por não se diferenciar daquilo que as crianças muitas vezes fazem com a professora 
na escola. Nesse sentido, técnicas de desenho diferenciadas, que possibilitam a experimentação 
de novas cores e texturas, podem se mostrar como um recurso interessante e prazeroso, que 
também atribui cuidado estético ao trabalho das crianças.  

Nos exemplos abaixo, podemos visualizar duas tipologias de desenhos feitas pelas 
crianças durante os encontros de pesquisa, tendo sido ambas propostas preparadas 
anteriormente por mim, de modo que pudéssemos aproveitar o tempo que tínhamos apenas 
para desenhar – um dia com canetinhas de diferentes espessuras, outro dia com palitos de 
madeira – e conversar sobre suas produções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Desenho da família de João (9 anos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4: Desenho dos avós  de Melissa (9 anos). 
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E, também, o uso de dois recursos que não são desenhos, planejados para conhecer os 
espaços preferidos das crianças na casa de seus avós e as redes de contato entre as gerações: as 
fotografias das crianças e as cartografias de seus lares. 
 
 
As fotografias: 

 
Os registros fotográficos das crianças representam uma linguagem visual por meio da 

qual elas podem se expressar e capturar momentos e lugares que são significativos para elas: 
espaços, ângulos e perspectivas que fazem sentido na vivência da sua própria infância e que 
poderiam ser considerados irrelevantes aos olhos de um adulto. Propor uma atividade na qual 
as crianças são fotógrafas as encoraja a fazer escolhas sobre o que fotografar e o que não 
fotografar (White et. al., 2010), sobre o que é relevante ser mostrado. “As fotografias alteram e 
ampliam nossas noções daquilo que vale à pena olhar e daquilo que temos o direito de 
observar”, nos diz Sontag (2008, p.13). Todavia, assim como os desenhos, elas precisam vir 
acompanhadas da intencionalidade das crianças, que dão vida e movimento às imagens 
capturadas por elas. No exemplo abaixo, Nycolle (8 anos) nos mostra que essa fotografia não 
retrata apenas um simples sofá com uma mesa de centro, mas que possui, aos seus olhos, um 
significado todo especial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5:  Fotografia feita por Nycolle (8 anos) na casa de sua avó. 

 
Nycolle (8 anos) – Aqui nessa mesa é onde eu brinco que eu tô patinando. É 
uma pista de gelo, sabe? E esses cristais da minha vó são os troféus que eu 
ganho durante a minha competição. 
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As cartografias: 
 
O objetivo desta atividade era compor uma cartografia na qual pudéssemos visualizar a 

distância entre a casa dos avós e a casa dos netos, a intensidade do contato e as formas de 
comunicação utilizadas por eles. Todos esses critérios eram pessoais – como achar que os vê 
muito ou pouco, sentir-se próximo ou distante – e significados pelas próprias crianças por meio 
de códigos combinados durante o encontro. Para esse encontro as crianças receberam 
miniaturas de residências (casas e edifícios) e meios de transporte (pés, carros, ônibus e aviões) 
feitas de borracha EVA (Etil Vinil Acetato) colorida: 

 

 

Fig. 6: Materiais confeccionados para a atividade cartográfica. 

 
 
Assim como alguns marcadores, para os quais as crianças pintavam um para “pouco”, dois para 
“médio” e três para “muito”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nos falamos 

Pessoalmente  

Por telefone  

Por Email  

Por MSN/ Skype  

Por carta  

Por Orkut  

   
   

   
   

   
   

Vejo meus avós: 

                                                Nunca 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -       Pouco 

                                 Médio                                              

Muito 
 

SINTO-ME PRÓXIMO: EU GOSTO: 
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Abaixo temos o exemplo de uma cartografia pronta que, como qualquer outro recurso 
metodológico, precisa ser interpretado pela criança e pelo pesquisador, mas que concretiza e 
materializa diferentes aspectos analisados durante a pesquisa para a qual foi elaborada, 
permitindo compreender como se dão as interações das crianças com seus avós em relação à 
intensidade e à frequência do contato, assim como a interferência da posição geográfica e das 
rupturas matrimoniais ou afetivas nessa relação. Perguntas como “Avós e netos moram 
próximos ou distantes?” “Quem vai à casa de quem?” “Quando são as crianças que vão, quem 
as leva?” “Quando esses encontros costumam acontecer?” “Avós e netos  
costumam se comunicar por outros meios, como telefone, carta ou e-mail?” foram respondidas 
por meio desse recurso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Cartografia de Alexandra (8 anos). 

 
Nas narrações que se seguem, podemos observar a importância do prazer na realização dessas 
atividades: 
 

Fernando (10 anos)  – E o que a gente vai fazer agora? 
Pesquisadora – O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai descer, porque 
acabou o nosso horário... 
Fernando (10 anos) – Ah, não! Eu não vou descer! Eu vou ficar aqui em cima! 
Vamos fazer outra atividade dessas? 
 
Catarina (8 anos) – Ah, não me diga que já acabou?! 
Adriana (8 anos) – A gente não pode ficar mais um pouquinho? 
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Mas, se por um lado é importante que o pesquisador assuma uma posição de adulto 
atípico em campo e que ele possibilite que as crianças se comuniquem por meio de suas 
múltiplas linguagens, por outro, é fundamental que ele consiga se descentrar de seu olhar de 
adulto para poder perceber o olhar da criança (Sarmento & Pinto, 1997) nessas cartografias, 
desenhos ou falas. E isso é, para mim, condição fundamental para que a perspectiva das 
crianças realmente apareça nas pesquisas. Tal fato não pode, contudo, ficar apenas no nosso 
discurso. É preciso que isso apareça no texto, o que é um grande desafio para os pesquisadores 
das infâncias. 
 
 
Descentramento do olhar adulto do pesquisador 
 

De um lado, as crianças pertencem ao único grupo etário que não realiza pesquisas, não 
sendo permitido a elas que escrevam sobre si mesmas na qualidade de experts, o que faz com 
que os pesquisadores da infância tenham um importante papel na amplificação das vozes 
infantis, colocando em circulação seus saberes e suas culturas de pares. De outro, como já 
apontei anteriormente, adultos e crianças têm um modo diferente de conhecer e se relacionar 
com o mundo, o que representa um desafio para o desenvolvimento de pesquisas com crianças. 
Todavia, concordo com Qvortrup (1994) quando ele nos instiga a pensar que assim como 
homens podem desenvolver pesquisas com mulheres, heterossexuais com homossexuais e 
jovens com velhos (e vice-versa), adultos também podem desenvolver pesquisas com crianças.  

Se Geertz (2006) está certo em dizer que não é preciso ser um nativo para argumentar 
do ponto de vista dos nativos, então também podemos dizer que não é preciso ser uma criança 
para argumentar do ponto de vista dela. Contudo, é preciso desenvolver “habilidades para 
analisar seus modos de expressão” (Geertz, 2006, p.107), o que requer um “descentramento do 
olhar do adulto como condição de percepção das crianças” (Sarmento & Pinto, 1997, p.26). Isso 
significa que a infância deve ser o objeto de estudo e pesquisa a partir do qual se estabelecem 
conexões entre os seus diferentes contextos e campos de ação e que as metodologias utilizadas 
devem ter como objetivo principal o levantamento de dados a partir das próprias produções, 
ações e vozes das crianças. 

Por isso, acredito que o grande desafio do pesquisador seja o da criação: criatividade 
para conseguir se aproximar do seu objeto de estudo e dos sujeitos com os quais deseja 
dialogar, habilidade para manter viva e acesa a chama deste diálogo, esforço intelectual para ler 
esse “manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses [e] incoerências” (Geertz, 1989, p.7) 
que é o desconhecido universo do outro e destreza para transformar essa leitura em um novo 
texto. Dito de outra forma: adotar o ponto de vista das crianças não significa apenas reconhecê-
las como sujeitos de direito, mas buscar mecanismos e ferramentas de pesquisa que rearranjem 
as diferenças existentes entre adultos e crianças, centrando a análise o mais próximo possível 
daquilo que foi dito pelas próprias crianças, daí a importância da interlocução entre os três 
aspectos trazidos para discussão nesta breve apresentação.   

Ouvi-las é um exercício necessário e importante, e nós, enquanto adultos, só 
conseguiremos dar esse passo se realmente estivermos abertos ao diálogo, se realmente 
estivermos descentrados da nossa posição de adultos e interessados na própria alteridade da 
infância. É preciso, como nos instiga a pensar Simone Weil (1996), que as diferenças não 
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diminuam a amizade, mas que a amizade também não diminua as diferenças. As “verdades” 
infantis devem ser conhecidas “a partir do que as próprias crianças dizem, pensam, sentem e 
fazem” (Felipe, 2004, p.4). Talvez pouco se saiba sobre elas porque ainda “pouco se ouve e 
pouco se pergunta às crianças” (Quinteiro, 2005, p.21). 
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Participação infantil: a sua visibilidade a partir da análise de teses e 
dissertações em sociologia da infância  

 
Andréa Carla Pereira Campos Cunha 

Natália Fernandes 
 
 

RESUMO 
A participação infantil é um tema que tem vindo a assumir crescente destaque na academia, 
nomeadamente a partir do campo dos estudos da criança, no sentido de consolidar a sua 
importância na organização dos quotidianos infantis e também o seu reconhecimento, 
nomeadamente o reconhecimento da sua identidade, do seu lugar na vida politica e social e das 
suas possibilidades de poderem expressar as suas opiniões (Graham&Fitzgerald, 2010). 
 O texto apresenta um mapeamento da produção académica sobre participação infantil baseado 
na análise das teses e dissertações defendidas na área da Sociologia da Infância, 
nomeadamente a partir do Mestrado em Sociologia da Infância e do Doutoramento em Estudos 
da Criança, na Universidade do Minho, que discutem as questões da participação das crianças, 
em diferentes contextos de vida. O mapeamento e análise dos trabalhos produzidos permitirá 
compreender com mais detalhe os modos como a participação infantil tem sido conceptualizada 
neste contexto estrito, a partir de níveis de análise diferenciados: por um lado, a análise dos 
temas a partir dos quais a participação é conceptualizada; por outro lado, os quadros teóricos e 
metodológicos mobilizados; e, finalmente, compreender o contributo destes trabalhos para a 
ampliação teórica, mas também da social, da participação das crianças. 
 
Palavras-chave: crianças; infância; participação; produção teórica 

 

ABSTRACT 
Children’s participation is a subject that has been assuming increasing visibility in academia, especially 
from the field of child studies, in order to consolidate its importance in the organization of children's 
everyday life and also its recognition, including the recognition of their identity, their place in political 

and social life and their chances of being able to express their opinions (Graham & Fitzgerald, 2010). 
This text maps children’s participation on academic data based on the analysis of PhP thesis and master 

dissertations in the field of sociology of childhood, particularly from the Masters in Sociology of 

Childhood and PhD in Child Studies, University of Minho, discussing issues of children's participation in 

different life contexts. The mapping and analysis of this material will allow us to understand in more 

detail the ways in which children's participation has been conceptualized in this context, from different 
levels of analysis: firstly, the analysis of themes from which participation is conceptualized; on the 

other hand, the theoretical and methodological frameworks that were mobilized, and finally we will 
try to understand the contribution of these studies to expand theoretically and socially, children's 

participation. 

Keywords: children; childhood; participation; theoretical knowledge 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas as discussões acerca da participação infantil têm vindo a ganhar 

relevo. Apresentando a CDC como documento legitimador deste direito, tem sido sobretudo a 
partir da sociologia da infância que se tem vindo a consolidar a ideia de que a criança é um ator 
social, com direitos, impulsionando desta forma o seu reconhecimento como cidadão ativo, com 
lugar nas esferas social, política e científica. Este percurso abre renovadas possibilidades de 
considerar as crianças, bem como as relações e as práticas sociais desenvolvidas com elas, no 
sentido de contestar o entendimento das crianças como objetos passivos das políticas e das 
práticas adultas, cuja cidadania é vista como um potencial e um estatuto a ser alcançado no 
futuro. 

Fernandes (2005:113) refere a esse propósito que: 
 

“A Sociologia da Infância, ao considerar as crianças como actores sociais 
e sujeitos de direitos, assume a participação infantil como uma questão 
fulcral nas suas reflexões sendo considerada um aspecto fundamental 
para a resignificação de um estatuto social da infância, no qual a sua voz 
e acção são aspectos imprescindíveis (…) a participação infantil (…) 
tornou-se um assunto incontornável em muitos dos discursos científicos 
efectuados acerca da infância”. 
 

A Convenção dos Direitos da Criança quando surge em 1989 e vem salvaguardar direitos 
de participação para as crianças, sustenta que elas são atores sociais e com competências 
políticas, remetendo no seu artigo 12º para a liberdade da criança em opinar sobre assuntos 
que a afetam, para que as suas considerações e opiniões sejam ouvidas, defendendo, nesse 
sentido, a participação das crianças na sociedade, o que contribui para o fortalecimento da 
cidadania da infância.  

No extenso conjunto de artigos que compõem a CDC, o direito à participação pode 
encontrar-se a partir de dois enfoques: num primeiro conjunto de artigos encontramos 
referência direta a este direito, aparecendo o conceito ‘participação’ apenas três vezes: no artº 
9, nº2, quando se faz referência ao direito da criança não ser separada dos seus pais, devendo 
ser incluída no processo de tomada de decisão; no artº 31, nº1 e nº2, quando se refere que a 
criança tem direito a participar plenamente na vida cultural e, finalmente, o artº2 relativo aos 
direitos da criança com deficiência reconhecendo-lhe o direito a uma vida plena em condições 
que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua autonomia e facilitem a sua participação na 
sociedade. Num segundo conjunto de artigos é convocado o conceito, não o referindo 
explicitamente mas identificando pressupostos e mecanismos básicos para a sua concretização. 
É o caso dos artigos artº 12, 13, 14, 15,17 – os quais englobam como já dissemos princípios e 
mecanismos indispensáveis ao exercício da participação, como é o direito à opinião, expressão, 
pensamento, associação, reunião, informação.  

Alguns autores ajudam-nos a perceber a importância que este documento tem vindo a assumir, 

nomeadamente Bae (2009) e Tonucci (2010), quando enfatizam a importância de conhecermos a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, pelo facto desta representar um 
meio fecundo de aprofundar a nossa compreensão sobre o direito das crianças participarem. 



 
 38 

Defendem, ainda, que sem o conhecimento dos princípios em que se baseia a participação 
infantil, corremos o risco de simplificar e destituir de significado este conceito. 

Neale (2004) reforça esta ideia e defende que devemos assumir o direito da criança à 
participação com o devido reconhecimento e respeito sob pena de ele se poder tornar num 
exercício vazio: na melhor das hipóteses num gesto simbólico, ou, então ainda, na pior das 
hipóteses, numa manipulação ou exercício de exploração. Assim, participação ‘real’, implica que 
se questionem práticas e atitudes adultas, de forma a incluir as crianças de forma significativa, 
em processos de escuta ativa e do seu envolvimento efetivo  nos processos de tomada de 
decisão nos assuntos que são significativos para elas.  

A participação real e efetiva implica que sejam salvaguardadas conjuntamente, pelo 
menos, três grandes condições: o reconhecimento do direito a participar; dispor das 
capacidades necessárias para exercê-lo; e que existam os meios ou os espaços adequados para 
torná-lo possível. No caso das crianças a salvaguarda destas três dimensões assume-se como 
uma tarefa complexa, uma vez que elas estão dependentes de terceiros – os adultos – e das 
representações que estes possuem acerca da importância do direito das crianças participarem 
e, ainda, das condições que proporcionam para que tal aconteça. 

No entanto, não podemos esquecer que a participação é um direito e é, portanto, uma 
ação democrática que deve ser exercida nos diversos contextos das sociedades democráticas. 
Deve ser sempre ponderada e considerada na complexidade das questões de poder que 
influenciam as relações socias, e no caso em análise, também as relações intergeracionais, 
reforçando  Moss que: 

 
Participação democrática é um meio através do qual crianças e adultos 
podem participar com outros na tomada de decisão […] e ainda, um 
meio para se opor ao poder e ao controle, bem como a formas de 
opressão e de injustiça que, necessariamente, derivam de um exercício 
limitado de poder. (Moss, 2008a, p.11). 
 

Para tanto, a partir desse entendimento, é necessário compreender a participação como 
um fenómeno processual sendo criado pelos participantes, como algo vivido, sublinhando a 
ideia de que a participação não é dada, mas, ao contrário, é um processo que envolve interação, 
expressão de ideias, pensamentos, opiniões, escolhas, negociações, sendo, enfim, praticada na 
relação social. 

Para reforçar e corroborar com essa ideia, Tomás (2007:47) afirma que: 
 

“Participar significa influir directamente nas decisões e no processo em 
que a negociação entre adultos e crianças é fundamental, um processo 
que possa integrar tanto as divergências como as convergências 
relativamente aos objectivos pretendidos e que resultam num processo 
híbrido”. 
 

Nesse sentido, a partir do interesse da criança, a consideração da sua participação 
implica que a sua voz seja integrada nos processos de tomada de decisão nos assuntos que lhe 
dizem respeito, de forma a ultrapassar a ideia apresentada por Qvortrup (1995:9) de que “ (…) 
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os adultos afirmam que as crianças devem ser ouvidas, mas na maioria das vezes são tomadas 
decisões, que vão ter consequências nas suas vidas, sem que as mesmas sejam levadas em 
conta”. 

Dai a importância de não somente dar voz à criança, mas criarmos condições para a 
participação, compreendendo que ela é um ator social peculiar, ou seja, utilizando como 
recurso a imaginação e a aproximação com as culturas infantis (Corsaro, 2002) e criando canais 
de diálogo com o poder instituído. A participação permite identificar as suas próprias 
competências e direitos, contribuindo para a formação de sujeitos reflexivos, críticos e 
observadores que intervêm no seu meio e modos de vida. A participação da criança é, assim, 
um investimento em si próprio e um elemento essencial para a criação de contextos e práticas 
mais democráticos.  

Ao contrário, ao se negligenciar a participação infantil corre-se o risco de perpetuar 
práticas e relações sociais onde os indivíduos não sabem como negociar as suas diferenças, 
como estabelecer um diálogo construtivo ou como assumir responsabilidades com as suas 
famílias, na comunidade e na sociedade em geral. 

Neste processo de reconhecimento da participação como um direito inalienável para 
qualquer indivíduo, há no caso específico das crianças, aspetos que contribuem para a 
subsistência de uma baixa intensidade da participação infantil, nomeadamente (Soares, 2005): 

 Os aspectos culturais resultantes de uma tradição de silêncio e de inexistência de 
participação social e política das crianças;  

 A questão da menoridade da infância enquanto grupo social que se confronta 
com mecanismos de exclusão, neste caso, relacionados com a participação nos 
assuntos que lhe dizem respeito, assuntos que continuam, em grande medida, a 
ser conduzidos pelos adultos … no melhor interesse da criança. 

 A questão do poder que leva a que esta participação esbarre, frequentemente, 
em práticas culturais, familiares, educativas e outras que privilegiam enfoques 
paternalistas e autoritários, em vez de processos de diálogo, de intervenção e 
acção social. 
 

Na linha deste último aspecto, Wyness (2003) argumenta na sua discussão sobre regulação 
e participação, a propósito da investigação que desenvolve para tentar perceber de que forma se dá, ou 

não, a participação das crianças e jovens na escola, que as possibilidades e limites das crianças nos 
conselhos escolares, ou ainda nos fóruns de promoção da voz do aluno e dos interesses das crianças e 
dos jovens, têm uma complexa relação com a influência das estruturas sociais dominantes, que 
sobretudo a limitam e alimentam a imagem da passividade em vez da participação.  

James (2009) corrobora esta ideia quando defende que a imagem de criança passiva 
continua a ser muito visível nos contextos educativos, referindo que a escola tolhe a criança, 
além de a privar de alguns dos seus direitos fundamentais, reforçando muito o discurso do 
“risco” e da “proteção”, que oferecem justificativa para práticas de controlo e disciplinamento 
das crianças, tornando deste modo muito difíceis as possibilidades de afirmação de uma outra 
imagem onde a criança pode desvelar as suas competências, os seus modos de ver, sentir e 
comunicar, de participar, afinal, de desvelar a sua própria vida.  

Convocamos para a discussão, ainda, a ideia defendida por Dahlberg e Moss (2005), quando 
defendem que a participação tem de ser entendida como um espaço onde a ética se assuma como um 
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princípio permanente nas relações que se vão estabelecendo. A organização de espaços onde seja 
possível a participação das crianças, ouvi-las, refletir com elas, interpretar os seus discursos, os sentidos 
que atribuem às práticas sociais, acarreta para os adultos envolvidos nestas dinâmicas, uma posição 
pouco confortável, entre o provisório e a desordem, aspetos que dificilmente são encarados como 
possíveis e naturalizados nas relações entre adultos e crianças. De acordo com Wyness (2003: 225) 

continua a persistir a ideia da regulação, que “…parece ser uma característica imanente dos direitos das 

crianças. Isto quer dizer que as crianças são rotineiramente submetidas a uma gama formal e informal 
de controlos que as posicionam como dependentes e pessoas incompletas” (2003: 16). Esta é, aliás, 
uma ideia que tem vindo a ser apresentada desde o início desta nova forma de conceptualizar o espaço e 
as possibilidades de as crianças poderem participar na sociedade. Já em 1990 James&Prout defendiam 

que a participação das crianças lidava com a tensão e a ambiguidade não resolvidas nas relações 
entre o poder social e seu potencial emancipatório, indo de encontro à imagem tradicional das 
crianças como dependentes, onde se acentua fundamentalmente a passividade, 
vulnerabilidade, imaturidade e falta de competência.  

As discussões acerca da participação têm vindo nos últimos tempos a argumentar acerca 
da necessidade de atribuir ao conceito de participação uma dimensão mas substantiva, quer no 
plano teórico, quer no plano vivido. Graham e Fitzgerald (2010) defendem a este propósito que 
falar de participação das crianças implica falar do seu reconhecimento neste processo, sendo 
que o reconhecimento implica atender à sua identidade, ao seu estatuto, ou seja, ao seu lugar 
na vida social e política e à sua voz.  Estas três dimensões encerram dificuldades significativas no 
caso das crianças, uma vez que a sua falta de reconhecimento está estritamente ligada com a 
sua subordinação ao grupo dominante dos adultos, que grande parte das vezes sustentam essa 
relação hierárquica e impedem que a criança possa falar e agir  per si. Os mesmos autores 
sustentam que para poderem ser ultrapassadas estas dificuldades é fundamental um processo 
de reconhecimento que valorize as crianças como individuos com espaço, tempo e voz na 
sociedade.  

Este reconhecimento quando remetido para a investigação com/sobre/ acerca das 
crianças observa dificuldades similares. Komulainen (2007) argumenta a este propósito que ele 
não se resolverá substituindo o argumento essencialista de que as crianças são incompetentes, 
por outro argumento que defende que as crianças são competentes, uma vez que é 
perfeitamente possível que as crianças sejam, simultaneamente, vulneráveis e competentes tal 
como os adultos. Na opinião desta autora a tarefa, aparentemente simples, de ‘ouvir’ as 
crianças, deve mobilizar considerações éticas e epistemológicas mais complexas do que a mera 
ponderação de que a pesquisa é válida em si mesma somente porque é centrada na criança. A 
autora mobiliza-nos para pensarmos na necessidade de, enquanto pesquisadores, nos 
questionarmos acerca dos tempos, modos e formas de desenvolver pesquisa com crianças de 
forma a salvaguardar que efectivamente as mesmas são ouvidas e escutadas nos processos de 
pesquisas.  

Esta exigência implica, na nossa opinião quer uma atitude de cautela e imaginação 
metodológica, quer ainda de constante reflexividade acerca dos tempos, modos e formas de 
fazer investigação com crianças. No ponto seguinte tentaremos ilustrar a partir do 
levantamento e análise de alguns trabalhos académicos ver de que forma estes aspectos nos 
permitem avançar um pouco mais na forma como a participação infantil é conceptualizada e se 
plasma nas práticas de pesquisa. 
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Itinerâncias da participação na pesquisa com crianças 

 
No mapeamento dos modos de encarar e caraterizar a participação infantil mobilizámos, agora, 

o conhecimento científico que tem vindo a ser construído nos últimos tempos acerca da participação das 
crianças e que deverá ser rentabilizado no sentido de, principalmente os adultos, (re)pensarem e 
(re)analisarem as suas conceções de crianças, bem como ainda as possibilidades de rentabilizarem as 
suas heterogéneas competências. 

Apresentamos aqui um levantamento bibliográfico de trabalhos defendidos entre 2003 e 2011, 
no âmbito do mestrado em Sociologia da Infância e do Doutoramento em Estudos da Criança, na 
especialidade da Sociologia da Infância, no Instituto de Educação, da Universidade do Minho. Ao analisar 
estas produções académicas pretendemos evidenciar os modos como as discussões sobre a participação 
das crianças emergem nos diferentes contextos de pesquisa e de uma forma mais abrangente nos 
quotidianos das crianças que dão vida e voz a estas mesmas pesquisas, tendo um olhar especialmente 
atento às estratégias metodológicas para os captar.   

Do levantamento efectuado apurámos inicialmente 41 dissertações de mestrado em 
Sociologia da Infância. Da análise feita às mesmas, tendo como mote orientador a questão da 
participação das crianças, foi possível encontrar somente 5, o que representa cerca de 12,2% 
das dissertações defendidas. 

 
Segue o quadro ilustrador das mesmas: 

Autor/Data Tema  
 

Azevedo (2011) A praça de Jena: participação das crianças e celebração da 
vida numa escola Jenaplan  

Pereira (2011) A infância no Bairro do Lagarteiro: modos de ser criança em 
territórios de exclusão. 

Graça (2009) Contextos familiares e o lugar da infância: concepções e 
imagens 

Mota (2009) A participação das crianças nos processos de promoção e 
proteção – estudo de caso numa CPCJ 

Nascimento (2009) A cidade (re)criada pelo imaginário e cultura lúdica das 
crianças: um estudo em sociologia da infância 

 

Das 5 dissertações anteriores, as duas primeiras, apesar de não terem como objetivo de 
pesquisa a caraterização da participação infantil, foram selecionadas por utilizarem 
metodologias participativas, no trabalho metodológico desenvolvido.  

Os temas e os contextos da participação na investigação com crianças 

O trabalho realizado por Pereira (2011) tem como objetivo, através de uma investigação 
participativa com crianças, conhecer como estas vivem e sentem os territórios que habitam e o 
que podem acrescentar ao debate sobre os seus modos de vida nestes lugares. As crianças 
envolvidas no projeto de investigação assumem protagonismo à medida que o processo da 
investigação se desenrola, tendo emergido a partir da sua participação subtemas, que se foram 
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desdobrando e que, pela sua pertinência, conquistaram um lugar no processo de recolha da 
informação.  

O trabalho de Graça (2009) pretende caracterizar as representações das crianças acerca 
do lugar que lhes é reservado, enquanto filhos(as) pequenos, no interior da família. Recorrendo 
a metodologias de orientação etnográfica e investigação participativa, como forma de aceder às 
práticas discursivas das crianças, a dissertação ilustra o protagonismo que crianças, entre os 4 e 
os 6 anos de idade, podem assumir na pesquisa, quando se valorizam e respeitam como sujeitos 
ativos, como atores sociais. Nesta pesquisa as crianças, durante o percurso de investigação 
assumem o papel de investigadoras e é da sua responsabilidade, nomeadamente, a definição de 
um guião de entrevista aos pais, bem como a realização das mesmas. 

O trabalho de  Mota (2009) apresenta como objetivo norteador da pesquisa compreender 
de que forma as crianças com menos de doze anos são ouvidas e participam nos processos de 
promoção e proteção; tenta perceber se é uma estratégia habitual a comissão de proteção de 
crianças e jovens ouvir as crianças com menos de doze anos e compreender de que forma é que 
as opiniões das mesmas têm implicações na definição dos seus projetos de vida.  

O trabalho de Azevedo (2011) pretende compreender de que modo se faz a participação 
das crianças em contexto educativo, através da análise de um modelo pedagógico e do modo 
como ele se contextualiza na vida quotidiana de uma escola – a escola Jenaplein –, dando-se 
destaque às condições e aos dispositivos estruturantes da aprendizagem e da ação das crianças.  

 O trabalho de Nascimento (2009) ilustra uma investigação sociológica sobre as 
(re)criações e apropriações lúdicas dos espaços e equipamentos urbanos pelas crianças, que 
pretende  caraterizar a participação infantil em contexto urbano.  

 
Como podemos ver os cinco trabalhos aqui apresentados são bastante heterogéneos no 

que diz respeito à forma como tentam perceber/mobilizar a participação das crianças na 
investigação. Na análise estrita dos contextos de ocorrência dos trabalhos de pesquisa salienta-
se a diversidade, uma vez que podemos encontrar desde contextos urbanos, a contextos 
escolares, ou ainda contextos de protecção. Perpassando esta diversidade de contextos, o mote 
que é comum aos cinco trabalhos é a preocupação com a forma como as crianças (não) vivem a 
participação ou como são mobilizadas para tal no desenvolvimento de processos de pesquisa. 
Ora apontando potencialidades e possibilidades, ora apontando constrangimentos e limitações 
o que é comum a todos os trabalhos é a tradução do reconhecimento do estatuto das crianças 
enquanto participantes.   

 
No mapeamento feito, apresentamos agora os resultados obtidos a partir da análise do 

Doutoramento em Estudos da Criança, especialidade em Sociologia da Infância, no qual foi 
possível identificar 12 teses no total, das quais 4 (33,3%) tratam da participação infantil, 
revelando uma percentagem mais significativa do que a assumida no caso das dissertações de 
mestrado. Segue a tabela ilustrativa dos mesmos. 

  

Autor/Data Tema  

Soares (2005) 
Infância e Direitos: Participação das Crianças nos Contextos de 

Vida – representações, Práticas e Poderes 
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Tomás (2007) 

Há muitos mundos no mundo… Direitos das Crianças, 

Cosmopolitismo Infantil e Movimentos Sociais de Crianças – 

diálogos entre crianças de Portugal e Brasil 

Santana (2008) 
Cotidiano, Expressões Culturais e Trajetórias de Vida: Uma 

investigação participativa com crianças em situação de rua 

Agostinho (2010) Formas de participação das crianças na Educação Infantil 

 
O trabalho de Soares (2005) preocupa-se em perceber a natureza das vivências que 

estão presentes na realização dos direitos da criança, nomeadamente no que se refere aos 
direitos à família, à proteção e à participação. Neste processo foi relevante saber quer o tipo de 
estratégias que as crianças usam quando se revêem como participantes ativos no exercício dos 
seus direitos, quer os constrangimentos que identificam quando consideram a ausência de 
participação ativa na vida social, ou os obstáculos à sua identificação como sujeitos de direitos. 

O trabalho de Tomás (2007) tem como objetivo caraterizar os discursos das crianças 
sobre os seus direitos e as representações que têm sobre si, sobre as outras crianças, sobre os 
direitos da criança e sobre o mundo, através da utilização de uma investigação participativa. 

O trabalho de Santana (2008) tem como objetivo investigar o quotidiano das crianças 
inseridas numa instituição pública destinada ao atendimento de crianças em situação de rua, 
caracterizar as suas produções culturais e as suas trajetórias de vida. Para tal a autora parte do 
pressuposto de que as crianças são atores sociais e que devem, por isso, ser inseridas no 
processo de produção do conhecimento sobre si mesmas, mobilizando para tal metodologias 
participativas. 

O trabalho de Agostinho (2010 procura compreender as formas de participação das 
crianças em contexto de jardim-de-infância, com o objetivo de pensar práticas pedagógicas 
democráticas, justas e de inclusão social. 

 
No que diz respeito aos contextos a partir dos quais se tenta compreender a participação infantil, 

tal como no caso das dissertações de mestrado, também nas teses de doutoramento analisadas, eles são 
heterogéneos: desde o contexto escolar, a contextos de acolhimento/protecção, passando ainda por 
contextos mais singulares, como é o caso dos movimentos sociais de crianças, três destes trabalhos 
(Soares, 2005: Tomás, 2007; Santana, 2008) mobilizam a investigação participativa para desenvolver o 

trabalho de pesquisa. Nesse sentido assumem que “a criança é activa na observação, na descrição, 
na explicação, na interpretação, na negociação das opções metodológicas, assumindo-se como 
um sujeito activo, cuja voz e ação social, aspetos que são relevantes e fundamentais para o 
processo de investigação participativa.” (Santana e Fernandes, 2011: 2). 

 
 
Modos de teorizar e investigar a participação das crianças 
 
Nesse contexto, a partir das leituras realizadas percebemos que os trabalhos se identificam por 

defender a participação das crianças como um marco no estatuto social da infância, resultante 
das transformações conceptuais, intenções e políticas da sociedade em relação à imagem de 
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criança, e em grande medida dos esforços da Sociologia da Infância e pelos autores 
concordarem que: 

 
“ A Sociologia da Infância propõe-se constituir a infância como objecto 
sociológico, resgatando-a das perspectivas biologistas, que a reduzem a 
um estado intermédio de maturação e desenvolvimento humano, e 
psicologizantes, que tendem a interceptar as crianças como indivíduos 
que se desenvolvem independentemente da construção social das suas 
condições de existência e das representações e imagens historicamente 
construídas sobre e para elas” (Sarmento, 2004:39). 

Nesta perspectiva, identificamos também uma análise da participação infantil no âmbito da 
proteção, sempre inserida nos quadros de análise da Sociologia da Infância e enquadrada no 
âmbito dos direitos das crianças reconhecidos na Convenção sobre os Direitos das Crianças 
(1989). Os contributos dados pelas autoras destas teses vão de encontro a um conjunto de 
outros autores (Wyness, Harrison, Buchanan, 2004; Lee, 1999), que têm vindo a defender a 
necessidade de ultrapassar a ideia da criança como “estagiária” e da sua exclusão com base na 
ideia de “irresponsabilidade”, que seriam atributos da noção da criança social e moralmente 
incompetente, o que leva, de acordo com Lee (1999) a colocar as crianças numa situação de 
“complexo de vulnerabilidade”, onde se acentua a exclusão da sua voz e o predomínio da voz do 
adulto.  

Os autores destas teses sublinham, pelo contrário, nos seus trabalhos, os avanços a este 
propósito e a valorização das crianças como seres sociais com direitos de participação 
assumindo como fundamental a mobilização das suas vozes nos fóruns que tratam dos assuntos 
que lhes dizem respeito, o que implica, em especial, verificar se e em que dimensões a sua 
participação é compreendida e valorizada, e também quais são os seus limites. Além disso, os 
textos são reveladores de uma atenção especial acerca das tensões e contradições que se 
colocam no desenvolvimento de pesquisas que mobilizem a participação das crianças. 
Enfrentam o já designado por Lee de ´complexo de vulnerabilidade’, contribuindo para alargar a 
ideia do mesmo autor quando refere que: 

 “Com a perspectiva da criança incompetente no centro do complexo de 
vulnerabilidade, é surpreendente que tantos esforços se tenham vindo a fazer 
no sentido oposto – que as crianças são competentes para se representarem a 
si próprias (…) Os estudos sociais da infância quando assumem esta perspectiva 
de enfrentar o complexo de vulnerabilidade, procuram posicionar-se para além 
da ambiguidade das crianças e oferecer um entendimento inequívoco das 
crianças como competentes como substituto do entendimento inequívoco das 
crianças como incompetentes” (Lee, 1999: 469).   

Apesar desta discussão, no entanto, os trabalhos deixam claro que a criança precisa de 
proteção e cuidados, mas isso não significa perder o seu direito à participação como sujeito 
social, concordando mais uma vez com Lee quando defende que “A ambiguidade pode silenciar 
as crianças tanto como o abuso. Mas tal como o abuso pode ser removida.” (ibidem). 
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Nos trabalhos analisados e no que diz respeito ao universo da abordagem metodológica, 
a perspectiva dominante é a investigação qualitativa, ressaltando que na investigação 
qualitativa em ciências sociais e humanas se trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, e que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenómenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

A partir deste enquadramento, dos trabalhos recolhidos um deles enquadra-se no 
paradigma interpretativo de investigação (Agostinho, 2010), utilizando o estudo de caso de 
orientação etnográfica como formato metodológico e os outros três trabalhos com a 
abordagem metodológica ancorada nos contributos da investigação participativa, situam-se 
num paradigma crítico. Os métodos e as técnicas utilizadas para a recolha de dados são, 
predominantemente, a observação participante, a entrevista, a análise documental, métodos e 
técnicas visuais, o desenho, o vídeo e a fotografia, registros escritos da criança, em forma de 
notas em presença e diários ampliados, organização de grupos de interesse e pequenos grupos 
de discussão. 

A consideração desta multiplicidade de instrumentos de recolha de dados é, na nossa 
opinião, reveladora de um cuidado fundamental para a conquista do reconhecimento das 
crianças como partícipes destes processos, concordando com Graham&Fitzgerald, (2010), que 
esta será uma forma para potenciar as possibilidades de tornar visíveis os significados 
produzidos entre adultos e crianças, significações culturais e sociais próprios da infância tecidos 
pelos contextos de vida das crianças.  

Nesse sentido, se o campo da sociologia da infância nos tem ensinado que as crianças 
são atores sociais porque interagem com as pessoas, com as instituições, reagem frente aos 
adultos e desenvolvem estratégias de luta para participar no mundo social, mesmo assim, ainda 
necessitamos construir referenciais de análise que nos permitam conhecer estes atores sociais, 
que nos colocam inúmeros desafios, aspeto para o qual os trabalhos aqui apresentados nos 
alertam. Os trabalhos analisados, dada a heterogeneidade de infâncias que mobilizam nas suas 
análises, bem como os instrumentos a partir dos quais mobilizam as suas vozes e ações, 
convocam-nos para a necessidade de considerarmos nas reflexões acerca da infância, três 
aspetos enunciados por Fernandes&Tomás (2011), que nos ajudam a manter uma cautela 
epistemológica e metodológicas fundamentais, nomeadamente o facto de que: 

• não podem ser planas nem lineares, porque os mundos da infância são 
complexos e plurais;  

• não podem ser herméticas e estandardizadas, porque as características 
cognitivas, sociais, culturais e emocionais das crianças são diversas e 
heterogéneas;  

• não podem ser, em síntese, assumidas como adquiridas, exigindo uma 
constante prudência metodológica de forma a adequar os processos de 
investigação às crianças, aos seus contextos e ao investigador.  
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Nesta esteira, a investigação que analisa a ação de participação das crianças, seja qual for o 
contexto em que esta está inserida, exige por parte do pesquisador a consideração de outras 
formas de fazer investigação sobre os mundos sociais e culturais das crianças, nas quais seja 
importante a construção de espaços de pesquisa mais genuínos, mais democráticos e mais 
éticos, o que em muitos casos é quase que uma contra-tendência face ao que Becker 
denominou por reação fetichista (1967), ou seja, a constância de que alguns investigadores e 
correntes científicas permanecerem ancorados a “velhas teorias” que já não são suficientes 
para explicar “novos fenómenos” (Soares et. al, 2006), nos quais incluímos, obviamente, este 
movimento de consolidação dos estudos da infância. 

Nesse sentido tem vindo a ser persistentemente defendido por vários autores a 
indispensabilidade de privilegiar na investigação com crianças processos em aberto em 
detrimento de técnicas pré-definidas. A este propósito Gallagher &Gallagher(2008) defendem o 
conceito de imaturidade metodológica, ou seja, defendem que ao enfatizar dependência, 
incompetência, incompletude e vulnerabilidade devemos considerar a investigação social como 
um processo necessariamente complexo, incompleto e em constante (re)construção; devemos 
ainda considerar uma subjetividade emergente que enfatiza os processos mais do que os 
produtos. Por isso não podemos reduzir estes processos a regras e técnicas previamente e 
estritamente estabelecidas, mas sim considerar sempre na pesquisa com crianças uma 
equilibrada prudência metodológica. 

É neste contexto que se assume como indispensável o desenvolvimento de um olhar 
muito atento às dimensões éticas na investigação com crianças, as quais aparecem em todos os 
trabalhos, sempre com referência a Alderson (1995), Christensen e Prout (2002), entre outros, 
baseando-se no entendimento da criança como ator social e participante social, pontuando que 
o relacionamento ético entre pesquisador e informante é o mesmo, sejam adultos ou crianças.  

É visível, em todos os trabalhos a salvaguarda de dimensões como o consentimento 
informado das crianças, sendo visível também o cuidado reflexivo que os autores demonstram, 
indo de encontro ao que defende Dingwall (1980), nomeadamente a mobilização de crianças e 
adultos para desconstruir a ideia de uma hierarquia de consentimentos, clássica, que remetia 
para o adulto a gestão destes processos; a consideração de que neste processo existe uma 
complexidade de escolhas e de constrangimentos situacionais, que não podem ser descurados e 
necessitam ser analisados nas suas singularidades, e considerar ainda que a assunção destas 
relações éticas se baseia, também, em códigos de conduta que envolvem certas expectativas 
mútuas, as quais é necessário respeitar, nomeadamente as das crianças envolvidas, sob pena de 
destituirmos de significado a relação de respeito que se deve estabelecer com as mesmas. É 
possível revisitar, por exemplo, nos trabalhos de Tomás (2007), Santana (2008), a forma como 
as investigadoras assumiram que estes protocolos, tal como os procedimentos, não tinham de 
considerados como fixos, tendo sido ativos e renegociados, em estreita convergência com as 
caraterísticas das crianças, dos adultos e dos quotidianos. 

Assim, a partir dos trabalhos apresentados, podemos refletir que o desafio que se coloca 
a essas pesquisas converge na medida em que cada uma delas, a seu modo, potencializa, 
ratifica, valoriza e valida a urgência de um olhar diferenciado para as crianças como sujeitos 
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pensantes, atores sociais criativos e competentes, a importância de as envolver 
substantivamente na construção de conhecimento acerca de si mesmo e dos seus mundos, bem 
como a importância de reconhecer modos alternativos de pensamento e ação investigativa com 
elas.  

Deixam-nos ainda a mensagem de que nas pesquisas com crianças, e principalmente nas 

pesquisas que tentam compreender ou mobilizar a sua participação é fundamental que os 

investigadores tenham sempre presente a complexa interação entre as possibilidades e os 

limites da participação das crianças e dos jovens numa sustentada atitude de respeito e 

reconhecimento das suas competências e limitações. Somente desta forma poderemos 

salvaguardar o desiderato de que, tal como defende Boaventura Sousa Santos (2007), não há 

justiça social global sem justiça cognitiva global – somente conseguiremos lutar pela justiça 

cognitiva global se envolvermos, também, as crianças nos processo de construção de 

conhecimento acerca de si mesmas, através da sua participação. 
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 Aprendendo a Vida, Escutando as Vozes das Crianças 
 

Alexandra Bernardete Roçadas Botelho 
 
Resumo 

A investigação foi desenvolvida com um grupo participante de sete Crianças, que 
frequentavam uma Escola do 1º Ciclo de um bairro social vulnerável, com a finalidade de 
escutar, compreender e contribuir para a inclusão dos seus pontos de vista, sobre assuntos que 
lhes dizem respeito. O trabalho inclui uma breve caracterização do contexto, de forma a 
enquadrar a escola, como espaço social do bairro, situado na cidade de Aveiro, uma das muitas 
Cidades Amigas das Crianças. 

O final do século XX foi crucial, para a mudança de estatuto da criança, reconhecendo-
lhes competência social. As crianças começaram a ser consideradas atores sociais e sujeitos de 
direitos. Os direitos de participação vieram atribuir-lhes direitos políticos, até então, negados a 
este grupo social minoritário. As investigações começaram, assim, a ser realizadas com as 
crianças e não sobre Elas. 

Este estudo realizou-se pelo método Investigação-Acção Participativa, através da 
realização de Grupos de Discussão Focalizada, para conhecer o ponto de vista das crianças, 
explorando um conjunto de questões, onde todas tivessem oportunidade de se fazer ouvir. 
Recorreu-se, ainda, à observação participante, à utilização de registos escritos das crianças e à 
utilização de fotografias, vídeo e gravação áudio.  

Com este trabalho, esperamos encorajar outras pessoas a predisporem-se a ouvir o que 
as crianças têm para dizer e tomar em conta as suas opiniões, em decisões do seu interesse. 
Palavras-chave: crianças, escola, direito de participação, vozes, sujeitos de direitos. 
 
Abstract 

The investigation was conducted with a participant group of seven researcher children, 
in order to hear, understand and make their opinion matter. The work includes, then, a wider 
characterization of the context, Aveiro, in order to frame the village, as the local context of the 
participant group. 

The late twentieth century was crucial to the change of status of the child, recognizing 
their social competence. The children began to be regarded as social actors and subjects of 
rights. The participation rights have granted them political rights so far denied to this social 
minority group. The investigations started just to be with the children and not about them. 

This study was carried out by the Participatory Action Research method, by conducting 
Focused Group Discussion, to know the point of view of children, exploring a range of issues, 
where all have the opportunity to be heard in their own "terms ". This technique gives priority 
to the voices of children, revealing their interests and opinions about the topics in question. To 
complement this technique, we used also participant observation, the use of written records of 
children and the use of photographs, audio and video. 

We hope with this work, to encourage some other people to listen children and take in 
account their oppinions on decisions about them. 
Keywords: children, school, participation rights, voices, subjects of rights. 
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Introdução 
 

Numa época em que os problemas sociais parecem avolumar-se e em que os Direitos 
das Crianças, nomeadamente os seus Direitos de Participação, são reclamados, sinto que é 
importante contribuir para que as crianças deixem de ser consideradas sujeitos passivos, um 
grupo minoritário sobre quem se fala e decide sem a preocupação de escutar e fazer ouvir as 
suas vozes. 

Neste trabalho procuramos ir ao (re)encontro das Crianças na Escola, assumindo a sua 
condição de sujeitos ativos e de conhecedores dos ambientes que criamos para elas. Quisemos 
co construir com elas uma representação da sua experiência quotidiana, assumindo plenamente 
o seu estatuto de Sujeitos de Direitos.  

Já lá vão duas décadas, desde que Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e embora os Direitos de Participação estejam contemplados, por efeito deste ato, nos 
documentos normativos nacionais que procuram garantir os direitos e liberdades nela 
consignados, na prática, ainda, há muito para fazer para que as crianças sejam escutadas e que 
as suas opiniões, sobre assuntos que lhes dizem respeito, sejam realmente tomadas em conta. 

Um dos fatores que determinaram a realização deste projeto foi a participação do 
Município de Aveiro numa iniciativa que visa a implementação dos princípios da Convenção 
sobre os Direitos da Criança através do governo local, contando com a participação direta das 
Crianças enquanto Cidadãs.  

O trabalho pretendeu escutar, compreender, dar visibilidade e contribuir para a inclusão 
do ponto de vista, de um grupo constituído por sete crianças que frequentam uma Escola de 1º 
Ciclo do Ensino Básico, situada numa zona socialmente vulnerável da Cidade de Aveiro.  

Nas nossas leituras constatamos que muitos são os trabalhos sobre as crianças, mas 
poucos são os trabalhos realizados com Elas. Um dos efeitos desta situação é que conforme 
denunciam autores ligados à sociologia da infância, pouco sabemos ainda sobre o que as 
crianças pensam, e acerca das suas vivências, opções, capacidades de ação, decisão e 
transformação social dos mundos sociais em que são inseridas e que criam entre si.  

Quisemos escutar o ponto de vista das crianças sobre assuntos que lhes dizem respeito, 
tendo em conta a sua visão do contexto imediato e envolvente em que estão inseridas: o Bairro, 
a Escola, o grupo de Pares e a Família. 

Para conhecer a criança como sujeito com vida própria e como ator social tivemos que 
criar um quadro de referentes teóricos e metodológicos que fundamentaram procedimentos 
inspirados na prática da investigação-ação participativa com crianças.  

Organizamos o relatório deste trabalho em três partes. Na primeira parte, daremos 
conta do enquadramento teórico que está dividido em três capítulos: um sobre o tema dos 
Direitos da Criança; o segundo sobre a Escola e o terceiro sobre a Participação como Direito da 
Criança. Na segunda parte, esclarecemos os referentes e dispositivos metodológicos e as 
técnicas que mobilizamos no nosso trabalho. Na terceira parte, relatamos o processo no qual a 
produção de conhecimento com as crianças, constituiu a base da sua constituição como sujeitos 
de experiência e de opinião sobre as condições de desempenho do seu ofício de alunos e na 
qualidade de sujeitos a quem se reconhecem os direitos consignados na Convenção sobre os 
Direitos da Criança, e de modo especial o Direito à participação na vida da escola, da família e 
da comunidade. 
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Com este trabalho, pretendemos, assim, contribuir para uma melhor sensibilização e 
capacitação das Crianças para a promoção dos seus direitos na Cidade Amiga das Crianças. 

 
 

Enquadramento Teórico 
 

Nesta parte do nosso trabalho, pretendemos reunir um conjunto de referenciais teóricos 
que nos ajudem a problematizar a situação da infância e a condição social e política das 
crianças, num momento em que a discussão sobre os direitos da criança exige mais do que o 
consenso em torno de afirmações, tais como “cada criança é semelhante às outras crianças em 
alguns aspetos, mas é única em outros aspetos.” (Papalia et tal, 2001: 9) e que foram 
fundamentais para o reconhecimento, ainda recente da sua individualidade. 

Como nos deu a saber Áries (1981:11), na Idade Média, “as crianças (…) pertenciam ao 
universo feminino, junto da qual permaneciam até terem capacidade de trabalho, de 
participação na guerra ou de reprodução, isto é, até serem rapidamente integrados na adultez 
precoce”. As crianças eram encaradas como adultos em miniatura até ao século XVIII, quando 
Rousseau e outros pensadores vieram reclamar que a infância fosse perspetivada como um 
período de desenvolvimento diferenciado, com especificidade própria. Até quase aos nossos 
dias, a infância durkheimiana impedia-nos de reconhecer a autonomia existencial da criança, 
considerando-a estritamente como um ser em devir, um ser-futuro, uma pessoa em vias de 
formação, frágil, delicada.  

O reconhecimento de que, só nas últimas décadas, a infância foi reconhecida como uma 
categoria social autónoma, analisável nas suas relações com a ação e a estrutura social, parece-
nos fundamental, para compreender a dificuldade da sociedade, reconhecer a criança como 
sujeito de direitos, não apenas de proteção e de provisão, mas também Direitos de Participação 
em assuntos que lhes dizem respeito. 

Para ingressar no espaço teórico e político onde a diferenciação da infância foi decisiva 
para que as crianças pudessem ser reconhecidas e investidas como grupo social de sujeitos 
ativos, que interpretam e agem no mundo, e cuja ação estrutura e estabelece padrões culturais 
próprios. Começaremos por localizar a Convenção sobre os Direitos da Criança, como marco 
político que exige que todas as sociedades reconheçam aos seres humanos, com pouca idade, a 
dignidade e estatuto de sujeito de direitos. Num segundo momento, procuraremos localizar o 
papel que a Escola desempenhou nesta conquista de um outro lugar social para as crianças, a 
partir do século XIX e XX. Num terceiro momento, tencionamos focalizar o tema da participação 
infantil como condição de cidadania das crianças que não exige ir além do reconhecimento da 
criança como sujeito de direito. 

Com estes referenciais, procuramo-nos aproximar mais da compreensão e assim da 
problematização e intervenção no lugar social das crianças com quem desenvolvemos este 
trabalho.  
 
Capítulo1 - As Crianças como Cidadãs de Pleno Direito 
 

Conforme refere Fernandes (2009), foi nos últimos 200 anos que “as crianças passaram 
de um estatuto que as encarava, essencialmente, como propriedade dos pais, para um estatuto 
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pessoal parcial com alguns direitos de autodeterminação associados a crescentes direitos de 
provisão e proteção”. 

Embora reconhecendo o quanto a humanização do tratamento das crianças esteve 
estreitamente relacionado com a evolução das noções de família e de infância e quanto a 
condição social das crianças depende de alterações sociais de longa duração e de grande escala, 
queremos centrar este capítulo no contributo da luta pelos direitos da criança no 
reconhecimento do direito à participação social e política que hoje podemos reclamar com elas, 
pela invocação da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Foi no século XX que se iniciou o percurso de construção dos Direitos da Criança. 
Segundo Fernandes (2009:39), em 1979, Ano Internacional da Criança, o governo polaco propôs 
uma Convenção dos Direitos da Criança, que viria a consubstanciar-se somente em finais de 
1989, e cujo lema principal, foi o melhor interesse da criança. Em 1990, esta convenção foi 
ratificada por Portugal. As crianças viram, assim, consagradas de forma suficientemente clara e 
extensa um conjunto de direitos fundamentais, próprios e alienáveis.  

Na Parte II da Convenção encontram-se descritos os deveres dos Estados, tais como, 
divulgar os princípios e as disposições da presente Convenção (artigo 42º)6, cumprir as 
obrigações que lhes cabem nos termos da mesma (artigo 43º)7, surgindo o Comité dos Direitos 
da Criança como instrumento regulador da sua efetiva implementação, e apresentar ao Comité 
através do Secretário-Geral da ONU, relatórios sobre medidas que hajam adotado para dar 
aplicação aos direitos reconhecidos pela Convenção e sobre os progressos realizados no gozo 
desses direitos (…) (artigo 44º). 

 
1. A Aplicação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal 

 
Portugal foi dos primeiros países a aderir à Convenção sobre os Direitos da Criança, a 

qual foi ratificada e vigora na ordem interna desde 21 de Outubro de 1990 (…). Os princípios 
fundamentais da Convenção fazem parte, também, dos princípios consagrados na Constituição 
da República Portuguesa (…). 

Sobre a constituição da Parte I da Convenção, Hammarberg apud Fernandes (2000: 425 e 
426) consideram os seus 54 artigos um grande conjunto de Direitos, que podem ser agrupados 
em três categorias: Direitos relativos à provisão – onde são reconhecidos os direitos sociais da 
criança, relativamente à salvaguarda da saúde, educação, segurança social, cuidados físicos, 
vida familiar, recreio e cultura; Direitos relativos à proteção – onde são identificados os direitos 
da criança a ser protegida contra a discriminação, abuso físico e sexual, exploração, injustiça e 
conflito; e Direitos relativos à participação – onde são identificados os direitos civis e políticos, 
ou seja, aqueles que abarcam o direito da criança ao nome e identidade, o direito a ser 
consultada e ouvida, o direito a ter acesso à informação, o direito à liberdade de expressão e 
opinião e o direito a tomar decisões em seu proveito. 

                                                           
6
 Artigo 42º - Os Estados Partes comprometem-se a tornar amplamente conhecidos, por meios ativos e 

adequados, os princípios e as disposições da presente Convenção, tanto pelos adultos como pelas crianças. 
7
  Artigo 43º, Ponto 1 - Com o fim de examinar os progressos realizados pelos Estados Partes no 

cumprimento das obrigações que lhes cabem nos termos da presente Convenção, é instituído um Comité dos 
Direitos da Criança (…)  
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No prefácio do II Relatório de Portugal, sobre a aplicação da Convenção dos Direitos da 
Criança, como prevê o artigo 44º da Convenção, Baptista (1999) afirma o facto de a Convenção 
representar um notável progresso na consagração dos Direitos da Criança, que passou a ser 
entendida como um sujeito de direito e de direitos, não só merecedora de proteção, mas 
também de respeito e dignidade, com o direito de fazer ouvir a sua voz e de participar na 
construção de um mundo onde a liberdade, a solidariedade e a paz sejam valores fundamentais 
a preservar. Contudo, “passados dez anos é, no entanto, com mágoa que verificamos que mera 
ratificação da Convenção pelos estados não faz com que, por magia, sejam respeitados os 
direitos da criança”. 

A Comissão (1999:52) confirma “o interesse superior da criança vem sendo cada vez mais 
proclamado como direito fundamental que deve prevalecer em oposição a quaisquer outros”. 
Ainda, no mesmo Relatório, (Idem, p.69) expõe que, “quer no seio da família, quer na escola 
verifica-se uma mudança notável, considerando-se hoje importante ouvir a criança e o jovem, 
havendo consciência de que a conceção autoritária nas relações familiares e na escola não 
favorecem nem a responsabilização nem a autonomia”.  

O Comité dos Direitos da Criança, instituído de forma a dar cumprimento ao artigo 42º 
da Convenção, depois de examinar os dados apresentados pelo II Relatório, “regozija-se com o 
progresso alcançado pelo Estado-Parte na implementação da Convenção através de numerosas 
políticas abrangentes. No entanto, preocupa-se com a ausência de uma estratégia nacional 
abrangente de implementação da Convenção”.  

Sobre o respeito pelas opiniões da criança e participação da criança, o Comité, nas 
“Observações Finais do Comité sobre os Direitos da Criança ao Segundo Relatório de Portugal 
sobre a aplicação da Convenção dos Direitos da Criança”, “toma nota, ainda do processo em 
curso para resolver as dificuldades, nas escolas e na sociedade, relativas às conceções culturais 
sobre o valor da opinião de uma criança”. 

Para Sarmento (2007:192) “a Convenção sobre os Direitos da Criança assim como toda a 
legislação e instrumentos jurídicos que se reporta às crianças, apesar de todas as limitações e 
críticas, é uma marca de cidadania, um sinal da capacidade que as crianças têm de serem 
titulares de direitos e um indicador do reconhecimento da sua capacidade de participação”. 
 
 
Capítulo 2 - A Escola como Lugar de Infância e de Exercícios de Direitos 
 

...a escola não é somente um lugar de aprendizagem, é também um meio de 
vida, um microssistema social, com as suas regras de funcionamento interno. É 
no seu interior que se opera, no essencial, o processo de socialização do 
educando... (Leite, 1993) 
 

Para Áries e Ramirez apud Sarmento (2006:142), a construção moderna da infância 
correspondeu a um trabalho de separação do mundo dos adultos e de institucionalização das 
crianças, sobretudo por meio da constituição de creches e da escola pública.  

A escola é “um mundo social, que tem suas características e vidas próprias, seus ritmos e 
seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, 
seu regime próprio de produção e gestão de símbolos” (Forquim apud Quinteiro, 2004:170). 
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No entanto, Leite (1993:50) salienta que o sistema educativo, ainda está organizado para 
que todos tenham o mesmo ritmo de trabalho, aprendam com o mesmo livro, o mesmo 
material, as mesmas frases, as mesmas palavras, tendendo a tratar todos da mesma maneira, 
apesar de todos serem diferentes nos seus ritmos de trabalho e capacidades próprias.  

Embora, caiba à Escola promover a adaptação dos sujeitos às condições ambientais 
(sociais, económicas, culturais e tecnológicas) do meio onde se insere, esta nem sempre se 
encontra preparada para responder a tantas exigências postas pela sociedade. 

Como refere Freire (1984:73), “é coisa sabida que as condições de vida, o local de 
residência, o tipo de família, o meio ambiente, o tempo de que dispõem os pais para se ocupar 
das crianças e ajudá-las nos deveres escolares desempenham um papel decisivo nos resultados 
obtidos pelos alunos nas escolas”. 

Contudo a Escola não deve portanto ser questionada na sua importância, enquanto local 
onde se produz a generalização da aprendizagem e a socialização, mas deve ser investida como 
lugar onde é necessário lidar com tantas e tantas desigualdades (Leite, 1993). 

Para muitos a escola é uma situação de rutura com a vida, que pode ser maior ou menor 
conforme a cultura própria de quem aprende, reproduzindo a estratificação social. Freire (1984) 
diz que se considerarmos a democratização da escola pelo facto de que alunos vindos de meios 
diferentes disponham das mesmas oportunidades de êxito, então a luta ainda está longe de ter 
alcançado os seus objetivos.  
 
1. A Escola como Lugar de Exercício do Direito à Educação  

 
A Convenção sobre os Direitos da Criança que é invocada nos documentos nacionais e 

internacionais concebe a Criança como “pessoa em formação”, que deve beneficiar de todas as 
condições que lhe permitam desenvolver integralmente as suas capacidades, a nível físico, 
psíquico, espiritual, moral e social, de modo a garantir a sua dignidade de pessoa humana.  

A ratificação deste documento atribui aos Estados a responsabilidade de assegurar à 
criança e à sua família o usufruto do desenvolvimento dos recursos e do progresso social da 
comunidade em que se inserem, bem como, promover o seu bem-estar e a qualidade de vida. 
Neste contexto, compete ao Estado suprir e proporcionar os meios necessários para a proteção 
das crianças, educação e preparação para o futuro.  

A Convenção é portanto um documento fundamental na defesa do respeito e garantia 
de condições de exercício do direito da criança à educação, na medida em que estabelece no 
seu ponto 1 e 2, do artigo 28º e artigo 29º que os Estados tenham “ em vista assegurar 
progressivamente o exercício desse direito na base da igualdade de oportunidades…”, que 
tomem “ as medidas adequadas para velar por que a disciplina escolar seja assegurada de 
forma compatível com a dignidade humana da criança e nos termos da presente Convenção” e 
que assumam a que a educação da criança se destine “... a promover o desenvolvimento da 
personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na medida das suas 
potencialidades…”. 

Quando atentamos à legislação nacional, verificamos que a participação das crianças e 
dos jovens faz parte do ideário expresso em diversos documentos. Assim, o Decreto-lei nº 
75/2008, de 22 de Abril, aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário, tendo 
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como principais objetivos (artigo 4º): a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar (…); 
b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 
oportunidades para todos; (…) g) Proporcionar condições para a participação dos membros da 
comunidade educativa e promover a sua iniciativa. 

Também, o Conselho Geral (Idem, p. 194), criado pelo Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de 
Abril (artigos 11º a 17º) é responsável pela definição das linhas orientadores da atividade da 
escola, e na sua composição tem de estar salvaguardada a participação de representantes (…) 
dos alunos, do município e da comunidade local. E ainda (Ibidem, p. 197), sobre a participação 
de pais e alunos, vem o Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de Abril, no artigo 47º contemplar que (…) 
aos alunos é reconhecido o direito de participação na vida do agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada. E o artigo 48º, no seu ponto 2, determina que o direito à participação dos alunos 
na vida do agrupamento de escolas ou escola não agrupada processa-se de acordo com o 
disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e concretiza-se para além do disposto no 
presente Decreto-lei e demais legislação aplicável, designadamente através dos delegados de 
turma, do conselho de delegados de turma e das assembleias de alunos, em termos a definir no 
regulamento interno. 

O que constamos é que este propósito esbate-se num conjunto de outras preocupações 
que decorrem do facto da escola ser uma organização frequentada por alunos e professores, 
com origens sociais e culturais diferentes, motivações, expectativas, interesses igualmente 
divergentes; é uma instituição complexa em que o dever de educar e de socializar nem sempre 
permite a todos, enquanto cidadãos, sem exceção, uma boa integração na sociedade e na vida 
da comunidade.  

Importa por isso ouvir as crianças, para reconhecer a sua existência pessoal e a sua 
competência social e política em contextos educativos formais e informais, onde se manifestam 
outras dimensões das suas vidas, que transcendem a sua condição como filhos/as e alunos/as. 
 
2.  A Escola como Lugar de Trabalho  
 

Para Perrenoud (1995), o trabalho escolar está mais próximo dos trabalhos forçados que 
de uma profissão livremente escolhida. Uma fração dos alunos faz da necessidade virtude e 
realiza, sem dificuldade, o seu percurso escolar; outros resistem abertamente e desencadeiam a 
fúria dos que lhe " querem bem "; outros ainda fingem aderir às regras do jogo com elas. 

Analisando o sentido do trabalho escolar para as Crianças, Perrenoud põe a descoberto a 
condição inerente ao desempenho do ofício do aluno, nos seguintes termos. 

 
“Idealmente, o ofício de aluno incita-os a trabalhar para aprenderem. Na 
realidade, pede-se também às crianças e adolescentes que trabalhem para 
estarem ocupados, (…) para contribuírem para o bom funcionamento didáctico, 
para tranquilizarem professores e pais. Convidamo-los a seguir rotinas e regras 
que visam optimizar as aprendizagens e o desenvolvimento intelectual, mas, às 
vezes, mais prosaicamente, impomos-lhes a manutenção do silêncio, da ordem 
e da disciplina, para se facilitar a coexistência pacífica dentro de um espaço 
fechado, para assegurar o cumprimento dos programas, a melhor utilização dos 
recursos, a autoridade do professor”. (Perrenoud, 1995) 
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Refere Sarmento (pp. 33 e 34) que “a noção de que as crianças se distinguem dos adultos 
pelo facto de não trabalharem constitui um mito social, no qual se consuma uma parte da 
construção contemporânea da ideia de infância (…) a natureza mítica da noção de que as 
crianças não trabalham só é possível através da operação de desqualificação da atividade 
escolar como trabalho”.  
 
 
Capítulo 3 - Do Reconhecimento dos Direitos à Criação de Condições de Cidadania da Criança 
 

A Convenção sobre os Direitos da Criança veio atribuir, precisamente, direitos políticos 
às crianças que até então não lhes eram concedidos. O direito a ser ouvida e a ser informada, o 
direito à liberdade de expressão e opinião e o direito de tomar decisões em assuntos que lhes 
digam respeito, fazendo-se ouvir as suas vozes, numa efetiva participação na vida pública. 

Assim, o artigo 12º da Convenção, no seu ponto 1, estipula que “Os Estados Partes 
garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua 
opinião sobre as questões que lhe respeitem, (…”. O ponto 1, do artigo 13º, determina que “A 
criança tem direito à liberdade de expressão. (… ”. E o artigo 14º, ponto 1, convenciona que “Os 
Estados Partes respeitam o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião”.  

A entrada das crianças e da infância na agenda da opinião pública e nos estudos 
produtores de conhecimento sobre a sociedade traduzem a expressão de relevância social da 
infância nestes últimos anos.  

Para Sarmento (2005:73), a constituição de uma escola assente nos direitos é, acima de 
tudo, legitimada pelo facto de que, sendo as escolas construídas para as crianças - nos níveis 
político e organizacional e nos planos histórico e das políticas educativas - elas são também - no 
plano da ação concreta - construídas (sobretudo) pelas crianças. 

Assim, concordamos com Alderson apud Sarmento (2005:77), quando relata que as 
vantagens pedagógicas da participação são inúmeras, entre as quais destacam-se por exemplo: 
a possibilidade das crianças poderem desta forma pensar criativa, crítica e autonomamente; 
aprenderem a trabalhar melhor em grupo; expor as suas ideias clara e persuasivamente, e ainda 
a partilhar decisões e responsabilidades, contribuindo de forma decisiva para serem membros 
ativos e responsáveis no seio da família dos grupos de pares e da comunidade.  

Vários autores apud Sarmento (2007:185) referem que não é intenção sustentar a defesa 
da atribuição do direito de voto às crianças (…) No entanto, a participação política não se 
restringe ao poder de voto, mas sim nas formas não eleitorais de participação política (….) Na 
verdade, privação de direitos políticos não é sinónimo de ausência de participação política. 

 
1. A Participação da Criança na Produção de Conhecimento como Afirmação de Cidadania 
 

“As ONG trabalham com crianças investigadoras para melhorar a compreensão 
das vidas das crianças, dos seus interesses, preocupações, capacidades e 
necessidades; vê-las no contexto da sua família, comunidade e sociedade; para 
demonstrar a capacidade das crianças de participarem na investigação, as suas 
competências, ingenuidade e originalidade. Mostram como as crianças podem 
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ter perspectivas únicas e válidas para informar a política social e ajudar na 
resolução das suas próprias dificuldades”. (Christensen e James, 2005:275) 

 
Na década de 80, do século XX, com a nova reconceptualização da infância, vários 

autores, sociólogos da infância, “defendem a necessidade de considerar as crianças como atores 
sociais e a infância como grupo social com direitos, sublinhando também a indispensabilidade de 
considerar novas formas de investigação com crianças”. 

Mas, como qualquer outra mudança, considerar as crianças como sujeitos ativos, 
detentoras de direitos, e valorizar as suas opiniões, reconhecendo-as socialmente, é um 
processo lento e gradual, consequências da habitual resistência à mudança.  

Importa por isso procurar respostas para as mesmas questões colocadas por Quinteiro 
(2004:173) “O que sabemos sobre as crianças que frequentam a escola pública? Como 
aprendem? Como criam? O que aprendem? O que sentem? O que pensam?” 

Partir destas perguntas parece-nos ser uma forma interessante de irmos ao encontro da 
criança que está no aluno a partir da análise das suas representações sociais, buscando vê-la e 
ouvi-la a respeito de como pensa e concebe o mundo e a escola (…) de forma a transformar a 
escola num lugar agradável, onde a criança goste de ir e permanecer não só por “obrigação”, 
mas também porque se encontra mobilizada para participar do seu próprio processo formativo. 
 
 
Considerações Metodológicas 
 

“Aprendendo a vida, escutando as vozes das crianças”, foi o tema de investigação que 
surgiu ao verificarmos que as Crianças participam pouco, nas tomadas de decisão que os afetam 
direta ou indiretamente, na escola.  

Para compreender e melhorar esta situação, formulamos como questões de partida 
desta investigação: O que pensam as crianças sobre a escola? O que sabem? O que sentem? 
Quais são os seus interesses sociais e expectativas sobre a escola? De que forma se pode 
promover a participação das crianças na escola enquanto contexto de educação formal? 

Neste capítulo pretendemos esclarecer as referências teórico-metodológicas e as 
decisões técnicas e éticas que orientaram um processo em que se procurou simultaneamente 
inscrever esta investigação no campo de estudos da criança, enquanto contributo científico, e 
criar condições de envolvimento das próprias crianças, enquanto investigadores participantes. 

Depois de esclarecer os fundamentos das nossas opções teórico-metodológicas, 
propomo-nos justificar os procedimentos adotados, para que a escuta do ponto de vista e a 
participação de um grupo de crianças do 1º Ciclo de uma Escola Básica, situada numa zona 
desfavorecida do Concelho, gerasse conhecimento válido e outras condições necessárias à 
afirmação de um novo lugar para elas, enquanto Cidadãs ativas na melhoria da Escola e da 
Comunidade.  
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Opções Teórico-Metodológicas 
 

Considerando as questões e objetivos de partida deste trabalho, a investigação 
qualitativa foi aquela que nos pareceu mais adequada, designadamente, por valorizar o 
contexto e pela possibilidade de utilização dos métodos da abordagem etnográfica, cujo 
objetivo é desenvolver um tipo de conhecimento baseado mais na descrição ou interpretação 
do que na avaliação dos fenómenos. Tivemos em atenção o facto desta forma de desenvolver 
conhecimento, valorizar a compreensão do investigador e dos participantes no processo de 
investigação.  

Este estudo tomou, também, como modelo de referência a Investigação-ação 
participativa, por se tratar de uma metodologia que, tal como menciona Marques e Sarmento 
(2007), ter ganho substância no século XX, quando se assumiu a necessidade da criação de 
condições que viabilizassem a participação ativa das pessoas na melhoria das suas condições de 
vida, no curso de mudanças sociais resultantes dos processos de industrialização e na perspetiva 
de defesa dos ideais democráticos.  

Também para Lima (2003:317), a Investigação-ação participativa “procura juntar a ação 
e a reflexão, a teoria e a prática, de forma participada, na procura de soluções para questões 
importantes para as pessoas, e, mais geralmente, para que as pessoas individuais e as suas 
comunidades possam florescer” O que se pretende é produzir conhecimentos, para conhecer 
melhor o mundo, de forma a poder transformá-lo. Com a recolha de informações sistemáticas, 
procuram-se resultados que possam ser utilizados pelas pessoas para tomarem decisões 
práticas relativas a determinados aspetos das suas vidas, provocando melhorias naquilo que se 
faz; o que se propõe é que investigador não seja um mero observador, mas antes um apoiante 
dos sujeitos implicados na ação. 

As decisões sobre os procedimentos de investigação tomaram também em conta a 
recomendação da sociologia de infância no sentido de que o conhecimento sobre a vida das 
crianças seja construído em parceria com elas, por se reconhecer a sua competência como 
atores sociais e a partir de si próprias, tendo o cuidado de incluir as suas vozes na investigação.  

 
 

1. Procedimentos  
 

Considerando os objetivos do trabalho e as características do grupo que tínhamos 
escolhido como potenciais participantes no estudo, optamos por explorar as potencialidades do 
Grupo de Discussão Focalizada que Fonseca (2007) define como um método de gerar dados na 
base do grupo de interação e de discussão (...) como modo de explorar diferentes perspetivas de 
um tópico, tomando-se como unidade de análise (do conteúdo da discussão) o grupo, mais do 
que os indivíduos que tomam parte na discussão”.  

O Grupo de Discussão Focalizada é, assim, um instrumento metodológico de recolha de 
informação que privilegia as vozes das crianças em conversas focalizadas entre elas, com a 
finalidade de desenvolver o projeto de investigação, mas também proporcionar oportunidades 
de relação, reflexão e participação, dar voz e ouvidos às crianças, perceber as razões das suas 
atitudes, entendimento dos seus direitos, interesses e expectativas em relação à escola.  
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Ao planear a investigação consideramos, também, as potencialidades da observação 
participante na produção de conhecimento sobre o grupo.  
 
2. As Precauções Éticas 
 

Ao tomar decisões sobre aspetos técnicos da pesquisa confrontamo-nos com a 
importância de cumprir determinados pressupostos, que se relacionam com os princípios éticos, 
tais como, garantia do anonimato e da confidencialidade. 

Graue e Walsh (2003) sublinham que nas investigações com crianças, não lhes é pedida 
essa permissão, uma vez que são os adultos, pais ou tutores, responsáveis por essas crianças 
que o deverão fazer, desvalorizando a opinião das crianças, enquanto sujeito de direitos. Na 
nossa pesquisa levamos em conta a recomendação destes autores quando afirmam que “um 
investigador humilde que respeite as crianças que o recebem como uma pessoa inteligente, 
sensível e desejosa de ter uma vida confortável terá um comportamento ético em relação a 
elas”.  

Segundo os autores, além de terem o direito de serem informados sobre a natureza, o 
fim e a duração da investigação e sobre a metodologia utilizada, os sujeitos devem ter garantias 
do seu direito à intimidade bem como o direito ao anonimato e à confidencialidade.  
 
3. O Contexto de Origem e de Inserção das Crianças 
 

“As crianças não podem permanecer incólumes aos contextos em que se 
movem. Tal como os contextos se moldam à sua presença, as crianças e os seus 
contextos influenciam-se mutuamente. Tentar pensar nas crianças sem tomar 
em consideração as situações da vida real é despir de significado tanto as 
crianças como as suas acções.” (Graue e Walsh, 2003:24) 

 
Para compreender as vivências das Crianças do Grupo Participante neste projeto de 

investigação pensamos que seria importante situá-las como parte da população da freguesia, 
onde está situado o Bairro Social e a Escola Básica que é frequentada por todas. 
 
3.1.  O Bairro: Meio de Origem das Crianças e de Inserção da Escola 
 

O Bairro, onde reside a maioria das Crianças envolvidas neste projeto, foi criado na 
década de 70, devido a diversos fatores, dos quais registamos o crescimento industrial, o 
retorno da população das ex-colónias e o aumento das bolsas de pobreza e exclusão social no 
concelho. 

A população do Bairro segue a tendência da Freguesia no que respeita a estrutura 
demográfica, predominando a representação de jovens com idades entre 11-15 anos e 16-21 
anos. 

No entanto, contrasta a nível das habilitações. Ao contrário da freguesia que alberga 
população sem escolaridade e com níveis mais elevados de escolaridade, 4% da população do 
Bairro é analfabeta e a maioria tem o nível do 1º CEB, seguindo-se o 2º e do 3º CEB, com raros 
casos de habilitações a nível do ensino superior. 
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3.2. A Escola Básica como Espaço Social do Bairro 
 

Quando analisamos o Projeto Curricular da Escola (2009/2010), constamos que o Bairro 
é descrito como problemático. Refere-se que o bairro demonstra graves problemas estruturais 
de cariz socioeconómico e cultural. O texto refere, também, situações de precariedade, a nível 
da alimentação, higiene, saúde, segurança, afeto e ambiente, que se fazem sentir na vida da 
escola. 

Perante este contexto de inserção e o agravamento dos problemas ambientais, a Escola 
manifesta no seu Projeto Educativo uma especial preocupação com a promoção de valores de 
envolvimento, tolerância e construção; manifesta a intenção de dar às crianças e à comunidade 
elementos que tornem as futuras opções individuais mais criteriosas, conscientes e 
responsáveis.  

Enquanto espaço educativo, as instalações da Escola tem algum conforto. O edifício 
escolar em si apresenta, como principal constrangimento, a visível degradação exterior, mas 
regista-se também a falta de espaços funcionais que foi solucionada com a instalação provisória 
de dois monoblocos, no recinto escolar. Estes espaços provisórios não se encontram 
devidamente climatizados, nem possuem os mesmos recursos materiais das restantes salas de 
aula, nomeadamente, material informático. 
 
4. A Entrada no Terreno a Partir da Escola  
 

Dadas as dificuldades em estabelecer um contrato de participação das crianças com as 
famílias, diretamente, solicitamos apoio à Escola. 

A colaboração do coordenador da escola foi muito importante na divulgação do projeto 
junto dos professores titulares de turma, dos alunos e respetivos encarregados de educação, 
assim como, no desenvolvimento da investigação.  

Embora os pais tivessem respondido positivamente ao convite de participação, apenas 
os pais de oito crianças compareceram à reunião que teve lugar no dia 12 de Março, pelas 18h, 
na Junta de Freguesia. Dando-se, finalmente, início ao trabalho de investigação no terreno.  
 
5. Grupo Participante 
 

O grupo que investimos como potenciais protagonistas desta investigação foi constituído 
por 7 crianças, a frequentarem o 4º ano de escolaridade. As suas idades distribuem-se entre os 
9 e os 10 anos. Todas as Crianças participantes residem em Aveiro; cinco delas no Bairro.  

Da análise da situação familiar destas Crianças, foi possível encontrar vários tipos de 
estruturas familiares. Três Crianças pertencem ao tipo de família nuclear, sendo duas delas, 
filhos únicos, outras três Crianças pertencem ao tipo de família monoparental materna, com a 
presença, em todas elas, de avós e de tios, e por fim uma Criança que vive com a avó materna, 
em situação de ausência da mãe, mas com a presença do pai. 

As habilitações dos pais variam entre o 6º ano de escolaridade e a licenciatura. As 
detentoras de licenciatura são ambas do sexo feminino (mães) e são as mães das duas Crianças 
que vivem fora do bairro. A nível profissional desconhecem-se algumas profissões dos ausentes 
(dois pais e uma mãe), e um pai e duas mães encontram-se na situação de desempregados. 
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6. A Construção da Relação de Investigação com as Crianças 
 

Para cumprir os princípios éticos para com o grupo de crianças investigadoras, 
começamos por estabelecer compromissos entre as três partes: crianças, pais e investigadora. 
Informamos os pais/encarregados de educação, através de uma carta explicativa sobre o tema 
do projeto de investigação, juntamente com um folheto informativo reforçando os Direitos da 
Criança.  

No dia 12 de Março compareceram, então, 8 crianças e respetivos pais/avós. Iniciou-se a 
receção com um lanche, seguindo-se a reunião de apresentação do projeto.  

Para respeitar, então, os direitos fundamentais das Crianças, antes de assinarem o 
formulário de consentimento, foram informadas sobre o projeto de investigação e em que 
consistia a sua participação, de forma a puderem decidir livremente, com conhecimento de 
causa. 

Foram entregues pastas às Crianças, com o pedido de Consentimento Informado e 
Esclarecido e pedido de Consentimento para Vídeo, Fotografias e Gravação Áudio para os 
pais/avós, um caderno, uma esferográfica e uma outra folha com o tema e possíveis questões a 
serem debatidas e assim dar voz às crianças. Depois de explicar os objetivos da investigação e os 
pais/avós manifestarem acordo, de forma a respeitar as opiniões das crianças, foi-lhes 
perguntado se realmente estavam interessadas em participar, e esclarecido que mesmo que os 
pais tenham dado permissão, Elas tinham todo o direito de recusar e se aceitassem, tinham 
toda a liberdade para desistir a qualquer momento.  

Nesta sessão, ficou acordado com as crianças e os pais a realização de sessões semanais 
com a duração de uma hora. Como forma de compensar as crianças, pela sua disponibilidade 
em participar no projeto, foi-lhes dado sempre o lanche, antes de se iniciarem as sessões. Com 
o lanche, no início de cada encontro, pretendíamos que estes se tornassem, também, mais 
apelativos. 
 
6.1. Os Encontros como Espaços de Produção de Conhecimento e de Reconhecimento 
 

Os encontros decorreram desde meados de Março até finais de Maio de 2010, num total 
de 10 sessões. A Junta de Freguesia foi o local escolhido por se tratar de um local público, o que 
poderia contribuir para a tomada de consciência dos Direitos de Participação pelas crianças. 
Consideramos, também, importante a proximidade da escola e do bairro por permitir a 
deslocação autónoma das Crianças. 

O trabalho de campo teve início recorrendo à observação participante conjuntamente 
com registos das crianças, escrita e desenhos, dando desta forma, voz às crianças. 

Seguiu-se a realização de Grupos de Discussão Focalizada com as Crianças, de forma a 
discutir alguns tópicos de conversa, assumindo a investigadora o papel de facilitadora, deixando 
a conversa desenrolar-se entre elas.  

Nem sempre foi possível estar atenta e registar o que foi dito por uma criança, havendo 
perda de muita informação. Para lidar com o problema, recorremos à gravação áudio e vídeo. A 
gravação das conversas em áudio e em vídeo permitiu a sua audição e a observação dos 
movimentos e expressões das crianças. 
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Outra estratégia foi a utilização de DVD, designado por Fernandes (2009:123) de 
“material de estímulo”, permitindo ultrapassar situações iniciais de desconforto ou falta de à 
vontade e promover a discussão acerca de temáticas relevantes.  

A utilização da fotografia foi outra forma de obter informação, atribuindo-lhes 
responsabilidade quer para o manuseamento da máquina (embora fosse descartável), quer para 
a utilização rotativa da mesma pelos vários elementos do grupo. 

Por fim, a utilização de técnicas dramáticas ou a observação de situações de faz-de-
conta, deu-lhes a possibilidade de recriar as suas representações dos mundos, dos sentimentos 
e das ações que as trespassem e que acabam por retratar com evidente particularidade a 
complexidade de emoções e vivências, que seria impossível resgatar por métodos tradicionais. 
 
 
Construindo uma imagem de um percurso no (re)conhecimento dos direitos 
 

Nesta parte do nosso trabalho, pretendemos reconstruir o processo de investigação, em 
que os ganhos de conhecimento produzidos no diálogo com sete crianças, com idades 
compreendidas entre os 9 e os 10 anos, constituíram a base da sua construção como Grupo 
Participante, num processo orientado pelo objetivo de contribuir para que a escola, pudesse ser 
reconhecida como lugar de exercício de direitos, em Aveiro, na sua qualidade de Cidade Amiga 
das Crianças. 

Para melhor compreensão deste processo que foi desenvolvido como unidade de 
(inter)ação com o grupo que foi convidado a ser parceiro de investigação e de ação 
participativa, a partir da sua Comunidade Escolar, dividimos o relato em cinco momentos 
diferenciados. 
 
1. Primeiro Momento: Iniciando o Diálogo sobre a Realidade Vivida 
 

Neste primeiro encontro, foram abordadas as “Vivências do Bairro”, para um melhor 
conhecimento do seu contexto de inserção. Para o registo dos dados, além da observação 
participante, utilizou-se, também, o registo através da escrita e de desenhos.  

Da análise aos registos escritos e desenhos elaborados pelas Crianças, sobre o tema em 
questão, as crianças representam a realidade do bairro com a narrativa e o desenho de objetos 
(pistolas, espadas e facas) e de situações que denotam a consciência de problemas sociais, tais 
como: droga, violência e insegurança. 

Ao interpretar estes dados consideramos a possibilidade de “contágio” dos temas, em 
parte por efeito das condições de realização da atividade, embora se possam relacionar estes 
dados como facto de se tratar de uma zona urbana, reconhecida pela concentração de “focos 
de pobreza”, onde a maioria das famílias residentes vive com graves problemas 
sócio/económicos, associados ao desemprego, isolamento social e onde são identificados 
diversos casos de recurso a meios ilegais de sobrevivência, alcoolismo, prostituição, violência, 
toxicodependência. 

Entre as Crianças do grupo cujos pais estão em situação de desemprego, todos são 
residentes do bairro. 
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Os desenhos e os registos ou comentários das Crianças sobre o meio onde alguns 
residem e onde está inserida a escola, permitem-nos inferir que a experiência quotidiana, 
vividas material ou simbolicamente por elas contrasta com aquela que é presumida no contexto 
escolar. Esta diferença coloca em desvantagem estas Crianças, face ao contexto e currículo 
escolar, apesar dos professores referirem preocupações com as condições sócio familiares das 
crianças que frequentam a escola. 

 
 

 
2. O Segundo Momento: A Primeira Tomada de Posição como Sujeitos de Opinião  
 

O trabalho, neste segundo momento, consistiu na realização de duas sessões de Grupos 
de Discussão Focalizada, no qual procuramos criar condições de expressão e exploração em 
grupo das perceções, dos sentimentos e opiniões que nos dão conta de um ponto de vista 
próprio, que difere necessariamente do dos adultos, em relação à escola.  

Na primeira sessão (segundo encontro) procuramos focalizar a discussão nas suas 
experiências quotidianas na escola, tentando apreender no contexto da interação do grupo, os 
temas e os termos com que as crianças formulavam a sua opinião sobre as práticas, as 
condições e conteúdos de ensino - aprendizagem, etc. Na segunda sessão (terceiro encontro) 
procuramos focalizar a discussão em dimensões mais subjetivas a partir da pergunta sobre o 
que mais gostavam e o que menos gostavam na escola. 

Nas duas sessões assumimos a atitude de observadora participante, além da descrição 
da conversa, que foi gravada em suporte áudio, utilizaram-se também outras técnicas de 
expressão e de registo, tais como o desenho e a escrita. 

A análise do conteúdo destas duas sessões e respetivo agrupamento das opiniões 
expressas pelas crianças permitiu-nos identificar como temas recorrentes nas conversas das 
Crianças o (mau) comportamento das Crianças, mas também o comportamento dos Adultos, 
avaliado de acordo com padrões de convivência social e de relacionamento pedagógico e da 
criação de condições de ensino – aprendizagem. As crianças criticam, também, as condições 
materiais de trabalho e fazem propostas de melhoria. Na relação entre Pares, os Amigos surgem 
como o aspeto positivo, quase único aspeto positivo da sua experiência na Escola. 

Ao escutar o ponto vista das Crianças em relação à escola, impressionou-nos o modo 
como leem e se pronunciam sobre uma realidade que incide fundamentalmente sobre os maus 
comportamentos quer dos seus pares quer dos adultos. A referência a atitudes de desrespeito, 
à comunicação ruidosa, a prática dos castigos e de discriminação, assim como, à falta de higiene 
e a degradação quer dos materiais quer das instalações, leva-nos para longe da representação 
da escola como espaço de trabalho de adultos e de crianças, que é regulado por princípios 
racionais e regras de convivência cívica e cordialidade nas relações intergeracionais.  

Nas conversas com este grupo de crianças, a escola é representada como um espaço de 
conflito, também, desinvestido do ponto de vista material. De forma geral, as Crianças veem 
como aspetos negativos da escola, as atitudes dos professores e degradação dos 
materiais/instalações.  

Nas duas sessões, nas conversas entre as crianças, fizeram notar alguns 
comportamentos sociais de transgressão das regras e outras que foram sentidas como descuido 
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ou desrespeito no tratamento pessoal para com elas. As crianças referiram comportamentos e 
atitudes que parecem ter sido sentidas e avaliadas por elas como contradição, atitudes que não 
foram reconhecidas como expressão de autoridade, mas antes como abusos de poder. Esta 
alusão a práticas de castigo físico não se confina a situações de sala de aula e parecem levar a 
que algumas crianças expressem sentimentos negativos e questionem por extensão outros 
contextos e as práticas disciplinares de outros adultos da escola.  

As Crianças realçaram, ainda, com grande incidência aspetos que são considerados 
fundamentais para a qualidade da relação pedagógica e processo de ensino aprendizagem, tais 
como o tom de voz, a disponibilidade de explicação das matérias. 

Surpreenderam-nos, também, as apreciações e juízos que as crianças fizeram sobre 
situações que refletem a perspetiva da escola como ordem moral, como organização regida por 
princípios éticos, cujas regras devem ser tidas como universais e onde são condenáveis as 
práticas de discriminação e privilégios. 

Com menor intensidade, as Crianças fazem, também, referência ao comportamento dos 
seus pares; designadamente no de respeito das regras e degradação do equipamento. 

As Crianças manifestaram, também, a perceção da tensão que cria e alimenta distâncias 
entre a Escola/Professores e as Famílias do Bairro. 

Talvez por efeito da combinação dos fatores críticos enunciados pelas crianças, algumas 
expressaram opiniões de mau estar. 

As crianças descrevem e avaliam, também, negativamente a degradação dos materiais e 
das instalações como aspetos que afetam a vida e o trabalho escolar. Referem o mau estado das 
cadeiras, pelo barulho que fazem, as mesas porque umas são baixas, outras são altas demais e 
pelo perigo que alguns lugares podem apresentar. Referem, inclusive, a falta de higiene nas 
casas de banho, como fator de aversão. Durante a conversa, pudemos notar também a 
preocupação das Crianças, relativamente à falta de segurança no uso de alguns espaços.  
 
2.1. Os Amigos como Outro Lado da Experiência  

 
Quando a discussão foi focalizada nas preferências das Crianças sobre a escola, houve 

consenso. Todas as crianças revelaram que o que gostam mais são os AMIGOS. Embora, tivesse 
havido algumas referências negativas a outras crianças, estas ocorreram quase estritamente 
quando o diálogo incidiu sobre situações que foram sentidas por elas como atos de 
discriminação pelos adultos ou quando eram expressos sentimentos negativos em relação aos 
adultos ou de mau estar generalizado face à escola. 

Nas sessões de Grupo de Discussão Focalizada surgiram, no entanto, algumas propostas 
muito específicas sobre o que poderia tornar a Escola mais Amiga das Crianças. Nas opiniões 
expressas pelas Crianças deixam evidente o valor que atribuem ao relacionamento com os 
adultos, enquanto facilitadores de condições de aprendizagem. 

As crianças apresentam, também, uma lista de medidas relacionadas com o ambiente 
material que constitui as condições de trabalho quotidiano das Crianças e dos adultos. 
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3. Terceiro Momento: A Criação de Condições de Distância Crítica e Disposição de Ação 
Comunicativa 
 

Neste terceiro momento, procuramos criar condições objetivas e críticas para que o 
Grupo Participante pudesse transitar da posição de sujeito de experiência e de opinião 
enquanto Criança – Aluno, daquela Escola, naquele Bairro - para o lugar de Cidadãs a quem são 
reconhecidos direitos sociais e políticos e para quem se reclama a participação na sensibilização 
e promoção destes direitos em Aveiro, enquanto Cidade Amiga das Crianças. 

Esta fase constou de duas atividades. A primeira do uso da máquina fotográfica que lhes 
permitiria objetivar (ganhar distância) das circunstâncias e factos com que formaram as 
opiniões expressas no Grupo de Discussão Focalizada sobre a escola. A segunda consistia em 
introduzir o tema dos direitos da criança como novo contexto de apropriação da sua 
experiência, como recurso para a inclusão da sua voz no espaço público. 

 
3.1. A Máquina Fotográfica e as Imagens como Medidores do Diálogo 

 
Depois de terminada a conversa sobre “o que gostam mais ou o que gostam menos da 

escola” foi-lhes entregue uma máquina fotográfica descartável. Pedimos que a levassem para a 
escola e fotografassem aquilo que gostavam mais ou o que gostavam menos na escola. Com 
esta atividade, pretendemos individualizar o ponto de vista e ampliar as possibilidades 
narrativas das crianças sobre a sua experiência positiva e negativa da escola.  

A seleção e captação de imagens por cada uma e posterior escolha e diálogo sobre 
imagens apresentadas e escolhidas no contexto de grupo pareceu-nos ser uma forma de 
aprofundar o sentido da própria experiência pessoal e coletiva, preparando a fase seguinte, 
orientada para a intervenção. 

Os comentários que fizeram relativamente às fotografias reproduzem os temas 
emergentes no Grupo de Discussão Focalizada, designadamente da conversa sobre o que 
gostavam mais ou o que gostavam menos da escola. 

As crianças fotografaram outras Crianças e condições materiais do ambiente da escola.  
Ao comentarem as fotografias sobre o porque tiraram a fotografia, reforçam a ideia de 

que os Amigos são o aspeto mais positivo da sua experiência na escola. 
As fotografias que tiraram e que comentam para expressar a sua opinião sobre os 

aspetos negativos da sua experiência na escola são outras crianças (não amigas) e com muito 
maior incidência Materiais e Instalações degradados e que geram a sensação de 
risco/insegurança. Também, aqui documentam e comentam a falta de higiene da casa de 
banho. 
 
3.2. Os Direitos da Criança como Tema de Discussão  
 

No quarto encontro, com todas as Crianças presentes, procedeu-se à visualização do 
filme “Lucanor’s Island” da UNICEF, com o objetivo de as sensibilizar e informar sobre os 
Direitos da Criança e criar um novo contexto de reflexão com as Crianças, na sua condição de 
Sujeitos de Direito e potenciais atores na promoção destes mesmos direitos para Todas as 
Crianças. 
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As Crianças estiveram muito concentradas e em silêncio, manifestando assim o seu 
interesse pelo tema. O silêncio foi cortado, apenas, quando se ouve “não se bate nas crianças”, 
uma das Crianças aponta para o ecrã e acena com a cabeça, em sinal de aprovação (como se 
estivesse a pensar «é verdade, concordo, mas não é isso que se verifica, os professores batem 
nas crianças») 

No encontro seguinte (quinto encontro) tentamos iniciar a conversa sobre o filme de 
forma a escutar o que teriam a dizer sobre esses direitos e eventualmente como estes poderiam 
ser discutidos e defendidos na sua escola, em casa, na rua… Em resposta à nossa proposta de 
falar sobre os Direitos da Criança, de que tratava o filme, as crianças pediram para ver o filme 
novamente como se desconhecessem o tema ou simplesmente como se não lhes interessasse 
sequer falar sobre eles. 
Atendi ao seu pedido mas fiquei admirada pelo facto de saber que a Convenção tem sido 
divulgada, em todas as escolas, em anos anteriores, para que os professores abordem os 
direitos. Terá o tema ficado esquecido? Porquê? 

Como se pôde verificar, através das conversas com as Crianças, nos encontros 
anteriores, as crianças pareciam ter interiorizado a perceção de que algumas das situações 
atentavam contra alguns dos seus Direitos. O que pareciam desconhecer era a existência de um 
documento oficial que as protege contra os maus-tratos, discriminação, e que lhes garanta o 
mínimo de bem-estar e de participação nas decisões que afetam as suas vidas.  

Seria importante fazer esta ligação? Como fazê-las associar a sua experiência ao que era 
defendido e foi legislado a partir daquele documento?  

Tentamos por isso voltar à reflexão sobre a sua experiência, capacitando-a para discuti-la 
em outros termos. 
 
4. Quarto Momento: A Experiência de Participação como Exercício do Direito à Cidadania 
 

No sexto encontro, com a presença de todas as Crianças, foi-lhes sugerido que jogassem 
ao “Faz-de-conta” que estavam numa aula, em que uma Criança ficaria com a máquina 
fotográfica, outra seria o professor e as restantes os alunos, com o objetivo de realizar uma 
fotonovela, com as fotografias tiradas durante o jogo. 

Durante o decurso do jogo, foram alternando os papéis, pois todos queriam representar 
os professores, à exceção da Criança que ficou com a máquina fotográfica (esta costumava 
querer todo o protagonismo, mas como ficou com a máquina a seu pedido, esteve sossegado e 
em silêncio a cumprir o seu papel).  

No sétimo encontro, pretendia-se dar voz às crianças através da realização de uma 
fotonovela, utilizando as fotografias e o jogo “Faz-de-conta”, da sessão anterior. 
Atividade esta, não concretizada devido à falta de interesse por parte das Crianças. Na sessão 
anterior, mostraram-se entusiasmados com a ideia, fotografaram e representaram, contudo não 
quiseram passar daí, dando voz às suas vozes na realização da fotonovela. Em vez disso, 
sugeriram ir para a rua, “tem mais sítios para brincar”, propondo fazer jogos e um piquenique. 
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5. Quinto Momento: A Retomada do Ofício da Criança para além da Condição de Aluno 
 

Nesta fase, fomos confrontadas com o limite temporal do nosso projeto, mas não só! 
Tínhamos que preparar a saída do terreno, partida de forma a que as crianças do Grupo 
Participante se sentissem confortáveis no seu papel de filhas e alunas, no Bairro e na Escola. 
Quisemos devolver-lhe a palavra sobre temas triviais, tais como, a sua Família e os seus sonhos 
pessoais, antes de realizar o piquenique que tinham proposto como desejo a realizar. 

No nono encontro, propusemos que desenhassem a sua família, os seus sonhos e os seus 
medos. Uma Criança, disse “ não me apetece, então desenho só a minha mãe e o meu pai”. 
Quando lhe perguntei se queria falar sobre a sua família, respondeu, “Não, é pessoal.”, avisando 
os colegas que não tinham que falar sobre a família, porque é da vida pessoal. 
Desta sessão, registamos o seguinte: recebemos os desenhos e ouvimos os comentários que 
cada uma fazia, admirando simplesmente a diversidade da forma como representavam as suas 
famílias, os seus sonhos e medos. 

No décimo encontro, com a presença de todas as Crianças, tal como foi proposto por 
Elas, realizou-se o piquenique, no jardim da Junta de Freguesia, como agradecimento às 
Crianças, coautoras deste projeto.  
 
 
Considerações Finais 
 

O projeto “Aprendendo a vida, escutando as vozes das crianças” que me propus realizar, 
pretendia, essencialmente, como o próprio título indica, escutar as vozes das crianças, ouvir o 
que elas tinham para dizer, sobre as vivências do seu quotidiano na escola e para além desta, na 
comunidade e na família. Quisemos aprofundar e procurar soluções para a distância que separa 
Crianças e Adultos no contexto, das suas práticas e dos significados que atribuem às suas 
experiências no desempenho do ofício docente e do ofício do aluno, segundo as condições 
materiais e sociais que são dadas a cada grupo. 

Neste percurso de criação de pretextos, textos e contextos, no encontro e diálogo com o 
grupo que convidamos a participar nesta investigação, pensamos ter conseguido escutar o que 
as crianças sentem, o que pensam e o que sabem sobre a comunidade em que estão inseridas, 
mais sobre a escola, enquanto local, onde passam grande parte do seu dia e menos sobre as 
suas famílias. 

Ensaiamos a criação de contextos de ação comunicativa com a participação das Crianças, 
o que nos leva a reconhecê-las como co construtoras do conhecimento que produzimos, 
contribuindo desta forma para que se saiba um pouco mais sobre a experiência das crianças, 
naquela Escola e naquele Bairro onde reside a maioria delas. As condições que foram, sendo 
criadas e negociadas com a sua participação ativa permitiu-nos (re) conhecê-las como sujeitos 
portadores de saberes próprios, capazes de expressar, formular e defender ideias, de desejar e 
propor mudanças na realidade de que são parte e potenciais participantes. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, - não sobre as crianças mas com as crianças - 
deste pequeno grupo que investimos como grupo de Investigação-ação participativa, 
esperamos encorajar outras pessoas a predisporem-se a ouvir o que as crianças têm para dizer 
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com respeito à sua dignidade inerente e a tomar em conta as suas opiniões, em decisões do seu 
interesse na família, na comunidade mas também na escola. 

Tendo iniciado o processo, reconstruindo o meu lugar como um adulto que se queria dar 
a sentir e conhecer como alguém que estava lá, presente para ouvir com respeito e 
consideração tudo o que elas, enquanto crianças, quisessem contar, tive que desenvolver nelas 
a segurança de que não haveria “ represálias” das suas críticas e denúncias sobre a ordem social 
que enquanto adultos lhes impomos, sancionamos e transgredimos aos seus olhos. Não foi 
difícil assegurar que tudo o que fosse dito por elas seria confidencial, seria como um segredo. 
Ao redigir este relatório confrontamo-nos com questões éticas da investigação mas também 
com os nossos sentimentos de lealdade para com o grupo. Os encontros, em que todas 
puderam dizer a sua palavra, surgiram os temas sugeridos por mim e sugeridos por Elas que 
gostaríamos que fossem tidos em consideração na agenda de Aveiro, enquanto Cidade Amiga 
das Crianças. 

Ao terminar este trabalho não poderíamos deixar de lembrar o estranhamento com que 
o Grupo Participante na Investigação-ação participativa que acabamos de relatar, ouviu falar e 
ser convidado a discutir sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, na sequência da 
projeção de um desenho animado da UNICEF, que mereceu apenas os gestos de uma das 
crianças quando ouviu o enunciado de que os adultos não podiam bater nas crianças. Estamos 
certos de que o desconhecimento ou a falta de familiaridade das crianças com o texto da 
Convenção foi o que inibiu a espontaneidade da comunicação na semana seguinte, quando era 
de esperar que a conversa fluísse como habitualmente a partir do filme. A contra proposta das 
Crianças consistiu no pedido para ver outra vez. 

Acreditamos que ao divulgar o texto da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança deve existir a preocupação de criar condições para que as crianças se apropriem dos 
quatro princípios que a fundamentam: a Não discriminação (artigo 2º); o Interesse Superior da 
Criança (artigo 3º); o Direito a um nível de vida suficiente (artigo 6º) e de modo especial o 
Direito de Participação (artigo 12º).  

A Participação das Crianças e a realização de uma Campanha Local de Sensibilização dos 
munícipes para os direitos da criança são dois elementos fundamentais na construção de uma 
Cidade Amiga das Crianças.  

Esperamos que no Município de Aveiro, que subscreveu, em 1 de Junho de 2007, o 
Protocolo Cidade Amiga das Crianças com o Ministério de Trabalho e da Solidariedade Social e o 
Comité Português para a UNICEF, o "Direito à Participação" das Crianças seja assumida como 
prioridade para que as crianças possam influenciar as decisões que envolvam a sua vida e a vida 
da sua cidade, tendo em especial atenção os grupos cujas condições de existência pessoal e 
social as colocam em desvantagem. 

Que as crianças do Bairro e da escola possam ser reconhecidas como atores 
competentes e capacitados a participar num Movimento local com raízes no espaço 
internacional onde a Convenção sobre os Direitos da Criança é invocada como fundamento de 
outros instrumentos políticos importantes, para a melhoria da situação da infância e do 
estatuto da criança, entre os quais referimos apenas: as recomendações do Comité dos Direitos 
da Criança, a Declaração e o Plano de Ação intitulado por “ Um Mundo Digno das Crianças”, 
aprovados pela Resolução 27/2, de 2002, da Assembleia Geral das Nações Unidas – onde se 
expressa o compromisso dos Governos de adotarem planos de ação nacionais eficazes que 
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garantam os Direitos da Criança e assegurem o seu bem-estar, definindo em especial medidas 
focalizadas nas crianças e adolescentes em risco, o programa do Conselho da Europa, designado 
“Construir uma Europa Para e Com as Crianças” (Março, 2006), que recomenda aos Estados 
membros a implementação de medidas e ações que promovam e garantam os direitos das suas 
crianças ou a declaração de Yokohama, de 2001, assinada no Segundo Congresso Mundial 
contra a Exploração Sexual de Crianças, onde se refere a necessidade dos Estados adotarem 
planos nacionais e estratégias de prevenção e combate a este fenómeno. 
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Participação Infantil e Autonomia no Jardim de Infância:  
uma Questão de Cidadania 

 
Maria Manuela de Sampaio Pinto Silva 

Rosana Coronetti Farenzena  
 

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.  
Palavras-chave: educação pré escolar – currículo – autonomia – participação – infância 
 

 

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. 
Keywords: Preschool Education – Curriculum – Autonomy – Participation- Childhood 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.   
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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. 
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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 
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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 
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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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Cidadania infantil e participação política das crianças: interrogações a 
partir dos Estudos da Infância 

 
Gabriela de Pina Trevisan 

 
 

Resumo  
 

A participação infantil, nomeadamente em contextos públicos de (co) decisão em 
contextos como a escola e a cidade tem vindo a ser apontada como aspeto central para a 
consideração teórica da construção da criança-cidadã. Os debates contemporâneos sobre 
cidadania argumentam a necessidade de repensar as esferas públicas/privadas, 
individual/coletivo e sublinhar o caráter vivido dessas experiências, ultrapassando visões 
formalizadas baseadas em perspetivas somente de direitos/deveres. De modo a que possam ser 
consideradas cidadãs, as crianças necessitam de ser vistas como sujeitos políticos com ação 
política específica que se desenrola em diferentes contextos de vida quotidiana. As suas 
competências políticas, nesses contextos, permitem-lhes co decidir, criar e modificar regras, 
atuar em relações de poder diversas, em influenciar, em transformar e manter. As escolas e a 
participação formal na cidade serão entendidas como contextos de socialização política das 
crianças onde estas são capazes de demonstrar competências na vida coletiva e individual. No 
entanto, importa analisar a complexidade destes contextos, nomeadamente nas suas relações 
de poder e de interdependência entre adultos e crianças e entre crianças, bem como as 
oportunidades tornadas visíveis para a sua participação. Ao analisá-las, complexidades e 
tensões serão observadas que podem sugerir que a participação das crianças e jovens é 
frequentemente complexa, contextual, e fragmentária, podendo localizar-se num espetro largo 
de possibilidades e constrangimentos que, no seu conjunto, tornam mais ou menos possível a 
criação da criança-cidadão. Aspetos como aliança, cooperação e negociação aparecerão como 
centrais nesta possibilidade. A partir de um estudo de caso de inspiração etnográfica, numa 
escola pública de 1º ciclo (crianças de 1º e 3º ano) e de um Programa de Cidades Amigas das 
Crianças (Unicef, 1990) (crianças e jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 18 anos), 
diferentes experiências de participação das crianças em espaços formais de co decisão serão 
analisadas (tais como assembleias de turma, assembleias municipais).  

 
Palavras-chave: cidadania infantil, participação política, socialização política, assembleias de 
turma, assembleias municipais 
 
 
Abstract 
 

Children’s participation, namely in public settings of co decision making such as schools 
and the city, has been pointed out as a central feature for the theoretical consideration of the 
child citizen. Contemporary debates on citizenship argue the need to reconsider public/private 
spheres, individual/collective and underline the subjective and lived nature of the experience 
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and of those formalised perspectives strictly based in rights/duties. In order to be considered as 
citizens children need to be seen as political subjects with specific political action that can be 
displayed in different daily life contexts. Their political competences in those contexts alloqw 
them to co decide, create and modify rules, act upon diverse power relations, influence, 
transform and maintain social orders. Schools and formal participation in the city will be 
understood as children’s socialisation contexts where they are able to demonstrate 
competences in both collective and individual life.  However, it is important to analyse 
complexity in those contexts namely in their power relations and of interdependence between 
children and adults and also amongst children, as well as available opportunities for their 
participation.  On analysing them, complexities and tensions will be observed that could suggest 
that children and young people’s participation is frequently complex, contextual and 
fragmentary, placed in a large spectrum of possibilities and constraints that, seen together, 
make it more or less possible creating the idea of the child-citizen. Aspects as leadership, 
cooperation, negotiation will appear as central for this possibility.  
From a case study with ethnographic approaches at a public elementary school (children from 
1st and 3rd grade) and a Child Friendly City Programme (Unicef, 1990) (children and young 
people between 8 and 18) different participation experiences will be analysed in formal co 
decision making processes (such as classroom assemblies and city council youth assemblies). 
Results will be read using the sociology of childhood frameworks of analysis and those of 
Childhood Studies. A reflection on the pertinence of this analysis will also be made taking into 
account conceptual redefinitions of the field itself.  
 
Keywords: children’s citizenship, political participation, political socialisation, classroom 
assemblies, city council assemblies  
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Considerações breves sobre a cidadania na contemporaneidade 
 

Em sociedades democráticas fortemente marcadas por assimetrias e fenómenos de 
globalização, e associado aos discursos de um exercício enfraquecido de direitos de cidadania – 
e, por isso, de direitos políticos – as reconfigurações da cidadania encontram-se no centro do 
debate. A necessidade de conceitos mais vastos para a compreender, que não se cinjam, por 
exemplo, aos domínios públicos mas também aos privados, implica uma reconceptualização da 
ideia de cidadania formal e de cidadania ativa (Plummer, 2003; Lister, 2007a). Pensada como 
mais que o sentido formal e clássico de uma correspondência estrita entre direitos e deveres e a 
capacidade de os cumprir (Marshall, [1950], 1992) a cidadania incluirá novas dimensões e 
categorias que representarão as complexidades das relações sociais. Neste sentido, noções 
como “cidadania universalista” (Lister), “cidadania íntima” (Plummer), e a inclusão de grupos 
geracionais tradicionalmente excluídos da possibilidade de uma “cidadania plena” são agora 
considerados. No mesmo sentido, torna-se importante considerar questões de acesso ao 
estatuto de cidadania a partir de diferentes pontos de vista, que possam incluir grupos e 
pessoas excluídas – é aqui, então, que as crianças são maioritariamente incluídas na discussão 
uma vez que têm acesso aos direitos sociais de cidadania, mas permanecem sem acesso por 
exemplo, a direitos políticos, nomeadamente de participação e de processos de co decisão.  

Tal como diferentes autores têm vindo a sugerir, as questões de exclusão assumem-se 
como centrais quando aplicadas à cidadania e participação infantil, tornando-os no único grupo 
social sem acesso formal à participação política. No entanto, tal como sugerem Sarmento e 
Marchi (2009) esta não poderá ser assumida como uma característica universal da participação 
e representação infantil, considerando-se as diferentes realidades sociais e culturais, como as 
dos países do hemisfério Sul com fortes experiências de inclusão de crianças e jovens em 
estruturas formais de tomada de decisão. Tal como sugere Jans (2004) se adotarmos uma 
perspetiva de curso vida à cidadania ativa das crianças assumimos que se torna difícil encontrar 
uma definição standard de cidadania, já que a ideia de sociedade de risco torna difícil vê-la 
como conceito centralizado e definição ideal. No mesmo sentido, torna-se importante 
considerar questões de acesso ao estatuto de cidadania a partir de diferentes pontos de vista, 
que possam incluir grupos e pessoas excluídas – é aqui, então, que as crianças são 
maioritariamente incluídas na discussão uma vez que têm acesso aos direitos sociais de 
cidadania, mas permanecem sem acesso por exemplo, a direitos políticos, nomeadamente de 
participação e de processos de co decisão. Tal como diferentes autores têm vindo a sugerir, as 
questões de exclusão assumem-se como centrais quando aplicadas à cidadania e participação 
infantil, tornando-os no único grupo social sem acesso formal à participação política. No 
entanto, tal como sugerem Sarmento e Marchi (2009) esta não poderá ser assumida como uma 
característica universal da participação e representação infantil, considerando-se as diferentes 
realidades sociais e culturais, como as dos países do hemisfério Sul com fortes experiências de 
inclusão de crianças e jovens em estruturas formais de tomada de decisão – nomeadamente em 
órgãos locais de governação – e em movimentos sociais particulares. 
  Retomando o modelo de Marshall, Cockburn (1998) analisa o modo como os três 
conjuntos de direitos se relacionam com as crianças. Nos direitos civis, por exemplo, Cockburn 
argumenta que a marginalidade das crianças está fortemente presente em limitações claras tais 
como ter propriedade ou tomar decisões em assuntos familiares. As visões sobre a infância 
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sofreram alterações significativas desde o século XXI em diferentes áreas do conhecimento. A 
promulgação da Convenção dos Direitos da Criança (CDC) (ONU, 1989) que vincou as primeiras 
imagens e possibilidades da criança como cidadã é particularmente relevante. Apesar de não se 
referir especificamente ao estatuto, o documento iniciou a desconstrução do “paradigma 
protecionista” da Infância (Soares & Tomás, 2004) abrindo possibilidades à participação infantil 
e ao envolvimento na tomada de decisão em contextos da sua vida diária.  

As discussões em torno da cidadania infantil sugerem que quer crianças quer jovens não 
possuem um reconhecimento formal do seu estatuto de cidadania, não encontrando, por isso, 
possibilidades reais de serem cidadãos na prática (Roche, 1999; Sarmento, 1999, 2009; Jans, 
2004; Lister; 2007b; Cockburn, 2005; Landsdown, 2007). Relações de poder e questões de idade, 
de “maturidade política” e competências para se ser cidadão na prática são largamente 
discutidas uma vez que tomam como ponto de partida a ideia da incompetência da criança em 
participar, negociar, influenciar e co decidir com adultos em estruturas formais de tomada de 
decisão (Wyness, 2004; James, 2010; Sarmento, 2009). Tal como argumenta Cockburn (2005) 
diferentes estruturas necessitam de ser pensadas tendo em conta diferentes idades e diferentes 
interesses das crianças. Uma visão pluralista criará estruturas que permitam que diferentes 
grupos expressem os seus interesses e poder nas políticas que lhes dizem respeito. Ao 
assumirmos as reconfigurações da cidadania e das identidades de cidadania, os direitos políticos 
tornam-se fundamentais, obrigando a um “esticar” de limites que permitam a inclusão dos que 
permanecem do lado de fora (Plummer, 2003). As dimensões identificadas por Plummer (2003) 
– reconhecimento e participação, e justiça numa sociedade injusta – obrigam a este novo olhar 
a novos grupos que reclamam múltiplas vozes na aquisição de um estatuto pleno de cidadania.  

Entendida como conjunto de experiências subjetivas em esferas públicas e privadas em 
que os cidadãos constroem identidades coletivas e individuais, participando e influenciando 
essas esferas, o conceito de cidadania deverá incluir as crianças enquanto coletivo no acesso a 
direitos políticos, nomeadamente os de participação, influência e decisão. Ainda que tendo em 
conta as diferenças entre infância e adultos tal não significa que autonomia seja 
necessariamente igual a autossuficiência (Lister, 2007), em que tensões entre participação e 
proteção permanecem no centro. Por outro lado, estas perspetivas de “negação” ou “limitação” 
da cidadania das crianças não poderão sequer ser generalizadas como um dado universal. 
Apesar disso, na maioria das realidades as visões das crianças continuam a ser entendidas como 
não válidas e por isso, pouco interessantes de serem ouvidas (Wyness, 2004). A voz política das 
crianças é então vista como ilegítima e desinteressante quando toca a assuntos políticos. A 
acrescentar, ainda, a ausência de espaços e estruturas onde essas vozes possam ser ouvidas e, 
por isso, legitimadas. 
 Obviamente, o princípio de proteção não se critica per se. No entanto, tal como sugerem 
Sarmento et al:  
 

“(…) a conceituação da infância oscila classicamente entre as concepções 
liberais e familiaristas, que consideram a infância uma questão gerível 
exclusivamente no interior da família (…) e as políticas protecionistas, 
conduzidas predominantemente na ausência de voz das crianças, com reforço 
do poder adulto e subordinação das crianças” (2006, p.146).  
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Um primeiro passo poderá ser o de considerar o que diferentes autores têm vindo a 
sugerir: de que a Infância não seja vista como categoria unitária, considerando-se os contextos e 
especificidades em que se encontram (Christensen, 1998, 2008; Hutchby e Ellis, 1998; Prout & 
James, 1998; Sarmento, 2000) cada vez mais protegidas mas, ao mesmo tempo, menos 
participativas; mais protegidas, mas ao mesmo tempo a ser-lhes exigida autonomia e 
independência. Na sua maioria, então, as crianças permanecem como “cidadãs a ser” (Plummer, 
2003), “citizens in the making” (Marshall, 1950). As esferas públicas, fundamentais para este 
reconhecimento e participação tornaram-se sistematicamente invisíveis para as crianças nas 
sociedades ocidentais, com o aumento do confinamento das crianças em instituições e espaços 
especificamente desenhados para elas (Christensen, 2008; Zheier, 2008). Ao não defini-las 
enquanto cidadãos com estatuto pleno torna-se mais difícil a promoção do exercício dos seus 
direitos políticos. Esta questão relaciona-se também com o argumento de Wyness (2004) de 
que a infância deverá ser vista como uma fase transitória, supondo-se o seguimento de uma 
posterior – a idade adulta8. Por este motivo, ironicamente, “as crianças são reconhecidas 
enquanto cidadãs na mesma altura em que saem da infância” (Wyness; Harrison & Buchanan, 
2004, p.84). Assim, as crianças permanecem como cidadãs potenciais. Novamente, e afinal, a 
discussão coloca-se no campo mais amplo do lugar das crianças na sociedade. Tal como 
sustenta Tomás:  

 
“pensar numa perspetiva de cidadania para a infância implicará sempre um 
esforço para promover a participação infantil, considerando as crianças como 
atores participativos nas relações sociais (…). A cidadania ativa não significa 
conformismo perante a estrutura social ou o cumprimento de comportamentos 
cívicos, mas a possibilidade do exercício do direito de contribuir para a 
mudança social e para a transformação da sociedade” (2011, p. 103).  

 
Outra discussão importante prende-se com perceber se a cidadania das crianças se 

encontra necessariamente ligada a direitos de participação como ponto de partida? E, se, ao 
falarmos de uma cidadania infantil queremos dizer um estatuto completo ou apenas um 
“parcial”? (Invernizzi&Milne, 2005; Cockburn, 2005). Tal como sugerem Invernizzi e Milne 
(2005) necessitamos de clarificar a que nos referimos quando reclamamos um estatuto de 
cidadania das crianças. Algumas dessas ambiguidades são: 

- é sobre educar as crianças para que se tornem bons cidadãos? É garantir os direitos das 
crianças, nomeadamente os de provisão? Ou é incluir as crianças como sujeitos de direitos, tal 
como prescritos na CDC (ONU, 1989)? Ou é, em vez disso, sobre participação política e, por isso, 
sobre direitos políticos? 

Diferentes autores continuam argumentando no sentido de que existiu um grande 
otimismo no que toca à própria Convenção e ao que pode oferecer no que toca à cidadania 
infantil: 

 

                                                           
8
 Neste ponto será útil relembrar Prout (2005) na análise do dualismo ser/tornar-se. O autor não questiona apenas 

a ideia de infância como período transitório e, por isso, um período de tempo limitado – mas relaciona-o com os 
ouros grupos etários /geracionais sujeitas a redefinições e processos de crescimento permanentes, recusando a 
ideia de que a penas a infância é inacabada enquanto os outros são permanentes e estáveis.  
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“A ideia de implementação da CDC permitiu-nos imaginar um mundo sem 
pobreza extrema substituída por padrões decentes de vida. Permitu vislumbrar 
um mundo livre das muitas doenças que ainda matam crianças me todo mundo 
e provisão adequada de cuidados de saúde (…) Tais standards estão longe de 
aplicação nos países em vias de desenvolvimento mas poderiam também 
melhorar substancialmente as vidas de crianças de minorias étnicas e grupos 
marginalizados como exilados e refugiados que são frequentemente privados 
dessas provisões onde quer que estejam”  (Invernizzi&Milne, 2005, p.1) 
 

Assim, a adoção de algum “ceticismo” e prudência na análise dessas possibilidades 
parece ser útil para perceber como e em que circunstância se torna possível garantir às crianças, 
individual e coletivamente, um conjunto alargado de possibilidades e espaços de participação 
que desenvolvam um estatuto de cidadania próprio. Finalmente, deverá colocar-se a questão 
sobre o que precisamos de aprender e conhecer acerca do envolvimento político das crianças, 
da sua participação civil? E que tipos de estruturas seriam necessárias, em modelos próprios ou 
mais colaborativos com a presença de adultos?  
 
 
Contextos e espaços de participação infantil 
 

Tal como sugerem Wyness et al observando Lee (1999) as crianças encontram-se no 
“complexo de vulnerabilidade” sendo vistas como inocentes permitindo que sejam excluídas 
politicamente, dando aos adultos o direito de atuar e agir em nome das crianças (Wyness, 
Harrison&Buchanan, 2004:85). Do mesmo modo, as crianças das sociedades ocidentais 
enquanto mundo minoritário, estão submetidas a efeitos de segregação e escolarização que as 
confinam cada vez mais. Para elas, a participação é uma mudança no sentido de permitir o 
preenchimento de um certo sentido de cidadania e de serem incluídas ativamente em 
diferentes processos de tomada de decisão, ainda que possam ser vistas como relativamente 
distantes das suas vidas quotidianas (Percy-Smith e Thomas, 2009). Para as crianças em 
sociedades maioritárias, no entanto, a participação é frequentemente um modo de suprimir 
necessidades básicas e de contribuir para as suas famílias e comunidades (Sarmento e Marchi, 
2009; Prout, 2009; Invernizzi e Milne, 2010). De acordo com os autores, estes exemplos 
permitem uma perspetiva crítica, sobretudo por observarem que a participação muitas vezes, 
resulta em mudanças pouco significativas, tendo em conta que os adultos permanecem como 
decisores na vida real, sem ter em conta as perspetivas das crianças. 

Ainda que considerando as experiências de participação infantil em diferentes 
contextos, diferentes autores têm vindo a identificar características tokenistas das mesmas  
(Hart, 1997; Sinclair, 2004; Wyness, Harrison and Buchanan, 2004). Pede-se frequentemente às 
crianças e jovens para darem as suas opiniões e pontos de vista, mas raramente se observam 
como são implementadas e discutidas com eles. Mesmo quando se considera a participação das 
crianças precisamos de ter em linha de conta algumas questões centrais como adverte 
Christensen (2009): quem está incluído e excluído? Quem quer ser ouvido e como? Para 
algumas crianças, os recursos para que as suas vozes sejam ouvidas não se encontram 
disponíveis, e para outras, a delegação da decisão nos adultos fará sentido.  
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 A participação permanece um foco central de cidadania uma vez que diz respeito não 
apenas ao direito em si, mas ainda à possibilidade de fazer parte de um coletivo e de ter uma 
oportunidade específica de ver ouvidos pontos de vista e vozes. As questões da participação são 
importantes uma vez que as decisões públicas são frequentemente tomadas em nome de 
gerações futuras, tornando óbvio que essas mesmas gerações tenham o direito a ser ouvidas e a 
co decidir. Neste mesmo ponto, torna-se mais importantes a questão: o que entendemos por 
participação? (Christensen, 2009). Assim, importantes distinções seriam necessárias entre 
participação, consulta, ação coletiva, visibilidade ou protagonismo. A participação num sentido 
mais significativo deveria, assim, levar a transformações e influência nos contextos de vida das 
crianças, refletindo também sobre as esferas pública e privada onde as crianças sejam vistas não 
apenas como indivíduos mas como coletivo. 

Assume-se, ao mesmo tempo, que nem todas as decisões deverão envolver em todos os 
níveis crianças e jovens, e que parte dessas decisões necessitam de apoio e orientação de 
adultos de modo a serem bem-sucedidas. Seguindo as questões anteriores, torna-se urgente 
esta clarificação, sendo necessário, no final, que nos questionemos tal como sugerem Wyness e 
Christensen se as crianças deverão participar em tudo? Ou mesmo, se nós, enquanto adultos, o 
queremos? Observações provindas da prática parecem apontar para diferenças entre grupos 
diferentes de crianças em relação a estas questões: na escola, por exemplo, quando dadas as 
mesmas oportunidades para participar, decidir, e refletir, nem todas as crianças o fazem do 
mesmo modo, ao mesmo tempo, e algumas crianças optam por não participar. Novamente, não 
poderemos adotar uma perspetiva de tudo ou nada quando toca aos direitos de participação 
das crianças (Wyness, 2004). Há situações particulares onde as crianças necessitarão mais de 
proteção e menos de participação, por exemplo, em realidades extremas como crianças 
abusadas ou crianças-soldado. Mesmo para adultos que trabalham com crianças, e como 
veremos, estas questões colocam-se em situações de vida particulares das crianças, colocando 
por exemplo, professores sob dilemas éticos, ao mobilizar estratégias de participação na sala de 
aula ou na escola. 
 Tal como se discutirá, este aspeto reflete também a natureza condicional da agência das 
crianças (Wyness, 2006), não se podendo simplesmente determinar se as crianças são 
competentes ou não, onde o direito a ser ouvida não é sequer automaticamente garantido. 
Assim, a criação de espaços e contextos de participação das crianças deverá ter em conta os 
aspetos referidos anteriormente, bem como a necessidade de ouvir as crianças sobre as suas 
próprias experiências e os modos como estas lhes permitem ou não, do ponto de vista político, 
exercer influência sobre os seus quotidianos. 
 Analisando o art. 12º da CDC, Landsdown (2010) sugere que as crianças tenham o direito 
em ser envolvidas e tomar parte de processos de tomada de decisão que implicam que os 
governos assegurem que esses direitos encontram as condições de serem postos em prática. A 
autora identifica assim 4 níveis de envolvimento em processos de tomada de decisão: ser 
informado; expressar uma opinião informada; ter a sua opinião levada em conta; ser um decisor 
primário ou secundário. De modo a que todos os níveis possam acontecer, os adultos deverão 
ser capazes de transferir responsabilidade na tomada de decisão às crianças, de modo a que 
desenvolvam as competências para o conseguirem fazer. Para Lansdown, estes direitos 
deveriam ser vistos em conjunto como um constituinte da participação enquanto direito 
humano fundamental. Reconheceria as crianças como cidadãs capazes e contribuir em decisões 
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que as afetam quer como indivíduos quer como grupo específico de crianças. Ainda assim, a 
questão de saber que oportunidades são estabelecidas e por quem (Christensen, 2009) e ainda, 
que recursos estão disponíveis e que capacidades de mobilização existem, continuam a ter de 
ser colocadas (Prout, Simmon and Birchal, 2009).  
 
Escola e cidade como espaços de participação política das crianças: tensões e oportunidades 
 

 A ideia da criança como ator politicamente competente parece ter sido, nos 
últimos anos, alvo de interesse de investigação em diferentes domínios, não sendo a Sociologia 
da Infância uma exceção. No entanto, parece também ser pertinente recolocar algumas das 
suas premissas, sobretudo no que à participação das crianças diz respeito, em cenários 
promotores de co-decisão. Estes serão entendidos, aqui, como os mais genuinamente próximos 
da construção da ideia de cidadania infantil, assumindo as crianças como competentes para 
analisarem situações, formularem argumentos, construírem prioridades e, finalmente, 
construírem decisão juntamente com os adultos nos contextos em que se inserem. A ideia da 
sua participação aparecerá, então, intimamente ligada à de Infância enquanto coletivo produtor 
de transformação social a partir da sua ação, ainda que essa ação possa situar-se em diferentes 
domínios, nem sempre com a mesma intensidade, e nem sempre com os mesmos efeitos. A 
ideia de transformação apelará, ainda, a lógicas de mudança mas, também de continuidade, 
problematizando-se as condições em que a influência das crianças em processos de tomada de 
decisão as afetam, de modo direto ou indireto, ou em ambos. 

A escola e a cidade entendem-se como espaços socializadores, também na dimensão 
política, ajudando a criança a obter diferentes fontes de perceção e conhecimento do mundo, 
de construção de identidade, de desenvolvimento de competências de negociação, de 
liderança, de influência que serão, elas próprias, características de processos políticos de 
tomada de decisão. 
 As reclamações da consideração das crianças enquanto cidadãs têm vindo a variar entre 
os que advogam que os seus direitos, estatuto e reconhecimento não têm sido completamente 
garantidos e os que acreditam que elas são excluídas da cidadania por não gozarem de direitos 
políticos e económicos específicos, em particular os de participação política, que limitam a sua 
capacidade de influência e transformação do mundo, a partir das suas próprias experiências e 
perspetivas. A assunção de base é a de que à medida que interagem com diferentes grupos 
sociais e de idades as crianças aprendem, formal e informalmente, diferentes aspetos e 
competências ao agir nesses contextos, influenciando, decidindo e transformando, a partir das 
suas ações. Estes processos acontecem de modo gradual nas experiências das crianças, 
tornando possível pensar-se em dimensões políticas como parte integrante do processo de 
socialização mais vasto.  
 Ao participarem politicamente em processos de tomada de decisão, de reconhecimento 
por si próprios e pelos outros, e ao fazerem parte desses processos de negociação entre adultos 
e crianças e ao problematizarem essas decisões aprendem a partir dessas experiências 
importantes dimensões do seu próprio processo de socialização. A sua participação torna-se 
politicamente visível em diferentes estruturas, no nosso caso, as formais que permitem que as 
crianças possam atuar em tomadas de decisão em assuntos que lhes são significativos nas suas 
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vidas pessoais e sociais. Estes contextos poderão então providenciar quer possibilidades quer 
constrangimentos à sua participação política, produzindo diferentes impactos nas suas vidas. 

Na EB de 1º ciclo9 o foco centra-se, essencialmente, na ideia da criança cidadã em 
espaço escolar, onde por definição, as suas competências enquanto ator social competente e 
ativo mais poderão ser reveladas. A escola, enquanto espaço socializador de grande importância 
na vida da criança, estrutura os quotidianos infantis, bem como as suas diferentes 
aprendizagens, de modos formalmente estruturados. Nela, as crianças dispõem de recursos 
dentro e fora da sala de aula, que lhe permitem a construção de identidades individuais e 
coletivas, de desenvolvimento de espírito crítico, de cooperação, e de experienciação de papéis. 
Enquanto espaço regulador da condição infantil pós moderna, atravessado também ele por um 
conjunto de tensões e incertezas da sociedade em sentido mais lato, a escola deverá contribuir 
para o desenvolvimento integral da criança, não a objetivando apenas como criança-aluno mas, 
sobretudo e também, como criança-sujeito, criança-pessoa, e no limite, como criança cidadã. 
Neste sentido, a escola não deverá permanecer como estrutura rígida e exterior aos seus 
mundos mas, antes, uma em que a criança encontre um papel ativo, relevante, seja nos modos 
como esta se organizar, seja nos modos como é possível preconizar o seu lugar enquanto 
participante e co decisor.  

Mais do que olhar aos modos a partir dos quais as crianças são capazes, nos seus 
contextos mais íntimos, como os grupos de pares, de construir sociedades infantis (Rayou 2003) 
e de exercerem o estatuto de cidadãs entre iguais, importa considerar a necessidade de 
formalização e de visibilidade do coletivo da infância, a partir da sua participação em estruturas 
promovidas pela própria escola e pelos adultos, particularmente os professores. Aqui, é possível 
a consideração da necessidade de mudanças estruturais profundas, sejam ao nível 
organizacional e institucional, sejam ao nível das práticas pedagógicas. Mesmo quando 
mobilizadas em torno de estruturas para esse efeito, como é o caso das Assembleias de turma, 
é possível identificar tensões nos impactos e alcances da participação das crianças, nas 
oportunidades para essa participação e, finalmente, nas permanência ou transformação de 
questões que sejam, para elas, relevantes. Ainda neste sentido, o lugar das crianças na escola 
não é também visto como exclusivo e desligado das múltiplas relações que aí se estabelecem, 
em particular com os adultos. Pelo contrário, a observação de parcerias e de relações de 
confiança com adultos, que auxiliam a criança a pensar, a argumentar, e a obter um 
conhecimento do mundo mediado e crítico, também são possíveis de encontrar. 

Nenhuma das questões anteriores, no entanto, anula as relações estruturais e 
interpessoais de poder de que a instituição escolar se reveste. Seja pelos rituais de iniciação à 
escola, pela aprendizagem do ofício de aluno, pela criação de homogeneizações entre crianças 
na criação da aprendizagem escolar. A institucionalização da infância, como característica 
central da contemporaneidade, encontra na escola uma das suas formas mais evidentes, 
estruturando os quotidianos da criança de modos intensos. Mas é possível encontrar pequenos 

                                                           
9
 A EB 1º ciclo situa-se na cidade de Matosinhos, e é uma escola pública. A turma é constituída por 20 crianças, 11 

raparigas e 9 rapazes. O meio socioeconómico da turma é considerado de nível médio/médio baixo, com grande 
heterogeneidade ao nível dos backgrounds familiares das crianças. Uma criança encontra-se ao cuidado de uma 
instituição de acolhimento de crianças e jovens. O professor trabalha com a turma desde o 1º ano, com 
metodologias cooperativas, incluindo assembleias de turma e distribuição de tarefas entre as crianças: escrita de 
sumários, atas de assembleias, registo de faltas, etc… 
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espaços de participação que, ainda que com efeitos limitados, sobretudo na produção de 
transformação, conferem às crianças oportunidades que valorizam e sobre as quais aprendem a 
desenvolver uma postura crítica e reflexiva. 

Foi neste sentido que se observaram duas turmas da escola. A turma de 3º ano foi 
escolhida por mobilizar instrumentos concretos de participação das crianças na regulação dos 
seus papéis na sala de aula, do coletivo da infância enquanto modo de co construção de decisão 
com adultos, e entre si, que mobilizam diferentes competências de carácter político das 
crianças. Exploram-se as perspetivas das crianças sobre esses modos de participação, 
observando tensões, confluências e divergências, quer entre crianças, quer entre crianças e 
adultos. Nas duas turmas, os adultos docentes foram também escutados, procurando-se 
explorar a sua perceção sobre a escola e o seu lugar nas vidas das crianças, a sua conceção de 
cidadania das crianças e a pertinência da sua participação no espaço escolar, e das suas escolhas 
pedagógicas em função dessas representações.  

A par do contexto da escola, um interesse crescente em situar as experiências de 
construção de cidadania das crianças na cidade, e portanto, em modos de vida urbanos e 
urbanizados, e dos entendimentos que têm sobre os lugares que habitam tem vindo a despertar 
interesse crescente na investigação da infância. Os processos de insularização e de 
domesticação da infância são  observados em torno dos lugares que a elas são destinados 
na construção de uma cidade que responda aos seus interesses e necessidades, e que lhes 
permita a criação de diferentes oportunidades e acessos a dimensões de vida e direitos centrais 
para as crianças. A cidade, enquanto espaço social, cultural e simbolicamente diverso e tenso 
permite às crianças diferentes modos de mobilidade, de acesso a bens culturais e sociais, de 
entretenimento e lazer. Estas, constrangem ou possibilitam a construção das infâncias citadinas, 
frequentemente não consultadas em decisões que afetam os seus dias, sejam no acesso à 
escola, à possibilidade de se encontrarem com os seus pares ou de explorarem esse mesmo 
espaço. 

No sentido de se poder refletir sobre experiências de envolvimento e participação de 
crianças e jovens em estruturas de co decisão de poder local – frequentemente identificado 
como espaço privilegiado para uma participação efetiva dos mesmos – escolheu-se o município 
de Aveiro enquanto promotor do projeto Unicef “Cidades Amigas das Crianças”10 (CAC). O 
pressuposto de que ao aderirem às CAC revela, por si só, a abertura para a criação de 
momentos de audição, consulta e co decisão por parte de grupos de crianças e jovens, em 
diferentes níveis, motivou essa escolha. A partir da observação de Assembleias Municipais 
Jovens, dirigidas a crianças de escolas de todo o município frequentando o 1º e 2ºs ciclos do 
ensino básico, e escolas secundárias, e partir das diferentes temáticas discutidas, ouviram-se as 
mesmas sobre a sua participação, os modos como gostariam de ser envolvidos em processos de 
co decisão, e prepararam-se atividades de investigação de debateram a pertinência das 
propostas, os modos de priorização e as escolhas para uma cidade mais respeitadora das 
necessidades e características das crianças e jovens.  

As tensões e fragilidades do processo, bem como os aspetos positivos identificados pelos 
mesmos são explorados, de modo crítico, atentando-se, em particular, ao conjunto de 
constrangimentos identificados para este nível de participação. É aqui, na cidade, e em órgãos 
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públicos de decisão, que a expressão do coletivo da infância, do seu reconhecimento e da 
validação das suas perspetivas encontra pressupostos fundamentais para construção da 
cidadania infantil. 

 
As assembleias de turma: perspetivas de crianças e adultos sobre participação e 

codecisão 
 
Na segunda semana de aulas, quando conheci a turma, observei diferentes grupos de 

crianças a trabalharem em conjunto, falando, levantando-se livremente. Ainda que com esse 
movimento, as crianças trabalham de modo tranquilo. Quando entro, o professor diz-me: 
“´melhor habituares-te a isto. A minha sala está sempre movimentada, e as crianças não se 
sentam simplesmente para trabalhar”.   
  O método utilizado pelo professor funda-se na ideia de que as crianças são capazes de 
realizar diferentes tarefas, ter diferentes papéis, assumir responsabilidades, tomar decisões 
individuais e coletivas, sendo, por isso, vistas como competentes no espaço da sala de aula. O 
poder encontra momentos de partilha entre adultos e crianças, ainda que o papel do adulto 
continue bem definido, e seja o que detém maior protagonismo. Do mesmo modo, assimetrias 
de poder podem também ser observadas entre crianças, tal como e perspetivado pelas próprias 
crianças. Ainda assim, podem observar-se distribuições de poder mais equilibradas quando 
dentro deste modelo. 
 As crianças revelam imagens claras e específicas das perceções sobre o papel dos adultos 
na escola. Os professores estão lá para ajudar a resolver problemas e para ensinarem, bem 
como os auxiliares. Já as crianças, estão sobretudo na escola para aprender e trabalhar.  
E – então qual é o papel dos adultos na escola? O que é que eles fazem na escola? 
 T –Resolvem problemas! 
R – ensinam as crianças! 
T – hum resolvem problemas e ensinam!. 
M – eles ensinam muito bem! 
E – e as crianças? O que fazem as crianças na escola? 
T – as crianças brincam no recreio e trabalham na sala. [excerto de entrevista de grupo, 1º ano]
  

Ao realizarem a tarefa “ a minha semana” (Christensen, James, 2000), as crianças 
revelam uma linha ténue entre o tempo de trabalho e o de brincadeira, mesmo em casa. O 
tempo de escola e de casa misturam-se uma vez que as crianças levam frequentemente 
trabalho da escola para casa. Mesmo quando se referem a tempos de lazer, as crianças 
associam-no frequentemente com a ideia da criança aluno mais do que a ideia de criança.  

 
Para que servem as assembleias?  
 
 Ao conduzirmos entrevistas e observando as diferentes assembleias de turma, estamos 
interessados em perceber para que servem na perspetiva das crianças, quais os seus objetivos e 
de que modo entendem as crianças o seu papel em processos de co decisão coletivos.  Também 
a perspetiva do professor foi ouvida. 
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Professor –  a dada altura isso não é muito  importante para os meus colegas 
[trabalhar ativamente com as crianças]. Oh, mas eles são pequenos, são 
crianças, não pensam realmente nisso, sabes? Isso preocupa-me. Porque sim, 
são crianças, sim são pequenas, mas eles hoje têm acesso a informação que 
nós não tínhamos. E sim, têm modos diferentes de ver a vida. E neste 
momento, a sociedade exige-nos uma voz. Quando mais cedo começarmos a 
educar essa voz, melhor, percebes? Para que possas ter a tua própria opinião 
(…). Como sabes, a minha porta está sempre aberta a quem quiser entrar e ver 
o meu trabalho. Agora, este trabalho não é perfeito. De todo. É tudo um 
trabalho continuo. Mas sinto que é mesmo melhor do que não fazer nada, 
percebes? É por isso que penso mesmo que as vozes não são muito ouvidas.  

 
[excerto entrevista docente do 3º ano.] 

 
.  As agendas das assembleias são decididas e propostas pelas crianças, podendo 
excecionalmente ser acrescentado um ponto pelo professor para ser discutido em turma. O 
professor assume o papel de mediador, e as crianças recorrem frequentemente a ele de modo a 
esclarecerem questões. As crianças devem poder discutir diferentes pontos de vista sobre a 
mesma questão, refletir sobre eles, e formar posteriormente uma opinião, e/ou tomar uma 
determinada decisão. Por norma é utilizado o voto individual de cada crianças sendo as decisões 
tomadas por maioria. Interessava aqui perceber, também, de que modo entendem as crianças 
este sistema, mesmo quando consideram que uma má decisão possa ter sido tomada. Por outro 
lado, importa também questionar o impacto que a opinião do adulto possa ter na formação da 
opinião da criança. Na maioria das assembleias, as crianças recorrem ao professor para 
esclarecerem aspetos do tema em discussão relativamente aos quais têm pouca informação. 
Após ouvirem o adulto algumas crianças manterão a sua opinião enquanto que outras, a 
alterarão. O que é interessante é perceber a tensão entre a confiança que as crianças possam 
depositar na opinião do adulto, num modelo interdependente e recíproco, e a presença de 
modos implícitos de poder e da perceção de que o adulto é naturalmente mais conhecedor de 
diferentes realidades das crianças. Outro aspeto interessante diz respeito à ideia de justiça 
sendo possível ver as competências das crianças em termos de argumentação, discussão, 
tomada de posição e definição de pontos de vista pessoais. Demonstram ainda competência em 
cumprir regras ou mudá-las de acordo com contextos e circunstâncias, situações ou natureza 
dos problemas apresentados. No entanto, tal como se pode observar no excerto o poder dos 
adultos em dirigir a assembleia e estabelecer o tempo de duração de acordo com as suas 
próprias necessidades, poderá funcionar como fator constrangedor dos próprios objetivos de 
dar voz às crianças. 
 

Professor  – no início, as assembleias aconteciam de quinze em quinze dias. 
Cada vez que aparecia alguma coisa tínhamos de reunir. Ultimamente porque 
temos tido novos alunos na sala de aula e problemas acontecem temos tido 
mais assembleias. Normalmente são convocadas quando os poderes deles para 
os resolverem não funcionam. Por isso eles veem ter comigo e dizem 
“precisamos de fazer uma assembleias por aconteceu isto e aquilo”. Por isso 
eles estão habituados a tomarem decisões coletivas se sentem que têm de o 
fazer. Quando isso acontece convocam uma assembleia extraordinária (…). 
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Reúnem, escrevemos na agenda e então começamos a discussão pela pessoa 
que propõe a discussão. Essa criança explica primeiro o problema e então 
depois discutem-no. Normalmente quando estou com pressa se não estabeleço 
um limite de tempo a assembleia pode levar até duas horas e isso não é 
possível. Quando estou com pressa dirijo a assembleia. Quando eles 
coordenam e se tenho tempo suficiente ou é uma questão séria…  

 
[excerto de entrevista, professor do 3º ano] 

  
Quanto aos temas de assembleia, as crianças negociaram uma regra: não se discutem 

problemas pessoais. Podem discutir-se questões da escola ou do recreio, mas não questões 
pessoais. No entanto, é interessante salientar que em pelo menos duas assembleias diferentes 
as criança discutiram questões familiares. Aqui, o importante para as crianças é poderem ouvir 
os pontos de vista dos seus pares e a capacidade de partilharem opiniões – a ideia de pertença a 
um grupo social específico, com características específicas, é particularmente evidente. Do 
mesmo modo, levantam questões nas quais têm frequentemente pouca opinião ao nível da 
tomada de decisão – pais que se divorciam; e uma criança que poderia ser retirada 
temporariamente à família de origem. Tal como mencionamos anteriormente as esferas 
públicas e privadas misturam-se nos mundos das crianças, e os níveis nos quais são colocados 
dentro ou fora da decisão que os afetam no quotidiano e o seu direito a fazerem parte delas 
estão também evidenciados. Finalmente, a tensão entre proteger as crianças e dar-lhes 
oportunidades de tomarem parte nesses processos está presente nos modos como as crianças 
expõem as suas questões.  
 

Professor – bem há coisas sobre as quais eu realmente não os deixo falar. Aí 
ponho um travão, porque tenho de os lembrar que são crianças. Quer dizer, eu 
tenho crianças que têm pais na cadeia, podes imaginar (…) duas meninas 
questionaram-me sobre isso: como é possível ter um pai e uma mãe na cadeia? 
(…) para mim, este tipo de questões, a proteção está acima de tudo. 
Completamente, quer dizer, aqui não há voz que possa fazer nada. Nestas 
situações, a proteção tem de ser levada ao extremo. 

 
[excerto de entrevista, professor do 3º ano] 

 
 Também para as crianças estas ideias estão presentes, reconhecendo que as assembleias 
são um instrumento globalmente bom, ainda que para algumas crianças dependa da situação e 
da importância da decisão a ser tomada. Do mesmo modo, nem sempre querem proferir uma 
determinada opinião, ainda que o reconheçam como algo importante. 

  
E – vocês trabalham com assembleias na sala (…) São vocês que decidem os 
temas. Discutem e depois devem tomar uma decisão  
Crianças – Sim!  
E – Gostam das assembleias? De poder colocar questões e problemas?  
C, M, X – Sim, sim gostamos!  
M – bem, sim mas sabes, às vezes temos uma pergunta ou situação e eles 
decidem outra coisa diferente da tua e é uma confusão! (riso)  
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X – E, e… às vezes as pessoas… porque… às vezes não sabes como é que vai 
correr a assembleia e podes não gostar… e podes pedir opinião a uma pessoa e 
ela não tem! Ou então não diz porque tem vergonha ou então porque não tem 
essa opinião e então não sabe decidir! (…) Porque é como se… imagina… temos 
um lado bom e um mau, Não sabemos se vai ser o bom ou o mau mas 
precisamos de tomar uma decisão. Então é difícil tomar decisões. É por isso que 
precisamos mesmo de ter muitas assembleias, para nos preparamos! Por isso é 
difícil, tomar decisões. Por isso é que precisamos de ter muitas assembleias 
para nos podermos preparar” (…)  
G – então digamos… bem, imagina que tu odes ter este espaço, esta assembleia 
para discutir as opiniões ou preferias não a ter? O que preferias, X? Ter ou não 
ter?  
X – Huuuuummmm….. É que, só que às vezes eu não tenho mesmo uma 
opinião e outras vezes tenho. Por isso às vezes eu não digo nada. às vezes 
também tenho vergonha… mas estou sempre atenta! E mesmo quando estás 
envergonhada, digamos assim…. Hum… se achas que a tua opinião é boa então 
deves dizer! 
G – e se a decisão que sai não é aquela que tu querias, qual deve ficar? A tua ou 
a do grupo? 
M – a que conta mais é a da turma! Por isso é que temos assembleias! Porque 
são para uma decisão de turma!  
X – sim, porque se a podes tomar sozinha então não precisas mesmo da 
assembleia! 

 [excerto de entrevista, crianças de 3º ano] 

  
O professor foi também ouvido sobre o modo como as crianças gerem as tomadas de 

decisão.  
Professor – elas têm de aprender a lidar com isso [refere-se à frustração de a 
decisão da criança não corresponde à da maioria]. Ouve a que tu dizes, com a 
S., em que ela não aceitou e discutiu a decisão durante  uma semana. Na 
verdade sofreu um bocado ate em termos de relação com os colegas, 
especialmente com as meninas que não gostaram da atitude dela. (…) mas aí 
temos de pensar que para nós, como adultos, não é grande coisa, mas para 
eles, é o mundo deles como crianças (…) por exemplo, no outro dia o R, 
questionou-me sobre uma regras nova da escola que não se pode jogar futebol 
da 1 às 2.  Ele chateou-se, quis ir falar com a Diretora sobre isso. Então a T, 
outra criança, lembrou-o de uma assembleia anterior em que se decidiu que 
regras da escola são para cumprir. Eles sabem que as vozes deles chegam à sala 
mas não à escola. Depois disso é muito difícil. Podemos ir lá e tentar e de vez 
em quando fazemos isso.  
 

[excerto de entrevista, professor do 3ºano]. 

  
Apesar das assembleias terem um papel importante na sala de aula, quando as crianças 

atuam quer individualmente quer coletivamente, a verdade é que se apercebem que o impacto 
das suas vozes e opiniões, e do seu poder para mudar situações se limita ao espaço da sala de 
aula. Olhando para recursos e impactos as crianças têm, então, um leque limitado de 



 
 98 

possibilidades para provocar mudança nas estruturas escolares, mesmo quando a sua opinião 
faça sentido. A este nível, então, a participação parece ser limitada e difusa se considerada 
como todo. Um micro contexto de participação – a sala de aula – assume-se então como um 
único espaço onde a criança pode discutir, ter opinião e uma voz, em instrumentos formais. 
Mesmo neste espaço podem encontrar-se constrangimentos tal como vimos. Até que ponto as 
crianças beneficiam com estas experiências? O que significam para as crianças? É preferível ter 
participação com limitações ou não participar de todo? 

Um outro aspeto interessante salientado pelas crianças e observável nas assembleias diz 
respeito a ideias de cooperação e interdependência com o adulto, em particular com o 
professor. Quando confrontadas com regras da escola com que discordam, e na impossibilidade 
de as poderem discutir fora da sala de aula, as crianças medeiam a sua relação com o professor, 
“confiando-lhe” a discussão da questão. Ainda que reveladora de constrangimentos visíveis a 
uma participação mais vasta na escola, e constituindo uma experiência fragmentada na vida das 
crianças, o recurso à criação de alianças com o professor representa uma oportunidade das 
crianças em ultrapassá-lo. Do mesmo modo, ainda, as relações de poder o modo como são 
geridas na sala de aula, não são exclusivas das relações adulto-crianças mas refletem-se, 
também, nas relações hierárquicas entre pares, tal como se pode observar no excerto da nota 
de campo seguinte. 

 
15 de março de 2011. Turma do terceiro ano. 
O professor sai da sala por um instante e as crianças sabem como o 
sistema funciona. Os capitães de grupo são responsáveis pelos seus 
grupos e os capitães de sala por todos. Os “tarefeiros” estão a trabalhar 
com os grupos explicando o que devem fazer o que nem sempre é fácil. 
Devem também organizar o trabalho diário dos grupos. Sendo uma 
tarefa individual, as crianças devem trabalhar sozinhas e recorrem a 
ajuda. A., um membro recente da turma tem dificuldades em trabalhar 
sozinho e pede ajuda a C. C. explica-lhe que é uma tarefa individual e 
queixa-se de que ele pede demasiada ajuda e que deveria ser mais 
autónomo. Como responsável pela turma, T. escreve coisas para dizer ao 
professor quando este regressar. Olha para algumas crianças e diz-lhes 
para se calar, pois segundo ela estão a falar demasiado e demasiado 
alto. M. fica nervoso com o comportamento de T. pois todos do seu 
grupo já terminaram a tarefa e por isso ela não tem de se preocupar com 
essas questões. 

 
Neste episódio, dois aspetos parecem interessantes: o primeiro com a ideia de tarefas 

que entram em competição entre si, em que as crianças acreditam ter controlo e poder sobre o 
mesmo aspeto, o comportamento dos seus pares; o segundo, respeita aos modos de desafiar 
poder mesmo quando o papel tenha sido legitimamente e justamente atribuído, como foi o 
caso. Novamente, mesmo em processo de co decisão, as crianças não mobilizam sempre os 
mesmos comportamentos, do mesmo modo, e os contextos de participação bem como as 
decisões e natureza dessas decisões são centrais para a análise. Torna-se então difícil e 
questionável, encontrar “fatores permanentes” nas posições das crianças enquanto coletivo. 
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A experiência de participação formal na cidade: o caso da Cidade Amiga das Crianças 
 
 O Município de Aveiro aderiu, em 2009 ao protocolo das Cidades Amigas das Crianças 
(UNICEF)11, de modo a poder construir uma cidade respeitadora dos direitos das crianças, tal 
como definidos pela CDC (ONU, 1989). Centra-se, em particular, nos direitos de participação das 
mesmas no desenho de uma cidade que possa “responder” às suas necessidades, expectativas e 
vontades. De modo a que tais expectativas possam ser cumpridas, a lógica das Cidades Amigas 
das Crianças pressupõe um conhecimento dos modos de vida das crianças em ambientes 
urbanos, dos seus modos de exploração e conhecimento do espaço bem como das condições 
em que o cumprimento de uma cidadania urbana se concretiza.  

Em Aveiro, diferentes trabalhos realizados nesse domínio, em particular, nos 
levantamentos preliminares com diferentes parceiros no trabalho com infância e juventude, na 
definição de um plano de ação, e no estabelecimento de parcerias com o Departamento de 
Ciências da Educação da Universidade de Aveiro. Outra das vertentes assumidas pela equipa foi, 
desde o início, a importância de um trabalho de consciencialização e levantamento da temática 
dos Direitos da Criança em diferentes pontos da cidade de Aveiro, com a semana da 
comemoração do aniversário da CDC, em 20 de novembro de cada ano. A etapa seguinte do 
projeto pretendia, tal como prevista pela UNICEF a criação de espaços/estruturas onde crianças 
e jovens pudessem exercer a sua cidadania, na cidade, encontrando modos de fazer ouvir a sua 
voz sobre a cidade que desejariam, para que fosse por estes considerada como “mais amiga” e 
mais defensora dos seus diferentes direitos. 

Neste sentido, e autonomamente ao projeto em si, a Assembleia Municipal de Aveiro 
abriu, há cerca de um ano, a porta às crianças e jovens do Município, para que pudessem 
participar em assembleias especificamente dirigidas a eles e que debatessem temas propostos 
em conjunto com eles. No ano de 2011 foram organizadas assembleias em torno de dois temas 
fundamentais: “a minha cidade” e “participação, cidadania e inclusão”, para crianças de 1º e 2º 
ciclo, e para alunos de 3º ciclo e ensino secundário. A par destas assembleias, realizaram-se 
entrevistas com as crianças e jovens que nelas haviam participado, bem como diferentes 
atividades de investigação que permitissem colocá-las perante situações de tomada de decisão 
sobre proposta apresentadas para os problemas que haviam colocado. “o conceito de cidades 
amigas das crianças é igualmente aplicável à governação de todas as comunidades que incluam 
crianças – pequenas e grandes, urbanas e rurais” 12(UNICEF, 2004:1). Pretende, deste modo, o 
aumento da qualidade de vida dos cidadãos, com particular atenção às crianças e jovens que 
nelas habitam. O conceito não se esgota ou reduz, no entanto, à visão “global” da cidade, mas 
engloba as instituições que nela operam, sejam elas de carácter público ou privado. Uma child 
friendly city é, também, a que possui instituições como hospitais, escolas, centros de cultura, 
considerados amigos das crianças. (UNICEF, 2004). Um dos direitos fundamentais em que se 
alicerça, é precisamente o da participação das crianças – promoção do envolvimento das 

                                                           
11

 Para uma leitura mais aprofundada sobre o protocolo, nomeadamente princípios orientadores e fundamentação, 
bem como pesquisa de “boas práticas”, consultar http://www.childfriendlycities.org/  
12

 “The concept of Child Friendly Cities is equally applicable to governance of all communities which include 
children – large and small, urban and rural” (UNICEF, 2004, p.1) 
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crianças em assuntos que a afetam, ouvindo as suas opiniões e tomando-as em consideração 
nos processos de tomada de decisão. 

Tal como foi já discutido, é possível verificar que em grande parte das situações, parece 
ser mais fácil encontrar modos de envolver as crianças em processos de escuta das suas 
perspetivas, e ouvir as suas visões do mundo, do que envolvê-las em processos de co decisão, 
nomeadamente aqueles apontados e discutidos pelas próprias crianças. Um conjunto de 
reflexões de diferentes autores apontou, também, os diferentes fatores que podem ajudar a 
compreender essa resistência. No nosso caso, as próprias crianças e jovens que participaram 
em processos desta natureza no âmbito das CAC de Aveiro identificaram, sobretudo, a ausência 
de reconhecimento da validade das suas perspetivas por parte dos adultos como fonte para 
essa mesma resistência. Uma outra ideia comum – a de que as crianças poderiam tornar-se 
“egoístas” no modo como gostariam de ver a sua cidade – parece também não encontrar 
evidências nos discursos das crianças, que apelam à ideia de alianças com adultos e, portanto, 
de um modelo interdependente (Cockburn, 1998), tal como analisado anteriormente. 

Tal como referido pelas crianças e jovens, as Assembleias constituem uma boa iniciativa, 
uma vez que possibilitam a audição das suas perspetivas. Ainda assim, aspetos formais de 
organização, de representatividade de crianças e jovens, e finalmente de envolvimento nas 
tomadas de decisão são apontadas como menos positivas. Outra questão, prende-se com não 
se verificarem aspetos práticos dessa mesma participação: 
 

D – a questão da inclusão e da participação realmente é importante ser 
debatido, mas houve… a questão é: quais são os frutos disto? Há cá muitos 
jovens, como eu, que olhava para a Assembleia Municipal Jovem, que íamos 
levar ideias e criticas que passado algum tempo fossem estudadas, e até 
corrigidas. E até agora, sendo sincero, não tenho visto isso. Por isso…  

 
[excerto de entrevista, jovem de 12º ano] 

 
D – acho que o positivo foi o debate, mas é assim, nós tamos a representar a 
escola, mas eu sou 1 em 900, da minha escola. Eu tenho uma opinião, e o meu 
grupo também tem outra opinião, e somos um grupo e fazemos as nossas 
ideias, mas certamente que se fossem buscar outros três, de outras turmas, se 
calhar diziam totalmente o contrário e diziam que eu estava incorreto. Ou seja, 
é muito limitado. Se calhar o menos positivo é ser muito limitada, a amostra da 
escola mas positivo é o debate, que havia pessoas, jovens que estavam em 
discordância com alguns aspetos, algumas ideias.  

 
[excerto de entrevista, jovem de 12º ano] 

 
 Do mesmo modo, as crianças reconhecem que a possibilidade de participar nestas 
iniciativas traz vantagens, nomeadamente pela possibilidade de confrontarem opiniões, e de 
haver cooperação entre adultos e crianças. 
 

E – outra ideia que está por trás desta ida às assembleias, é que alguns adultos, 
pelo menos, pensam que vocês enquanto crianças, ou jovens, ou adolescentes, 
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têm as vossas próprias ideias, não é, sobre o mundo, e que faz sentido ouvi-las. 
Porque é que vocês acham que essas ideias são importantes? Em que é que 
vocês acham que a vossa contribuição é importante? 
C – porque ajudamos a desenvolver ajuda, em casos em que são precisos. 
P – e, pronto, porque duas cabeças são melhores que uma! 
[risos] 
E – duas cabeças pensam melhor não é? E as vossas pensam bem, então, 
Pedro? [riso]. Mais? 
J – também porque dizem que as crianças são o futuro. Portanto temos de 
fazer agora, para quando formos maiores podermos melhorar para as crianças 
todas.  
[risos] 
E – vocês acham, por exemplo, que aprendem? Pegando no que estavas a dizer, 
que estas experiências fazem com que vocês aprendam coisas que são 
importantes? O que é que aprenderam com a ida à assembleia? 
T – aprendi que há muita coisa para mudar. 
E – aprendeste que há muita coisa para mudar? Mais? 
C – que nem tudo na nossa cidade é bom.  
F – que há coisas que deviam ser preservadas, também. 
E – e que há coisas que deviam ser preservadas? 
F – e aprendemos a ouvir a opinião das outras pessoas e que nem sempre é 
como aquilo que nós queríamos e pensamos. 
E – Hum, hum. Essa opinião das outras pessoas inclui a dos adultos? 
F – Também. É importante para as crianças verem o ponto de vista delas. De 
crianças que não têm preocupações, mas que também querem ajudar.  
 

[excerto de entrevista, crianças de 1º e 2º ciclo] 

 
 

Do mesmo modo, e a partir das diferentes entrevistas e atividades desenvolvidas com os 
grupos de crianças e jovens, foi possível perceber que: 

- Reconhecem a necessidade de terem diferentes competências, de modo a participarem 
nas estruturas formais disponibilizadas (falar em público, organizar ideias, promover 
debates…), e organizar prioridades; 

- Reconhecem a necessidade de terem adultos presentes, enquanto mediadores do seu 
trabalho com outras estruturas políticas da cidade e das comunidades. Ideias de alianças 
e de cooperação, estão mais uma vez presentes; 

- A importância de trabalhar nas escolas, onde podem trabalhar com pares e professores 
que os ajudam nesses processos. Manifestam também preocupação em garantir 
igualdade de oportunidades de diferentes crianças e jovens no acesso a essas mesmas 
oportunidades; 

- Reconhecem “limitações” nos conhecimentos que têm mas, também, nos dos adultos no 
que diz respeito às suas próprias experiências. Argumentam que as crianças sabem  
melhor dos seus assuntos que os adultos, e que por isso, as suas visões deverão ser 
consideradas como legítimas; 
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- Não esperam que todas as suas ideias sejam implementadas, mas esperam discussão 
sobre elas e opção; 

- Reconhecem que a linguagem e procedimentos dos mecanismos formais à sua 
disposição não são próximos dos seus mundos, e reconhecem a ausência de experiências 
anteriores como fator constrangedor; 

- O trabalho de voluntariado é apontado por alguns dos grupos como um modo adequado 
de envolvimento, ocupando parte do seu tempo livre em atividades significativas. 
Idosos, portadores de deficiências e recuperação de espaços públicos são algumas das 
áreas apontadas.  

 
Finalmente, quando questionadas sobre os modos através dos quais gostariam de ser 

envolvidos em processos de tomada de decisão, as crianças e jovens referem: 
- Grupos de trabalho, em diferentes temas com apoio e cooperação de adultos; 
- Construção de um espaço, em particular num edifício abandonado da cidade e que 

pudesse ser recuperado para esse efeito; 
 

- Criação de assembleias de Escola onde os alunos possam discutir os assuntos principais e 
levá-los, posteriormente, às Assembleias Municipais;  

- Trabalhar com responsáveis das comunidades locais; 
- Criar um banco de voluntariado para trabalhar com diferentes temáticas 

 
 
Reflexões finais  
 

A cidadania infantil relaciona-se intimamente com as posições que as crianças ocupam e o 
reconhecimento que obtêm na sociedade mais vasta, particularmente em esferas públicas de 
atuação. A pertença e a capacidade de tomar parte em processos de tomada de decisão, e de 
ter uma opinião em assuntos que importam exige uma visão mais vasta dos sentidos da sua 
participação. Ao analisar experiências de participação das crianças numa escola pública – ainda 
que limitados a um espaço de “micro participação”, como é o da sala de aula – diferentes 
entendimentos podem retirar-se. Em primeiro lugar, a ideia de que a infância não é uma ideia 
unitária, tal com sugeriram já Christensen (2009), Wyness (2007), Sarmento (2008), entre 
outros: as crianças escolhem diferentes formas para participar, os graus dessa participação, os 
temas que acreditam serem importantes – mesmo considerando que possam ser privados – ou 
simplesmente escolhem estar presentes, sem participar diretamente na tomada de decisão. De 
qualquer modo, torna-se difícil mapear uma base comum para as experiências de participação 
das crianças uma vez que variam em intensidade, impacto e mesmo em níveis de envolvimento 
nos processos de tomada de decisão. No entanto, parece ser possível sugerir-se que, mesmo 
quando as crianças encontram dificuldades em tomar uma decisão ou quando sofrem desilusão 
no processo, numa determinada decisão que possa ser vista como injusta, a importância de 
terem mecanismos e estratégias que lhes permitam ter as vozes ouvidas, permanece como 
particularmente importante. Não se trata, assim, de ter todas as crianças, em todos os 
momentos de participação e a todo o momento; antes, trata-se de encontrar instrumentos que 
com diferentes estratégias correspondam às expectativas e desejos das crianças. 
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 Em segundo lugar, sugere, tal como Cockburn (2008) havia já defendido que talvez 
tenhamos de criar diferentes espaços que não repliquem, necessariamente, modelos existentes. 
Para algumas crianças, estar perante grandes grupos causa vergonha e provoca relutância em 
participar. Para outros, formar uma opinião e tomar decisões torna-se um processo difícil, pela 
necessidade que sentem em assegurar-se de terem tomado uma “boa decisão”. No final, tal 
como sugerem Invernizzi e Milne (2005) talvez tenhamos de considerar a implementação de 
métodos mistos de participação – adequando instrumentos e ainda contando com colaborações 
mais intensas e profundas entre adultos e crianças – uma vez que a participação, 
argumentaríamos, acontece num largo espetro de possibilidades, situadas em contextos 
específicos que contêm, em si, características específicas, recursos e motivações (Prout, 2009), 
mas ainda diferentes tipos de constrangimentos que impactam, de modo diferente, nas crianças 
como indivíduos. As ideias de interdependência (Cockburn, 1998) e da infância como fenómeno 
híbrido e complexo (Prout, 2005), colocando-a numa rede complexa de relações poderão 
permitir uma abordagem mais interessante na cidadania e participação das crianças. Neste 
sentido, encontraríamos uma ideia de cidadania construída com base em experiências 
fragmentárias, que constituem o quotidiano das crianças. 

Tal como referido anteriormente, as diferentes experiências de participação das 
crianças, ainda que possuindo aspetos positivos precisam de ser vistas de um ponto de vista 
crítico: “ainda assim diferentes questões têm sido colocadas sobre a diferença que a 
participação dos jovens faz e os benefícios que daí resultam em termos de impacto nas suas 
vidas” (Percy-Smith, 2010, p.107). À medida que iniciam estas experiências em estruturas 
formais, como as Assembleias Municipais estás e outras questões das suas experiências, 
nomeadamente os processos têm sido criticados por diferentes autores e pelas próprias 
crianças e jovens.    

Olhando para exemplos da Finlândia (Kallio&Hakli, 2011) a participação das crianças 
permanece muito semelhante às dos sistemas de governação adultos. As crianças votam para 
órgãos representativos e participam em assembleias de escolas e municipais, atuando como 
“políticos”. Outras atuarão enquanto “participantes cívicos” tomando parte de diferentes 
formas de questionamento e sendo ouvidas em assuntos seus. Ainda assim, o facto de serem 
retratadas enquanto “políticos”, como é o caso de assembleias municipais levanta questões: por 
um lado, as crianças valorizam esse estatuto mas, por outro, os processos e linguagens 
mobilizados são difíceis de entender tornando a experiência mais difícil. São necessárias, neste 
sentido, adaptações de modo a atender às especificadas das crianças quer ao nível das suas 
competências quer das experiências prévias de participação, tendo em conta a sua própria 
perspetiva destes processos. Tal como observam Kallio and Hakli (2011) ainda que o 
envolvimento político neste tipo de processos deva permanecer, estas não deverão ser as 
únicas formas de promover a sua agência política. Finalmente, trata-se ainda de promover 
elementos que possam tornar essas experiências menos fragmentadas, com sentidos próprios e 
processos contínuos que permitam o reconhecimento da cidadania da infância enquanto 
coletivo capaz de intervir nos seus próprios mundos, em modelos de cooperação com estruturas 
adultas que permitam mediar essas experiências tornando-as efetivas e significativas quer para 
crianças quer para adultos.  
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“Quais são os teus direitos? Direito da privacidade, direito da alegria, 
direito de ser feliz, direito de brincar, direito de ser digno”: Conceção 

das crianças sobre os direitos da criança 
 

Ilda Freire-Ribeiro 
 
 
Resumo 
 

A presente investigação pretendeu estudar as conceções que as crianças possuem sobre 
os seus direitos e a compreensão real sobre o seu significado. Optou-se por uma abordagem de 
natureza qualitativa e os dados foram recolhidos através da análise e discussão do discurso oral 
de 38 crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos de idade.  

Os resultados mostram que apesar de haver crianças que revelam um nível de 
entendimento maior em relação a estas questões, há outras menos esclarecidas e como tal as 
conclusões apontam para a necessidade de maior esclarecimento e mais divulgação dos direitos 
da criança sendo relevante a adoção de estratégias pedagógicas de participação, no sentido de 
(des)construir alguns conceitos pré-definidos sobre as visões das crianças no mundo. 
 
Palavras-chave: infância, direitos da criança, cidadania 
 
 
Abstract 
 

This research aimed to study the concessions that children have about their rights and 
real understanding about its meaning. We opted for a qualitative approach and we were 
collected dads through the analysis and discussion of oral discourse of 38 children with ages 
understood between the 9 and 11 years old.  

The results show that although there are children that reveal a increased level of 
understanding on these issues, there are other less clarified. The conclusions show too, the 
need for further clarification and more dissemination of the rights of the child and with the 
adoption of pedagogical strategies in order to participate (des)construct some predefined 
concepts about children's views in the world. 
 
Keywords: childhood, children's rights, citizenship 
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1. Contextualização 
 

A conceção de práticas da infância que valorizam a criança enquanto ator social e 
cidadão é uma expressão com uma longa história, onde a criança passa progressivamente de 
uma situação onde é considerada mero «objeto» de direito a uma posição onde se torna 
«sujeito» de direitos.  

A crescente preocupação em incluir a criança no centro das suas prioridades e o 
interesse pelos direitos da criança converteram-se num objetivo internacional que culminou na 
consagração de um corpo de direitos para a criança. Essa visibilidade pode ser testemunhada 
em documentos que se produziram ao longo do século XX e que contribuíram para determinar o 
estatuto da infância. 

Com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, conseguiu-
se subir um degrau relevante na consagração do respeito e da proteção a que todo o ser 
humano, incluindo a criança, deve, por natureza, ter direito. Uma das partes deste documento 
internacional, destina-se aos direitos e liberdades das crianças e no seu 25.º princípio salienta 
que “a maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais”. Acrescenta, 
ainda, que “todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da mesma 
protecção especial”. Fica assim expressa a necessidade de prestar cuidados específicos à 
criança, quer seja antes, quer seja depois de nascer. Fica também expressa a necessidade de 
proteção e dedicação à criança, por parte da humanidade. 

Porém, para assegurar os direitos de cada criança e encará-la como cidadã, foram 
necessários cerca de 65 anos e um inúmero conjunto de acordos, declarações, jornadas, 
organizações, conferências, cartas e convenções. Um longo caminho teve de ser desbravado 
desde a proclamação das duas primeiras Declarações (a de 1924 e a de 1959) que deixavam 
antever um corpus de direitos para a criança que mais não era que uma declaração de ordem 
protecionista, ética e de defesa da criança. Só perante os pressupostos convencionais de 1989 é 
que se consegue consagrar um efetivo regulamento jurídico e libertador, valorizando-se a 
criança e a sua autonomia como sujeito de direitos de proteção, provisão e participação 
(Hammarberg, 1990). É neste ambiente que a criança pode assumir o seu estatuto de cidadão.  

 
 

2. A criança-cidadã: A construção de um corpus de direitos 
 
Nasce em Genebra, na segunda década do século XX, a primeira Declaração dos direitos 

da criança que, na sua redação, enumera um conjunto de cinco princípios e consagra-os 
essencialmente a deveres da humanidade para com as crianças. Emerge de todo o texto uma 
clara preocupação com a proteção e auxílio da criança, sendo especificado logo no prólogo 
desta documento que a criança deve ser protegida “fora de toda a consideração de raça, de 
nacionalidade e de crença” (Declaração de Genebra, 1924:sp).  

A Declaração de Genebra afirma pela primeira vez a nível planetário a existência de 
direitos específicos para a infância, sendo mesmo a primeira etapa que enumera os deveres do 
adulto sobre a criança (Le Gal, 2005). A sua aprovação terá constituído a primeira formulação de 
um direito internacional das crianças. 
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Em 1948 este texto discursivo foi retificado. Sofreu algumas alterações e foi enriquecido 
com o acrescento de mais um artigo e uma ligeira transformação do texto de outros artigos. O 
prólogo da primeira declaração (a de 1924) passa a ser transcrito para o 1.º artigo deste novo 
discurso e refere-se exclusivamente às questões da igualdade de proteção para todas as 
crianças sem distinção.  

A 20 de Novembro de 1959, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou com a 
unanimidade de 78 países membros, a Declaração dos Direitos da Criança. O texto foi o 
resultado de quase uma década de trabalho elaborado pela Comissão dos Direitos Humanos, 
precedida por algumas decisões e intervenções que viriam a culminar num consciencializar das 
nações para uma real necessidade em reatualizar a Declaração de Genebra, incluindo um texto 
mais particular onde se incorporasse a condição específica da infância. Este documento 
constituiu-se num amplo progresso, quer no que concerne à importância concedida aos direitos 
da criança, quer no entendimento das particularidades da própria infância. 

Nesta Declaração “a criança foi reconhecida universalmente, como um ser humano que 
devia desenvolver-se sob o ponto de vista físico, intelectual, social, moral e espiritual, em 
liberdade e dignidade” (Le Gal, 2005:39). 

Entre uma Declaração e outra “há já uma diferença significativa na natureza dos direitos 
da criança que lhe são reconhecidos. Na Declaração de 1924 a criança é objecto de direitos; na 
Declaração de 1959 a criança é também sujeito de direitos” (Fernandes, 2004:29) 
principalmente de direitos internacionais e direitos civis. Apesar das modificações não terem 
sido muito objetivas ou até mesmo significativas (Soares, 2005; Le Gal, 2005; Fernandes, 2004)) 
acentuam-se aspetos relevantes como os direitos relacionados com a identidade de cada 
criança e com o direito de brincar. 

Reconhecendo-se a necessidade de incorporar mais direitos e ir um pouco mais além do 
disposto nas Declarações anteriores iniciou-se um longo caminho na tentativa de incorporar 
novos princípios e direitos mais específicos e que pudessem aplicar-se a nível planetário e em 
países com culturas bastante heterogéneas e com sistemas políticos tão díspares entre si.  

As propostas de ampliação do texto inicial foram numerosas e as discussões e debates 
sobre o que incluir na nova proposta, animaram, quer o grupo de trabalho das Nações Unidas, 
quer as negociações, antes de se chegar a um veredito final. Depois de vários anos de trabalho 
intenso, desponta, em 20 de Novembro de 1989, a Convenção dos Direitos das Crianças.  

O renovado texto, conta com cinquenta e quatro artigos, concentra “direitos civis, 
políticos, sociais, económicos e culturais” (Le Gal, 2005:40) e a criança passa a ser considerada 
como cidadã plena e dotada de direitos. A Convenção pauta-se por ser constituída por quatro 
pilares fundamentais: a não discriminação; a salvaguarda do interesse superior da criança; o 
acesso a serviços básicos e a igualdade de oportunidades e o respeito pela opinião da criança. 

Para além dos direitos de proteção e de provisão, que se apresentavam como 
fundamentais (Hammarberg, 1990) a Convenção presenteia-nos também com os direitos de 
participação. Estes são aqueles que realmente interessam ao exercício absoluto e verdadeiro da 
cidadania da criança. A novidade da introdução deste novo grupo de direitos radica na 
emergência de uma nova conceção de infância que encara a criança como sujeito dos seus 
próprios direitos, deixando de ser um mero objeto de direitos. A questão da participação infantil 
e da cidadania democrática assume agora um estatuto legal e “tem como principal pressuposto 
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defender que as crianças têm os seus próprios direitos e que têm a capacidade de poder 
participar nas decisões sobre todas as questões que as afectem” (Tomás, 2007:127).  

Afirma-se desta forma, que a criança deve usufruir dos mesmos direitos e liberdades que 
o adulto e reconhece-se “o estatuto pleno do ser humano” (Le Gal, 2005:43-44) o que implica 
uma imagem de “infância activa” (Soares, 2005:36) e participativa.  

Ora, o direito de participação para além de solicitar uma atuação mais ativa, responsável 
e dinâmica, solicita também que a criança seja capaz de fazer e partilhar escolhas informadas e 
que seja competente para a tomada de decisões especialmente em assuntos que são do seu 
interesse. Os direitos relativos à participação incluem o direito da criança a uma identidade e a 
um nome, o direito de acesso à informação, o direito a ser consultada e a ser ouvida, o direito à 
livre expressão e opinião e o direito a tomar decisões em proveito próprio, o que representa, 
“uma revolução jurídica, filosófica e humana (…) que abre à criança a possibilidade de exercer as 
sua liberdade e o direito de participar, de acordo com a evolução das suas capacidades de 
discernimento” (Le Gal, 2005:44).  

O articulado concertado em 1989, ao contemplar estes direitos de participação, impeliu 
um novo olhar sobre o qual a infância deixa de ser tomada apenas como algo para proteger 
para se estender a um estatuto de grupo dinâmico e ativo na sociedade. Foi a partir deste 
momento, conforme reiteram Soares e Tomás, que os entendidos em assuntos dos direitos da 
criança consideraram “que a Convenção é um documento indispensável para a construção e 
consolidação do paradigma da infância com direitos ou da infância cidadã, e para a afirmação 
do protagonismo infantil” (2004:150).  
 
 
3. Escutar para compreender: o enquadramento metodológico 

 
As crianças sabem mais sobre o seu mundo do que qualquer adulto. Neste contexto 

optou-se por realizar uma investigação qualitativa recorrendo ao uso da entrevista. Segundo a 
literatura da especialidade sabe-se que a entrevista constitui uma das melhores oportunidades 
para compreender o mundo da criança e para perceber o que ela pensa e sabe (Graue & Walsh, 
2003). É uma técnica útil e adequada e tem sido usada e aconselhada por vários autores na 
pesquisa educacional com crianças pequenas (Christensen e James, 2005; O´Kane, 2005).  

A investigação com crianças obriga a alguma perspicácia e sensibilidade que dotem o 
investigador de alguma capacidade para detetar as necessidades das crianças, acima das 
necessidades da investigação (Graue & Walsh, 2003). Assim, e na preparação da entrevista 
procurou-se seguir os procedimentos indicados na literatura sobre os cuidados específicos e 
acrescidos a ter na investigação e nas entrevistas a crianças. Julgamos ter criado um ambiente 
onde o compromisso e a interação entre a investigadora e a criança eram uma constante em 
todos os momentos da investigação. Quisemos pautar todo o processo pela ética, partilhando 
informações, trocando impressões, respeitando opiniões e atitudes. Quisemos ainda que a 
participação, ativa e informada, das crianças na investigação fosse recordada com carinho e que 
fosse algo de positivo, sobretudo para elas. 

No início do nosso percurso investigativo começou-se por informar as crianças das 
nossas intenções de trabalho, porque elas têm o direito de ser informadas de que estão a ser 
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investigadas e da natureza da investigação e precisam de dar o seu consentimento para 
participar no estudo.  

Preparou-se um guião semi-estruturado para a entrevista, mas achámos que 
precisávamos de algum material que pudesse ajudar ou até mesmo estimular as crianças na 
nossa conversa. Alguma coisa, “adereços” (Graue &Walsh, 2003:141) que incentivassem o 
diálogo, mediasse o discurso e que mantivesse a atenção da criança. Para cada um dos dois 
direitos trabalhados - o direito à família e o direito à educação - tentámos encontrar os adereços 
certos. Optou-se por imagens com crianças em situações adversas que serviriam de mote para a 
nossa conversa.  

Entrevistaram-se 36 crianças com idades compreendidas entre os 9 anos e os 11 anos. 
 
 

4. Conceção das crianças acerca dos direitos da criança: análise e interpretação dos dados 
 
4.1. Um direito é…? São coisas que nós podemos fazer e temos liberdade nisso 

 
Quando questionadas as crianças sobre se sabiam o significado da palavra direito, quase 

todas (83%) responderam afirmativamente. Estes dados vão ao encontro da pesquisa efectuada 
por Camino (2004) que ao entrevistar 160 crianças entre os 8 e os 18 anos, de escola públicas e 
privadas, apurou que 84,7% dos estudantes afirmaram já ter ouvido falar dos direitos quer das 
crianças quer dos direitos humanos. 

Nas nossas entrevistas foram poucas as que arriscaram atribuir um significado à palavra:  
 

Por exemplo, ser respeitada ter o direito de ser como as outras pessoas. Le 12 
É que todas as pessoas devem ter os seus direitos, devem por exemplo reclamar 
se não há Dia Mundial da Criança, ou se não for respeitado. JS 25  
São as nossas opiniões. JP 26 

 

Parece-nos que as definições apresentadas transportam três ideias centrais. Por um lado 
surge a ideia de direito como sinónimo de se poder fazer aquilo que se quer, de acordo com a 
sua vontade própria. Por outro, aparece a noção de direito associado a valores, como o 
respeito. E há também a ideia de que direito é ter liberdade de ação, de pensamento, de 
expressão. Em nenhuma das conversas foi referida a universalidade dos direitos.  

Depreende-se que desde tenra idade as crianças aceitam e começam a querer 
interpretar as regras e normas que fazem parte da vida social, no entanto, veem essas leis como 
proibitivas ou restritivas a certas condutas e não como normas que possam garantir o exercício 
dos seus direitos (Chakur et al., 1998).  
 
4.2. Quais são os teus direitos? Direito da privacidade, direito da alegria, direito de ser feliz, 
direito de brincar, direito de ser digno 
 

Quando questionadas as crianças sobre quais eram os seus direitos, à exceção de três 
crianças (8%) que responderam não se lembrarem muito bem de quais eram os seus direitos, 
todas as outras (92%) enumeraram uma série de direitos que tinham sido apresentados durante 
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as visitas que a investigadora fez à escola e outros mais. Os direitos mais citados foram aqueles 
que estão diretamente ligados com as atividades lúdicas (50%), a seguir aparecem os direitos 
relativos à educação e aprendizagem, o direito à liberdade (de ação, de pensamento e de 
expressão) e vontade própria; direito a participar e o direito a ser respeitado, com 6 respostas 
cada um (17%); por último, é exposto o direito à família (6%). Além destes, as crianças referem-
se ainda ao direito de ser feliz e ao direito de ajudar os outros.  

Retomamos a investigação de Camino (2004) para dizer que os direitos mais citados 
pelas 160 crianças envolvidas no estudo que apresenta foram a educação (27,32%), o lazer 
(15,60%), a alimentação (15,60%), a habitação e família (10,49%), e não houve influência das 
variáveis sexo, idade e tipo de escola sobre as citações. Parece-nos que há uma coincidência 
nestes dados pois ambos os estudos revelam que as crianças dão importância aos mesmos 
direitos, embora na nossa pesquisa a primazia seja concedida ao direito de brincar.  

Nos direitos referidos pelas crianças estão exemplos de três distintas áreas de direitos: 
provisão, proteção e participação (Hammarberg, 1990), promovidos pela Convenção dos 
Direitos da Criança e que estão figuradas nas seguintes falas: 

 
Brincar, jogar, estudar, ler, escrever…já não sei mais. An 4 
Ser feliz, ter pais, direito de brincar. Br 5 
Direito a poder brincar, direito de dar a minha opinião, direito de fazer o que eu 
quiser. FR 9 
Hummm… privacidade, ser respeitada, ninguém gozar connosco… Raf 14 
Direito de ser como os outros, a não ser racista, pois alguns meninos podem 
andar de cadeira de rodas ou serem negros e têm os mesmos direitos que os 
outros. RF 16 
Brincar, estudar, aprender, ler, escrever, desenhar, pintar… AS 20 
Ir ao parque, ir ao jardim, ir ao shopping, brincar, andar de bicicleta, cantar. 
RM17 
Ter jogos, comida, hum… ir à escola… Ric 34 

 
Alguns estudos sobre as representações das crianças sobre os seus direitos (Chakur, et 

al., 1998) revelam que a noção de direito precisa de algum tempo para ser construído 
pessoalmente pela criança, uma vez que esta construção pessoal está conectada com as 
estruturas cognitivas de cada um. Advertem ainda para o facto de saber que se tem direitos não 
significa que a criança os assimile efetivamente, pois é necessário ter capacidade para 
compreendê-los. Esta compreensão acontece quando as crianças, para além de conhecerem os 
seus direitos, os percebem, identificam situações onde aqueles possam estar a ser violados e 
quando procuram soluções apropriadas para os defender. 

Ora nos discursos analisados há indicadores que revelam que a criança apresenta ainda 
alguma confusão entre os seus direitos e os deveres, baralhando os seus direitos com 
obrigações, principalmente quando afirmam que têm direito de fazer os deveres (Ch 6), fazer os 
trabalhos de casa (JC11); o direito de respeitar as ordens da professora (Ch 6); o direito de 
quando o meu pai está a falar com uma pessoa não interromper (AC 1); o direito de manter a 
sala limpa (Tat 18); o direito de não bater aos outros (LB 28) e o direito de não atirar lixo para o 
chão, reciclar (LM 13). Esta aparente confusão parece, por um lado, apontar para um 
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desconhecimento dos direitos da criança e, por outro, parece revelar o nível de 
amadurecimento e de compreensão das crianças em relação a estas questões.  

Há também uma certa contradição de ideias nos discursos das crianças, principalmente 
quando questionadas sobre os seus direitos. O seguinte diálogo demonstra que aquela criança 
reconhece que todas as pessoas têm direitos, mas que ela não tem qualquer direito, porque 
apenas acata as ordens dos adultos.  

 
 
 

Ilda - Todas as pessoas têm direitos? 
Rub 15- Sim. 
Ilda – Então tu tens direitos. 
Rub 15 - Não. 
Ilda - Porquê? 
Rub 15 - Porque faço tudo o que me mandam… 
Ilda - Então não tens nenhum direito? 
Rub 15 - Se calhar só tenho um, na escola tenho o direito de brincar. 

 
Este testemunho é revelador de que a relação adulto - criança é baseada na inevitável 

questão de superioridade do primeiro em relação ao segundo. Parece que a criança reconhece 
que neste binómio há uma espécie de poder assimétrico, que pende mais para o lado superior 
hierárquico do adulto. A criança aceita, obedece, e muitas das vezes nem questiona. Acatar 
ordens pode ser sinónimo de boa educação, mas é importante ficar atento pois a liberdade e a 
autonomia da criança podem ficar condicionadas por uma obsessiva obediência. 

Do rol de direitos citados o que ganha mais adeptos é, sem sombra de dúvidas, o direito 
de brincar (art.º31). É citado por metade das crianças respondentes, como sendo o mais 
importante de todos.  

 
Deixarem-nos brincar, fazer desenhos, desenhar… Em 7 
Jogar playstation, brincar, jogar futebol, passar um bocadinho com os amigos 
Fil 8 
Direito a poder brincar… FR 9 
Brincar… FG 10 

 
A atividade lúdica potencia o são e harmonioso desenvolvimento da criança. 

Compreende diferentes capacidades: físico-motoras, criativas, intelectuais, afetivas, emocionais, 
de imitação, que proporcionam preciosos momentos de aprendizagem. Durante a brincadeira 
desenvolve-se a atenção, a memória, a imaginação, a perceção, a linguagem e a reflexão. 
Exploram-se aspetos da realidade sociocultural e étnica, questionam-se papéis sociais e regras, 
reinventam-se situações reais. Estimula-se a curiosidade, a autonomia, a concentração. De 
facto, a brincadeira é uma das atividades que as crianças mais privilegiam e a maioria nem se 
apercebe que há crianças no mundo que se veem despojadas desse direito.  

O direito de participar e ser ouvido parece ser relevante para estas crianças, pois ao 
longo de todo o corpus de análise são palavras que aparecem várias vezes.  
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Temos o direito a participar, direito a ouvir… Por exemplo, está muita gente a 
falar sobre uma coisa e nós temos o direito de dar a nossa opinião (…) RF 16 
Darem a sua opinião, terem liberdade, poderem dizer o que pensam e assim 
isso… Fil 22 
(…) ter expressão de palavra. Pe 32 

 
4.3. Nem todas as crianças têm direitos 
 

Consideramos que a maneira de pensar das crianças sobre os seus direitos possa ser 
influenciada pelo contexto sociocultural e económico onde estão inseridas, pelas vivências e 
experiências com os adultos, com os seus pares e também pelo tipo de direito sobre o qual lhes 
é pedida opinião (Tomás, 2007; Chakur, et al., 1998). Por exemplo, discorre dos discursos 
estudados dizer que estas crianças sabem que nem todas as crianças do mundo têm os mesmos 
privilégios delas e se veem privadas de alguns direitos considerados fundamentais para todos os 
menores de idade. A ideia que surge é que os meninos de origem africana são os que têm uma 
infância sofrida e amargurada. Quatro crianças (11%) chegam mesmo a referir que há outras 
realidades paralelas onde as crianças não têm quase nenhum direito, vivem tristes só porque 
habitam num país pobre. Para estas crianças, noutros locais longínquos, “as crianças de lá 
[referindo-se às crianças de países africanos] não têm o direito de dizer o que sentem, nem 
direito de brincar, pois passam o tempo todo a trabalhar.” (Fil 22) e como tal veem suprimidos 
os direitos: de liberdade, de alimentação, de brincar e de educação, como mostram os seguintes 
diálogos: 

 
Ilda - E as crianças têm direitos? 
Jo 24 - Algumas. 
Ilda - Quais é que não têm direitos? 
Jo 24 - As de África. 
Ilda - Porquê? 
Jo 24 - Porque são de um país pobre. 
Ilda - E é por isso não têm direitos? 
Jo 24 – mais ou menos…Têm, mas é mais complicado, porque vivem tristes, não 
têm comida, não têm nada… 

 
Numa apreciação global, parece-nos que as representações que estas crianças possuem 

acerca dos direitos de todas as crianças, são representações que ultrapassam a escala nacional e 
as suas próprias vivências. Parece-nos que para os nossos parceiros de investigação, os direitos 
existem para que a sociedade se torne mais justa e mais digna para todas as crianças, sem 
exceção, mas isso não acontece em todos os países do mundo. 

Globalmente parecem-nos crianças interessadas e informadas relativamente a 
fenómenos de violação ou privação de direitos da criança. Revelam um nível de entendimento 
maior em relação a estas questões. 
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4.4. O direito a ter uma família  
 

O direito à família é um direito de provisão, que está presente na Convenção dos direitos 
da criança em pelo menos 6 artigos, o que é revelador da sua importância. Ao longo de todo o 
articulado, encontramos menções a relações familiares, aos deveres dos pais em relação aos 
filhos, à questão da adoção e à separação familiar.  

É no contexto familiar que se transmitem valores e regras essenciais à vida em sociedade 
e fundamentais para que a criança adquira e desenvolva competências para um desempenho de 
papéis sociais eficaz e responsável. Mas, cada família terá a sua própria cultura e pontos de 
referência que são fruto de um longo processo de interações sociais e culturais, que a criança 
tende a assimilar. Podemos ainda acrescentar que cada família se constitui como única na forma 
como age e interatua com os seus membros e com os outros. Por isso, há famílias cujo ambiente 
é de estabilidade familiar e outras cujo ambiente se mostra instável e inseguro. As vivências da 
criança nestes dois ambientes têm de ser obrigatoriamente diferentes. Logo, as suas 
aprendizagens, a adoção de modelos e o seu comportamento em sociedade, diferem desde o 
início da sua existência. Se se viver num ambiente que respeita o outro, aprende-se a respeitar. 
É um facto incontornável a importância da família no desenvolvimento integral da criança, uma 
vez que as vivências familiares implicam a construção de laços afetivos e emocionais 
indispensáveis para um relacionamento interpessoal saudável. 

O direito a ter uma família foi um dos direitos que as crianças escolheram para ser 
trabalhado durante as nossas conversas mais formais. Cerca de 80% das crianças decidiram que 
durante as entrevistas, o direito a ter uma família era um dos direitos sobre o qual gostavam de 
conversar.  

Na entrevista, era mostrada à criança uma imagem de uma criança abandonada e que 
aparentemente não tinha família. Pretendia-se que a criança fizesse a sua interpretação, 
demonstrando deste modo a compreensão da criança sobre esta problemática. Depois era 
nossa intenção entender como é que a criança concebe a situação em análise, procurando saber 
se se trata de uma situação possível de acontecer ou não. Por fim, procurou-se saber que tipo 
de soluções é que as crianças encontravam para colmatar o problema que a figura emana. Desta 
forma pensamos que se pode ficar a saber se as crianças realmente têm uma compreensão 
deste seu direito. 

Numa análise geral, quase todas as crianças identificam a situação da criança 
abandonada pela família, numa primeira análise. Enquanto que umas condenam o ato dos pais 
em terem abandonado a criança, outros fazem sobressair a ideia que a criança não tem família 
porque os pais morreram e ela ficou sozinha, descartando assim as responsabilidades 
imputadas à família, como a proteção e cuidado. Uma grande parte condenou a atitude dos pais 
em abandonar os seus filhos alegando que era uma situação incorreta e o que seria certo era: 

[os pais ]Deviam dar-lhe coisas…ela devia estar com a família Gui 23 
[os pais] Deviam ajudá-lo para ele tirar um bom curso e um bom emprego. JS 25 
Isso é ser irresponsável. [os filhos] Bons ou maus, [os pais] deviam educá-los 
melhor e não os deviam abandonar. JP 26 
[os pais] Deviam ficar com os filhos. JT 27 
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Foram várias as soluções apontadas pelas crianças. Umas mais simples, outras 
reveladoras de uma reflexão e um maior conhecimento sobre o assunto. Há também quem não 
apresente soluções encarando a situação-problema como uma condição definitiva para a 
criança que depende exclusivamente da decisão dos adultos.  

Todas as crianças são unânimes ao afirmarem que a família é muito importante, 
fundamentando a sua resposta dizendo que a família dá sustento e ajuda; cuida e protege, dá 
carinho e amor, ajuda a crescer, compra brinquedos e dá educação, como revelam as seguintes 
citações: 

 
Porque assim vivo feliz com ela e é triste algumas crianças não terem pais. AR 3 
Porque trata de nós, dá-nos educação, ensina-nos coisas, e porque estão ao 
nosso lado. Em 7 
Porque sem ela não tinha miminhos, não tinha brinquedos, não podia brincar 
com os irmãos e com os meus primos. JC 11 
Porque ajudam-nos, dão-nos de comer, dão-nos roupa, brinquedos… AS 20 
Porque nos protege... Protege-nos dos maus e dá-nos prendas JT 27 
Porque é ela que me ensina a ter boas maneiras, ensina-me o que eu não 
compreendo, curiosidades que eu quero saber, e dão-me carinho para eu ser 
feliz Sa35 

 
Para estas crianças a família é como uma unidade doméstica que assegura as condições 

materiais necessárias à sua sobrevivência; é uma instituição protetora e um local de segurança; 
é uma instituição formadora do carácter e difusora de aprendizagens, crenças e valores; é um 
grupo que se liga pelos afetos e laços de proximidade; é um marco responsável pela felicidade. 
Não existem referências a situações onde as famílias assumam papéis considerados como pouco 
prováveis, não convencionais ou incongruentes com a sua visão ainda romântica de família. 
Para estas crianças o relacionamento com a sua família é tão especial que a maioria (55,5%), se 
pudesse, não mudava em nada a sua relação familiar: 

 
Acho que não. Gosto da minha vida tal como ela é. JP 26 
Nada. Eles tratam-me bem. JT 27 
Nada. Porque está tudo bem, amamo-nos todos e somos felizes. MP 30 

 
Mais uma vez, sublinhamos que as crianças que entrevistámos têm consciência que há 

crianças que querem uma família e não a têm. Mostram deste modo entender que há uma não 
aplicação deste direito, que elas próprias consideram imprescindível para o desenvolvimento 
harmonioso da personalidade de todas as crianças, simplesmente “Porque é a melhor coisa do 
mundo! Porque é a minha família e eu gosto muito dela.” (Cat 21). 

 
4.5. O direito à educação 
 

O direito à educação é um dos direitos que reúne maior consenso em relação à sua 
incontestável importância. Ele é defendido por todas as pessoas e por todo o mundo, embora 
saibamos que há países onde se pratica diariamente a violação deste direito de 
desenvolvimento e provisão.  
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O acesso de todos à educação traz benefícios que perduram por toda a vida. E as 
desigualdades que ainda persistem podem ser sinónimo de exclusão social. As crianças que não 
frequentam a escola não podem usufruir das mesmas oportunidades que as outras crianças que 
fazem o seu percurso escolar com normalidade. A rentabilização efetiva das competências 
educativas de cada uma das crianças que são privadas deste direito de provisão, pode contribuir 
para que estas crianças tenham um futuro melhor, assegurando uma participação mais justa e 
igualitária.  

As crianças que colaboraram nesta pesquisa parece que têm a noção que a educação é 
um bem necessário. Todas, sem exceção, consideram relevante que as crianças, mesmo aquelas 
que vivem em locais menos favorecidos, devem ter a oportunidade de frequentar a escola. A 
maioria das crianças entrevistadas, de forma natural, assume como certo que os meninos da 
imagem não tiveram oportunidade de frequentar a escola, demonstrando uma 
incompatibilidade entre o trabalho nesta idade e a frequência da escola.  

Por considerarem este direito como fundamental 97,5% das crianças optaram por querer 
conversar sobre ele. O processo foi o mesmo do direito anterior. A ideia que surgiu era a de 
confrontar as crianças com imagens de outras crianças que estavam a trabalhar arduamente, 
solicitar uma interpretação e posteriormente, uma possível solução para colmatar a situação 
daquelas crianças era essencialmente o pretendido.  

Quase todas as crianças se mostraram indignadas com a situação das crianças da 
fotografia, embora algumas pensassem que as crianças da imagem estavam a brincar. Isto leva-
nos a pensar que para estas crianças a aproximação com a ideia do trabalho infantil não é uma 
questão que se coloque, pois aquilo que as crianças devem fazer nesta idade é apenas brincar e 
estudar.  

 
Estão a brincar Br 5 
São crianças a brincar, pobrezinhas, não têm roupa e estão a brincar com 
pedras.” Cat 21 
Se calhar a brincar, porque não têm brinquedos. Jo 24 
A brincar, porque elas não têm tantas coisas como nós temos e por isso têm de 
brincar com pedras e paus. Ric 34 

 
Outra perspetiva que surge é a perceção que aquelas crianças estão a trabalhar porque é 

necessário para a sua sobrevivência, uma vez que não têm recursos materiais nem financeiros 
para terem uma vida como a deles. A perceção destas crianças sobre a situação apresentada na 
imagem é que ela acontece num lugar distante do delas e por isso consideram a não ida à escola 
como uma situação normal do país onde essas crianças vivem. Mais uma vez as nossas 
entrevistadas associam as crianças da fotografia a um país africano, e para muitas, o que se 
passa na imagem é ainda utópico ou então só é possível em países pobres e carenciados, como 
testemunham as seguintes citações: 

 
Não. Porque lá[em África] não havia escolas… Nem comida para elas 
comerem… Também porque na terra deles não há escolas. AC 1 
Não. Acho que onde eles estão não havia escola. AL 2 
Porque não têm dinheiro, são pobres, moram na África e estão a morrer de 
fome. Ch 6 



 
 117 

Não, porque são pobres e não tem o direito de ir à escola. Em 7 
Porque têm de trabalhar por elas próprias, porque mal cresçam têm de começar 
logo a trabalhar pois não têm possibilidades, têm de se alimentar por elas 
próprias. Le 12 

 
No ponto de vista destas crianças parece que o fenómeno da exploração infantil se 

apresenta como sendo algo “à escala global, de infâncias desconhecidas e longínquas, 
ignorando ou omitindo a realidade social em que se inserem” (Soares, 2005:251). A exploração 
infantil parece, para as nossas colaboradoras mais pequenas, algo que é pouco provável ou até 
mesmo impossível, principalmente na sociedade onde vivem. Na sua ótica, no nosso país tal 
situação não deve acontecer pois é impensável que não se permita à criança fazer algo que para 
elas é muito normal e que faz parte do seu quotidiano, como é o caso do acesso à educação.  

Enquanto que para as crianças entrevistadas o trabalho infantil parece uma realidade 
pouco nítida, para outras crianças, aquelas que são exploradas, é uma realidade sentida. O 
trabalho infantil está longe de ter um término. Estima-se que uma em cada sete crianças do 
mundo esteja envolvida em alguma forma de trabalho infantil. Embora a situação esteja a 
melhorar, a realidade ainda apresenta indicadores relevantes de exploração de crianças e 
jovens em todo o mundo.  

Quando se apercebem da real situação daquelas crianças da imagem, os nossos 
colaboradores atribuem as responsabilidades desse ato aos adultos e mais propriamente aos 
pais.  
 

JP 26 - Coitados! 
Ilda - Porque é que dizes isso? 
JP 26 - Porque estão a ser usados como escravos, estão a sangrar, estão a partir 
pedras com martelos, o que é perigoso para a idade deles 
Ilda - Usados como escravos? 
JP 26 - Sim, porque estão a ser usados, porque os pais deles não têm dinheiro e 
põe-nos a trabalhar, com ferramentas que não são próprias para a idade deles, 
com sachos e martelos. 
Ilda - Será uma atitude correta por parte dos pais? 
JP 26 - Não. Acho que os deviam tratar melhor. 
Ilda - Como? 
JP 26 - Dar-lhes mais atenção, ter mais cuidado com eles em vez de os porem a 
trabalhar que nem escravos. 
Ilda - Estas crianças estarão felizes? 
JP 26 - Não. Estão infelizes. E são escravos da humanidade. 

 
Deduz-se dos discursos analisados que as crianças chegam a reconhecer que é um direito 

da criança ser protegida contra qualquer forma de trabalho que coloque em causa a sua 
educação, a sua saúde, integridade ou o seu salutar desenvolvimento. Por isso consideram que 
os pais deviam ter outras atitudes para com os seus filhos, como por exemplo, colocá-los nas 
escolas para aprender, pois nas palavras do LM 13 “(…) crianças como eu não devem trabalhar, 
têm de estudar”. O modo como as crianças percecionam as atitudes dos adultos sugere em 
grande parte juízos de valor que condenam os gestos dos adultos, que na sua opinião falharam 
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nos cuidados essenciais para a sobrevivência humana que deviam prestar aos seus filhos. São 
constantemente referidos aspetos básicos necessários a uma vida digna, ligados com a 
alimentação, vestuário e educação, como podemos ler nos seguintes discursos: 

 
Não deviam deixá-los trabalhar, deviam dar-lhes de comer e dar-lhes roupa. Tk 
19 
Deviam meter os filhos na escola, dar-lhes de comer, comprar roupa, calçado 
AS20 
Eles [os adultos] é que deviam ir trabalhar e pôr as crianças a descansar e a 
brincar. Cat 21 
…porque costuma-se dizer que “os filhos são o maior bem que se pode ter” e os 
pais devem ensinar os filhos a fazer qualquer coisa para serem grandes pessoas 
na vida e devem estudar com eles, ensinar-lhes coisas, o que devem ou não 
fazer, para um dia serem pessoas a sério, mas se os abandonam nunca serão. 
MP 30 

 
Quando questionadas sobre o que fariam se estivessem na situação das crianças da 

imagem, as opiniões dividem-se. Uns afirmam que não queriam estar em situações 
semelhantes, e se estivessem não iriam gostar, mas de qualquer forma, não encontram 
soluções para o problema. 

 
Ilda - O que é que tu farias se tivesses de ir trabalhar? 
Tk 19 - Ficava triste… 
Ilda - O que é que tu farias se tivesses de ir trabalhar? 
AS 20 - Ficava triste, porque ainda sou muito nova para trabalhar.  
Ilda - E se tu tivesses de ir trabalhar, como é que te sentirias? 
Em 7 – Mal… porque queria acabar os estudos quando for grande posso ter um 
trabalho bom. 

 
Outras dizem que apesar de não gostarem da situação, teriam que o fazer porque os 

adultos os obrigavam. Esse tipo de resposta revela, uma vez mais, a relação de submissão das 
crianças em relação à figura de autoridade. Remete-nos para uma imagem de infância sem 
poder, sem voz e sem qualquer participação no rumo da sua vida. Apesar de reprovarem o 
comportamento dos pais, as crianças não propõem nenhuma alternativa de solução, parecendo 
resignar-se à situação. 

 
Ilda - O que é que tu farias se tivesses de ir trabalhar? 
Cat 21 - Ia trabalhar. Mas ficava triste, porque sou criança e sou pequena e 
enquanto criança tenho que estudar e brincar. 
Ilda - E se tu tivesses que ir trabalhar, como é que reagias? 
An 4 - Trabalhava. Ia com o meu pai para o trabalho e ajudava-o. 

 
Outros há que apresentam soluções simplificadas, que não ajudam a resolver a situação, 

bem pelo contrário, pois apresentam soluções que podem acarretar consequências inquietantes 
e preocupantes. 
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Ilda - Já te imaginaste na situação deles? 
JP 26 - Já e não gostava nada. 
Ilda - O que é que fazias? 
JP 26 - Só havia uma coisa a fazer: revoltar-me e se não conseguisse fugia de 
casa. 
Ilda - Se estivesses na situação destas crianças, como é que te sentias? 
Pe 32 - Infeliz e usado. 
Ilda - O que é te apetecia fazer? 
Pe 32 - Apetecia-me fugir dali e ir para outro país. 

 
Só apenas uma criança diz que fazia justiça, mas não explica como é que isso podia 

acontecer. Parece-nos que está implícito neste testemunho uma alusão, ainda que ténue, à 
violação dos direitos das crianças, no sentido em que a criança considera que é uma injustiça 
uma criança ter que trabalhar. Há uma menção à lei e a alguém com algum poder para resolver 
a situação, mas que não sabe muito bem quem é. 

 
Ilda - O que é que tu farias nesta situação? 
Sa 35 - Justiça, pedia para não fazer isso, pois uma criança na idade dela deve 
aprender não trabalhar 
Ilda – Pedias a quem? 

Sa 35 – Humm… aos senhores que mandam…humm… 
A nível mundial há instituições e associações que têm por objetivo zelar pelo superior 

interesse da criança. São entidades movimentadas pelo apelo de uma infância com direitos, de 
uma infância feliz, fazendo frente aos diversos problemas que possam afetar as crianças (maus-
tratos físicos, exploração do trabalho infantil, abusos, discriminação, abandono, exclusão social, 
etc..). Consideramos que era relevante fazer um esclarecimento sobre os objetivos destas 
entidades de proteção para que todas as crianças fiquem a conhecê-las e que recorram a elas se 
precisarem. Pais, professores e outros membros da sociedade poderiam assumir o papel de 
esclarecedores e informar as crianças sobre este e outros assuntos que digam diretamente 
respeito à vida dos mais novos.  
 
 
Considerações finais 
 

A construção das representações apresentadas pelas crianças, na sua generalidade não 
deve ser atribuída unicamente à escola e às aprendizagens que nela fazem. Parece-nos que ela é 
resultado de um longo processo de socialização em vários contextos de vida da criança, onde se 
incluem contextos como: o familiar, o social, o informativo (mass media). As práticas sociais, as 
interações com a família, com os seus pares e outras pessoas, bem como o discurso público 
tendem a exercer a sua influência sobre a criança, o que contribui para que as conceções sobre 
a realidade se modifiquem ou mantenham, consoante a situação. Por isso podemos afirmar que 
todas as interpretações das crianças foram decorrentes das suas vivências feitas em diversos 
contextos. 

A conceção que as crianças têm sobre os direitos prende-se com a ideia de “poder fazer 
coisas”, é ter opinião e expressá-la, é ter liberdade de ação, de expressão e pensamento. Na 
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generalidade todas as crianças demonstram ter conhecimento dos seus direitos na vida em 
comum. Podemos mesmo sublinhar que a maioria das crianças entrevistadas compreende os 
seus direitos. Porém, abrimos um parêntesis para referir que a perceção e o entendimento 
acerca dos direitos dependem, também, do tipo de direito a ser trabalhado, quanto mais 
próximos dos seus interesses maior será o entendimento. 

Foi vasta e diversificada a lista de direitos que as crianças enumeraram. Foram 
mencionados pelas crianças direitos de participação (ter opinião, ser ouvido, liberdade de 
expressão), direitos de provisão (educação, família) e direitos de proteção (contra 
comportamentos abusivos e maus-tratos). Desta lista, a prioridade vai para o direito de brincar. 

Há nas falas das crianças uma menção às diferenças existentes entre o direito enquanto 
lei e o direito enquanto exercício, ou seja, estas crianças consideraram aspetos como a pobreza 
e a carência económica, como fatores que podem condicionar o pleno exercício do direito de 
outras crianças. Esta correlação é reveladora de uma compreensão do mundo e de uma 
aproximação à noção daquilo que é (im)possível e a sua concretização efetiva.  

A família e o direito de ter uma família são compreendidos pelas crianças como um 
direito fundamental à sobrevivência de todas as crianças. Na sua perspetiva os pais têm deveres 
para com os filhos e por isso poucos admitem que eles possam abandonar os filhos. Quando 
confrontadas com essa possibilidade mostram-se indignadas. O abandono é visto como uma 
atitude condenável. A questão da adoção não foi equacionada nas suas falas.  

O direito à educação é considerado essencial, a par com o direito da família. Algumas 
crianças reconhecem que há infâncias diferentes em realidades paralelas e distantes. Têm 
também a conceção que há crianças que, por vezes, são obrigadas a trabalhar, para 
conseguirem sobreviver. Quase todas demonstram a existência de uma incompatibilidade entre 
o trabalho e a frequência da escola, admitindo deste modo, que o mais natural seria que todas 
as crianças tivessem livre acesso à educação. Deduz-se dos discursos analisados que as crianças 
chegam a reconhecer que é um direito da criança ser protegida contra qualquer forma de 
trabalho infantil que coloque em causa a sua educação, a sua saúde, integridade ou o seu 
salutar desenvolvimento. Persiste a ideia que este não cumprimento dos direitos se faz sentir 
em países pobres e carenciados. África é um dos países mais visados pelas crianças. 

A grande maioria das crianças conhece e compreende o alcance dos direitos das 
crianças. Têm a noção que há locais, não no nosso país, em países longínquos que não 
respeitam os direitos das crianças e que deviam ser penalizados de alguma forma. A sua visão 
romântica de um mundo onde todos os direitos de todas as crianças sejam honrados, parece 
que aos poucos se dilui para dar lugar a uma visão mais real da dura realidade de crianças, que 
por razões aparentemente injustas, veem os seus direitos apagados ou negados.  

Com este trabalho pensamos que as crianças ficaram a conhecer mais direitos do que 
aqueles que imaginavam ter, e quando começam a enumerá-los o rol é vasto e variado.  

Há, no entanto, crianças menos esclarecidas, principalmente aquelas que apresentam 
uma aparente confusão entre direitos e deveres, pelo que propomos que se adotem estratégias 
pedagógicas de participação, no sentido de (des)construir alguns conceitos pré-definidos sobre 
visões das crianças no mundo. O estereótipo e o preconceito demonstrado nalguns discursos 
dos mais novos deve ser trabalhado de forma a produzir novos conceitos e verdadeiras 
conceções sobre a vida das crianças no mundo. Este trabalho pode ser feito através do 
desenvolvimento de projetos com características humanas e sociais ou através da realização de 
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trabalhos cívicos in loco (na sociedade), oferecendo oportunidades de reflexão e discussão 
sobre estas questões e outras que envolvam as crianças e os seus direitos. Cremos que estas 
estratégias pedagógicas podem contribuir para formar crianças-cidadãs mais participativas e 
preocupadas com os seus pares. 
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Resumo 
 

A sociologia da infância desenvolve-se, em boa parte, para compreender o paradoxo 
entre o aumento dos cuidados com a criança e o acúmulo exponencial de indicadores de sua 
exclusão e sofrimento. Diferenciamos, aqui, dois grupos de crianças: as receptoras de maiores 
cuidados; e as vítimas de maior exclusão. Esta comunicação objetiva expor um estudo acerca de 
crianças que cuidam de si, dos seus pares e, por vezes, até dos que lhes deveriam cuidar. Trata-
se de crianças cujos responsáveis são pescadores artesanais. O estudo tem por base teórica o 
materialismo histórico dialético na reflexão sobre sua inserção no mundo da produção 
contemporânea. Decorre de uma abordagem exploratória iniciada em 2010 e cujos resultados 
revelam a existência de crianças inseridas na produção familiar com trajetórias ricas de 
significado por tudo que essas infâncias nos podem dizer de sua capacidade de ação social no 
mundo que insiste em ignorá-las. Contraditoriamente, é por meio da ausência de direitos que 
estas crianças se fazem presentes na sociedade. Como esta participação muitas vezes não lhes 
falta e por vezes extrapola, sua luta tende para reconhecimento, valorização e alcance da sua 
voz no que lhes diga respeito. 

 
Palavras-chave: infância; criança; participação; direitos; atividade pesqueira. 
 
 
Abstract 
 

The sociology of childhood evolves, in part, to understand the paradox between the 
increase in child care and indicators of exclusion and suffering. We can distinguish here two 
groups of children: those who receive more care, and those who are most excluded. This 
communication aims to present a study on children who take care of themselves and their 
family. These are children whose parents are fishermen. The theoretical study is based on 
dialectical and historical materialism. Reflects on their integration in the contemporary world. 
The results of an exploratory approach initiated in 2010 reveal the existence of children in 
household production with rich trajectories of meaning for all who can tell us of their capacity 
for social action in the world that insists on ignoring them. Paradoxically, it is because of the lack 
of rights that children are present in society. Your participation is not missing, and sometimes 
surpassed. Thus, their struggle for recognition tends to her voice in all that concerns them.  
 
Keywords: childhood; child; participation; fishing activity. 
 
 



 
 123 

Introdução  
 

O paradoxo entre o aumento dos cuidados com a criança e o acúmulo exponencial de 
indicadores de sua exclusão e sofrimento, constitui, segundo Sarmento (2008), grande parte dos 
estudos da sociologia da infância. Apesar de compreendermos ambas as situações como 
passíveis de ocorrer simultaneamente em relação ao um mesmo grupo de crianças, referimo-
nos, aqui, a crianças para as quais o aumento de cuidados é inexpressivo se comparado aos 
condicionantes de sua exclusão. São crianças que, em geral, cuidam de si, dos seus pares e por 
vezes até dos que lhes deveriam cuidar, segundo a lógica da sociedade vivida por uns e 
idealizada por outros. Cabe considerar que não se trata de crianças ditas de rua ou na rua, as 
quais poderiam compor, aqui, outro grupo. Trata-se de crianças cujos pais ou responsáveis 
compartilham meios necessários à sua provisão. 

O argumento em defesa do status de ator social de crianças menos atendidas em seus 
direitos humanos e civís não está, aqui, no modo como interferem na sociedade crianças 

receptoras de maiores cuidados, a exemplo das referidas em estudos francófonos13, para onde 
converge parte das investigações ciêntíficas sobre a infância, mas na expressão concreta da 
ação das vítimas de maior exclusão, para onde aponta grande parte dos estudos da Sociologia 

da Infancia lusófona14 e anglo-saxônica15 (Sarmento, idem). Esta ação constitui o mesmo 
ponto de partida por onde a mulher e o negro encontraram argumentos para provar sua 
intervenção, sobretudo, enconômica e política na sociedade (Cohen, 2000).  

Apesar de entedermos a ação e intervenção social da criança como não restrita ao 
cotexto do trabalho, entendemos estar neste uma cosiderável forma de sua expressão. 
Acreditamos, também, que o não recohecimento dessa ação possa contribuir para o 
cerceamento de sua participação opinativa (Sarmento, 2001), sobretudo em processos 
decisórios sobre questões que lhe digam respeito.  

Esta comunicação trata dos resultados parciais de um estudo exploratório, em 
andamento, acerca de crianças, filhas de pescadores artesanais, inseridas na atividade 
pesqueira. O objetivo do estudo é de obter uma primeira apreensão dos significados, das 
representações e dos valores que as mesmas atribuem acerca do lugar que ocupam nessa 
atividade.  

A realização deste estudo deriva do interesse no aprofundamento em questões relativas 
a crianças na perspectiva da Sociologia da Infância, que toma a criança como protagonista dos 
discursos produzidos sobre ela. Em decorrência dos resultados obtidos, esperamos evoluir para 
uma investigação participativa (Soares. 2006) e de intervenção com crianças no contexto da 
produção pesqueira artesanal, por meio da quel esperamos, portanto, envolê-las no processo 

                                                           
13

  As escolas francesas pendem para estudos sobre a Sociologia da Infância na perspectiva das práticas sociais da 
criança, na relação com seus pares na escola, nas festas, nos jogos e nas brincadeiras. 

14
 Em Portugal e no Brasil estudos em sociologia da Infância enfatizam, sobretudo, questões geracionais e relativas 
aos diretos da criança e do adolescente no tocante a políticas de provisão a proteção, onde a voz das crianças 
serve de base para o entendimento do âmbito de sua participação. 

15
  A Sociologia da Infância no contexto inglês e alemão, por exemplo, inclui, além dos temas prevalecentes nas 
abordagens lusófonas, a ação da criança sobre influência das transformações sociais e tecnológicas, com 
destaque para as culturas de infância e o espaço urbano, o lazer, o uso do tempo livre sobre o impacto da  
industrial cultural.   
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de execução da pesquisa.  
 
Base teórica do estudo 
 

O estudo tem por base teórica o materialismo histórico dialético (Marx, 1983) na 
reflexão sobre a criança enquanto imersa no mundo da produção pesqueira artesanal. Por meio 
dessa concepção, buscamos encontrar elementos que contribuam na construção de 
entendimentos sobre a complexidade dialética das relações sociais no contexto investigado. 
Uma dialética que se revela na concomitante inclusão e exclusão de crianças dos benefícios 
gerados com avanços no conhecimento acerca delas (Sarmento, 2008) e que se apresenta como 
condição natural do capitalismo na segunda modernidade, marcada por transformações nas 
configurações normativas e simbólicas da realidade social (Sarmento, 2004). 

Cabe considerar que o termo “pesca artesanal” é empregado, aqui, como distintivo de 
pesca industrial e como resultante de um conhecimento do senso comum sobre uma produção 
em pequena escala (MPA, 2010). Diferente da produção industrial, por meio da qual o 
trabalhador vende sua força de trabalho, na produção artesanal, o trabalhador é autônomo e, 
em geral, dono dos meios e do modo de produção. A liberdade de sua atividade contribui para a 
realização do trabalho em família. Entretanto, o fato de sua organização produtiva não estar 
estruturada em conformidade com o modelo capitalista não o exime das influências das 
transformações operadas no campo social e do trabalho.  
 
 
Método de investigação 
 

O estudo em causa ocorreu em uma comunidade de pesca artesanal brasileira. A 
inserção no campo de investigação decorreu de um processo de coleta e registro iniciados em 
2009 por meio da constituição de um grupo de pesquisa sobre educação e sustentabilidade 
ambiental na localidade. Do grupo, emergiram linhas de investigação resultantes do acesso à 
comunidade. Dos conhecimentos adquiridos sobre os pescadores resultou um trabalho de 
pesquisa-ação que desencadeou um programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Da 
identificação da participação das crianças na atividade pesqueira resultou o interesse em 
desenvolver com elas outro projeto de intervenção.  

A abordagem acerca das crianças, iniciada em maio de 2011, ocorreu em nível 
exploratório de evidências colhidas sobre um mesmo dado por meio de documentos, 
entrevistas, desenhos, fotografias e observações. No processo de análise dos dados, foram 
replicadas as questões das entrevistas, os desenhos e as observações com diferentes sujeitos 
para efeito de confirmação, não deixando, levando em conta, não deixando de levar em conta 
as singularidades. 

A abertura de uma linha de investigação sobre a criança resultou, em primeiro lugar, do 
estabelecimento de relação entre os impactos de decisões dos pescadores da Colônia sobre a 
sustentabilidade das novas gerações de pescadores artesanais e, em segundo lugar, da 
constatação da participação infantil na atividade pesqueira.  

Tomando por base as orientações de Piovesan e Temporini (1995), partimos da tentativa 
de realizar entrevistas em profundidade e sob a forma de diálogo, com base em um roteiro de 
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tópicos abertos à possibilidade de alterações no percurso das conversas, para dar vazão a 
aspectos imprevistos, mas pertinentes ao estudo. Os tópicos introdutórios considerados 
corresponderam a impressões do grupo de crianças selecionado sobre a pesca artesanal e a 
meios para o alcance de informações sobre a pesca sugeridos por elas. 

As crianças selecionadas para o estudo correspondem a filhos de pescadores que cursam 
a EJA e os encontros com as crianças ocorreram no mesmo espaço e tempo de realização das 
aulas de seus pais, na Colônia de pescadores artesanais da região. A primeira abordagem foi 
feita individualmente a um menino de 12 anos. Entretanto, a dificuldade encontrada para 
vencer sua timidez impediu o alcance de um clima descontraído e favorável à sua livre 
expressão. As respostas às perguntas foram curtas e a vontade de que abreviássemos aquela 
conversa ficou evidente. Diane do insucesso da primeira tentativa, optamos por realizar 
entrevistas em grupo, por meio das quais obtivemos melhores resultados.  

As discussões em grupo tiveram início com 4 crianças do sexo masculino, de 10, 11 e 13 
anos de idade, e 2 do sexo feminino, de 8 e 12 anos. Entretanto, a cada encontro surgiam outras 
crianças, convidadas ou não de algum membro do grupo original. Acatávamos as incursões sem 
estabelecer acordo de fidelidade no comparecimento das seções seguintes. Apesar do não 
compromisso, a frequência variou de 3 a 5 crianças por seção, com composição de participantes 
distinta da original, mantendo-se desta apenas a faixa etária. Os encontros para realização da 
coleta de dados ocorreram em 10 seções, no período de três meses consecutivos, por duas 
horas diárias, em média, até agosto de 2011, quando do seu encerramento para início do 
processo de elaboração da proposta de pesquisa definitiva.  
 
 
Resultados 
 

Antes de mais nada, importa dizer que os resultados preliminares e parciais obtidos e 
registrados aqui atestam a reconhecida incompletude dos registros e das análises, por tudo que 
se faz implícito ou explícito, conforme a perspectiva e competência reflexiva do leitor. Todavia, 
além de decorrer do objetivo de alcançar uma abrangência suficiente para possibilitar a 
delimitação do problema da pesquisa que pretendemos realizar, alimentam a crença em sua 
possível contribuição nos debates sobre a infância e a criança no âmbito de sua ação social.   

No primeiro encontro em grupo apresentamos às crianças o objetivo da sua convocação, 
de colhermos as primeiras impressões sobre sua atuação na atividade pesqueira, bem como 
sugestões acerca dos meios que poderíamos utilizar para essa e outras futuras coletas. Diante 
do exposto, disseram que poderíamos fazer perguntas. Perguntamos também se poderiam 
gerar informações por outros meios além das respostas às nossas perguntas. O menino mais 
velho respondeu que poderia mostrar como pescava. A partir daí, os demais disseram poder 
mostrar suas práticas e acabamos por marcar o primeiro acompanhamento para quinze dias 
após aquele encontro. 

Apesar do resultado favorável das sugestões dadas pelo grupo, a dificuldade inicial de 
tornar descontraída a discussão fez com que adiássemos para o encontro seguinte o início das 
discussões sobre as impressões das crianças acerca da pesca.   
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Discursos das crianças sobre a pesca 
 

Tivemos três encontros antes do acompanhamento da prática pesqueira das crianças 
do grupo. No segundo encontro perguntamos onde registraríamos as informações obtidas no 
dia da pescaria. A primeira resposta foi a de que poderíamos fotografar. Todos concordaram 
com a ideia. Em seguida, perguntamos se alguém sabia desenhar e salientamos que também 
poderiam usar esse recurso como forma de registro. A sugestão não foi aceita pelos dois 
maiores sob a alegação de que não dava para desenhar e pescar ao mesmo tempo. Então, 
propusemos que desenhassem uma pescaria naquele momento e sugerimos que depois da 
pescaria fizessem outro desenho para acrescentar novas informações obtidas da observação 
intencional de suas práticas. Como resultado, obtivemos desenhos que revelam a realização de 
uma prática em grupo, como o que se segue na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1: Pescaria em família, com anzol e rede. 

 
O autor do desenho, um menino de 13 anos de idade, descreveu as pessoas desenhadas 

como sendo sua família. Constam no desenho, sobre uma embarcação de pequeno porte, da 
esquerda para a direita, o irmão, a irmã, o pai e ele. O tamanho das figuras desenhadas é 
proporcional à descrição. A irmã possui um penteado diferente dos demais e o pai aparece mias 
próximo do executor da captura de um peixe com uso de anzol. Um pouco distante do barco, há 
uma rede armada para outras capturas.   

Os desenhos feitos pelas outras crianças do grupo apresentaram a mesma composição 
observada na Figura 1: um grupo de pessoas; a execução da captura com anzol; posturas 
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diferenciadas, com a captura feita por apenas um dos membros do grupo; a realização da 
captura por crianças e adultos indistintamente; o tamanho reduzido da embarcação.  

A maioria dos desenhos apresenta economia de símbolos, sedo o exposto na Figura 1 o 
que possui o maior número de informações explícitas, onde algumas extrapolam o limite da 
embarcação, como: a captura com rede; peixes e diferentes profundidades; diferenciação da cor 
e da intensidade do curso da água para diferentes níveis de profundidade.  

Retomamos a discussão sobre o desenho perguntando por que cada um não fica com 
um anzol. A resposta obtida foi a de que a pescaria exige silêncio e pouca movimentação no 
barco. “Se cada um ficar com um anzol, vira bagunça”, respondeu, entre risos, a menina de 8 
anos. E completou: “Quem vai remar?” “Quem vai separa a linha?”. 

No nosso terceiro encontro, discutimos sobre as questões que poderíamos elaborar para 
o alcance do objetivo da investigação e a primeira questão sugerida foi a de sabermos suas 
opiniões sobre a pesca. Devolvemos a proposta com a mesma pergunta e foram unânimes em 
dizer que gostam de pescar, mas os 2 meninos mais velhos acrescentaram ser uma atividade 
cansativa. A menina de 12 anos disse: “não é cansativo pra mim, mas tem dias que é chato tirar 
peixe do anzol. Prefiro pegar isca”.  

Perguntamos o que costumavam fazer depois de uma pescaria, já que 2 deles revelaram 
ser uma atividade cansativa, e obtivemos como resposta: “Ajudo meu pai e depois jogo bola”, 
respondeu o menino de 13 anos; “Eu vou estudar e ajudar a mamãe”, respondeu a menina de 8 
anos; “Muita coisa: vou pra escola e depois assisto televisão”, respondeu o menino de 12; “Vou 
jogar bola ou ver televisão”, disse o menino de 10. “Faço bordado ou vou assistir a novela na 
televisão ou vou estudar”, foi a resposta dada pela menina de 12 anos. “Vou pra escola”, assim 
respondeu o menino de 11 anos.  

Perguntamos se podiam optar por não ir à pescaria e o menino de 13 anos respondeu: 
“Vai quem quer”. O menino de 12 anos acrescentou: “Tem pai que obriga, mas quando vê que 
ele burro, desiste”. Riram todos, como se lembrassem de algum exemplo na comunidade. 
Então, perguntamos se sabiam de algum caso em que o pai dispensou a companhia da criança e 
descreveram uma lista de motivos que envolviam, em primeiro lugar, desinteresse, expresso em 
palavras como preguiça, cansaço, bagunça e, em segundo lugar, preocupação dos pais com o 
estudo dos filhos, expressa em frases como “tirou nota baixa”; “não estuda”, “perdeu o ano” e 
“não foi pra escola”.  

Enquanto listavam os motivos que justificam a dispensa de crianças à pesca, um menino, 
de 10 anos, interceptou a fala dos outros para dizer que tem pais que não querem os filhos na 
pescaria por achar a atividade perigosa. Perguntamos, então, se já haviam testemunhado algum 
acidente e foram unânimes em responder que não. Uma menina de 9 anos acrescentou: “Só é 
perigoso pra quem usa bomba, mas é proibido. Meu pai não usa”. Os demais concordaram e 
informaram que seus pais também não fazem uso de bomba. O mais velho acrescentou: 
“Nenhum pescador da Colônia usa bomba. Só usa bomba o pessoal que não é da Colônia e que 
pesca escondido do Ibama”. Perguntamos o que era o Ibama16 e responderam que eram 
homens que fiscalizavam a pesca. Em seguida, perguntamos sobre o risco de naufrágio e deriva. 

                                                           
16

  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é um órgão do Governo Feder 
al brasileiro que controla e fiscaliza o uso dos recursos naturais no país. 
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Um menino de 12 anos reponderou: “O rio não tem correnteza. Também nunca vi um barco 
virar e não dá pra se perder”.   

Os depoimentos das crianças revelam que sua atuação na pesca artesanal se configura 
como uma participação auxiliar não obrigatória. Essa liberdade pode ser o reflexo do tipo de 
atividade pesqueira que realizam, uma vez que, conforme Ramalho (2004), ser a arte dos 
pescadores resultante do seu sentimento de liberdade e resistência, onde a pesca artesanal 
sempre se caracterizou, para seus profissionais, como uma não subordinação à sociedade 
canavieira e nem a sociedade urbana de consumo. O desprendimento dos valores verificáveis 
nas sociedades de consumo pode justificar a não exigência do trabalho intensivo de suas 
crianças.   

Dos depoimentos, podemos aferir que a inserção das crianças na atividade pesqueira 
artesanal não resulta, nas situações investigadas, em sua saída da escola, assim como pode não 
ter relação direta ou indireta com seu desempenho escolar. Em outras palavras, apesar de 6 das 
crianças do grupo apresentarem de 1 a 3 anos de defasagem na série escolar em relação às suas 
idades, ainda não podemos afirmar se esta defasagem está relacionada, direta ou mesmo 
indiretamente, à sua participação na atividade pesqueira ou, ainda, a outros fatores como a 
influência da oralidade, enquanto meio de comunicação de conhecimentos sobre a pesca, ou 
mesmo na baixa escolaridade de seus pais, onde o nível mais elevado, informado pelas crianças, 
é o quinto ano e isto se evidencia em apenas uma mãe entre as 6 mulheres e os 6 homens 
considerados.   

Importa considerar que as crianças que participam da atividade pesqueira em família, 
têm férias escolares igualmente a todas as crianças do país, mas para elas as férias 
correspondem ao período do defeso17 e as aulas ocorrem, na maior parte do tempo, em que a 
pesca é liberada. Entretanto, os filhos dos pescadores revelaram que seus pais expressam o 
desejo de que estudem para que não dependam da pesca como único meio de vida. Apesar de 
reconhecerem a liberdade e autonomia da profissão, segundo as crianças, seus pais falam das 
ameaças ambientais que têm contribuído para a redução do pescado e da concorrência que 
enfrentam na sua comercialização.  

Na diferenciação entre grupos de crianças receptoras de maiores cuidados e de crianças 
vítimas de maior exclusão, podemos considerar, a título de exemplo, a existência de crianças 
para as quais as políticas públicas são incompatíveis com a sua realidade social. Apesar de o 
governo reconhecer a atividade pesqueira artesanal como realizável no plano familiar (MPA, 
2011), no âmbito desta investigação, é possível afirmar que o mesmo não oferece alternativas 
educacionais que atendam suas especificidades. Além disso, a continuidade na atividade 
pesqueira como meio de sobrevivência, mantida em desacordo com o modelo da educação 
escolar ofertado, pode comprometer a continuidade do estudo dessas crianças.   
 
 
 
 

                                                           
17 O defeso diz respeito ao período de tempo natural de reprodução de peixes e crustáceos. No Brasil, é 
estabelecido pelo Ibama e envolve à proibição, por um período de quatro meses, da atividade pesqueira com vistas 
à preservação das espécies marinhas e a sustentabilidade desses recursos. 
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A prática pesqueira artesanal com crianças  
 

Sempre no início da observação de uma sucessão de 5 observações da prática pesqueira 
de uma criança por vez, tivemos muita interferência dos adultos que pediam para que elas 
demonstrassem suas habilidades. Entretanto, aos poucos, as crianças se envolveram nos seus 
afazeres ao ponto de alguns quase não expressarem perceber a nossa presença após 3 horas de 
observação, tempo correspondente ao número regular de horas de uma pescaria com anzol. 
Um dos meninos, de 10 anos de idade, não nos viu sair, pois mergulhava e brincava enquanto 
nos despedíamos. 

No encontro realizado na Colônia, após a primeira observação da prática pesqueira das 
crianças, dissemos-lhes que gostaríamos que registrassem suas práticas como havíamos 
combinado, mas ao invés de desenhar, a maioria optou por ditar para que copiássemos. A este 
respeito, cabe considerar que a resistência em desenhar se contrapôs à nossa ideia do desenho 
com forma preferencial de linguagem infantil. A resistência se deu entre crianças escolarizadas. 
Entretanto, ainda não podemos afirmar se a resistência decorre do fato de passarem por um 
processo de atrofiamento dessa habilidade ou da perda do interesse por ela em decorrência da 
ocupação prevalecente do seu lugar por conteúdos curriculares. Apenas uma delas, uma menina 
de 12 anos, concordou em desenhar o que se observa na Figura 2, a seguir. 

 

 
 

Figura 2: Pescaria com anzol. 

 
A Figura 2 reforça, pelo tamanho diferenciado das pessoas desenhadas e pela descrição 

de sua autora, a informação da presença da criança na atividade pesqueira, localizada no centro 
da embarcação, e de posturas diferenciadas nessa atividade.  

Questionamos, na Figura 2, o que fazia a pessoa da extremidade direita do barco e a 
autora do desenho respondeu em tom de obviedade: “Nada!”. Observamos na criança 
desenhada um traço labial indicativo de sorriso. Perguntamos a autora do desenho porque 
aquela criança sorria e ela respondeu que gosta de pescar. Perguntamos se ela gostaria de 
continuar na pesca quando adulta e ela respondeu: “Não. Eu quero ser advogada”. 
Perguntamos por que pretendia ser advogada e o que sabia da profissão. Ela respondeu que 
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queria ser advogada porque receberam um advogado na Colônia que falou sobre a pesca e ela 
gostou muito. Estendemos a pergunta sobre o desejo profissional aos demais presentes àquela 
seção composta por uma menina de 8 anos, uma de 12, um menino de 11 e outro de 12,  
apenas o menino de 12 anos revelou pretender continuar na pesca. A menina de 8 anos disse 
pretender ser professora. Perguntamos o que gostaria de ensinar e ela respondeu que não 
sabia, mas que queria ser professora de crianças. O outro menino disse não saber o que 
pretendia ser.  

Das descrições da prática pesqueira, destacamos, aqui, a que incluiu todos os itens 
considerados pelas demais crianças, feita pela menina de 12 anos: “Primeiro arrumamos o 
material, pegamos o barco e vamos ao rio, jogamos a rede e puxamos o peixe. Preparo as iscas. 
Acho elas no chão molhado, depois coloco a isca no anzol e ponho dentro  da água do rio.”. A 
descrição coincide com o observado na prática, em desenhos e fotografias. Todas as atividades 
listadas são realizadas juntamente com os adultos.  

Cabe considerar que, apesar de as crianças haverem sugerido o uso de máquina 
fotográfica durante a etapa de definição dos instrumentos de coleta que seriam aplicados na 
investigação, como constatamos, em momentos anteriores a esta investigação, que muitos 
pescadores se mostram reticentes em se deixar fotografar em suas práticas, decidimos limitar 
essa modalidade de coleta a poucos registros, com pouca aproximação de imagens, de modo a 
poupar a identidade das pessoas fotografadas, ainda que estas tenham autorizado sua 
publicação antes e depois de observadas as que tiramos. Decidimos, nesta publicação, poupar 
também as imagens das crianças investigadas, visto que o estudo está em processo de 
realização. Entretanto, seu expresso interesse em aparecer deverá ser considerado no trabalho 
final 

Nos dias de acompanhamento das pescarias, observamos que os barcos posicionados 
mais distantes das margens do rio não levavam crianças, conforme se vê nas imagens contidas 
nas figuras 3 e 4 que se seguem. 

 

 
 

Figura 3: Pesca com rede. 
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Figura 4: Pesca com anzol. 

Nos dias seguintes, vimos não mais que uma ocorrência de crianças dentro do barco, a 
qual, com a ajuda da avó, desprendia peixes da rede e carregava-os em um cesto para fora da 
embarcação, conforme se pode ver na figura 5 que se segue. 

 
 

Figura 5: criança, em família, na prática pesqueira. 

A figura 5 contribui para respaldar a informação dada pelas crianças de que a pesca 
artesanal que desenvolvem não oferece maiores riscos, como a largura e a profundidade do rio. 
Serve também para evidenciar a pratica pesqueira realizada em família.   

Retomamos, aqui, o paradoxo entre cuidado e exclusão para destacar uma situação em 
que a proteção legal produz também o seu oposto. Pelo fato de estarem na faixa etária inferior 
à idade mínima de 18 anos, exigida para o cadastro no Registro Geral da Pesca, crianças 
inseridas na atividade pesqueira artesanal são excluídas dos diretos garantidos aos pescadores 
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registrados18. Esta medida pode se justificar na necessidade de proteção da criança, uma vez 
que o registro pode se constituir em estímulo à realização do trabalho precoce como um dever, 
visto que os pescadores deve provar o exercício da atividade. Mas se, por ventura, venha a ser 
este um argumento para o não reconhecimento dessa prática por crianças, como as inseridas na 
pesca artesanal familiar, cabe investigar o que fundamenta e justifica o uso do termo “familiar”. 

A autonomia da profissão de seus pais pode estar relacionada à negação do registro de 
seus filhos, ainda que como filhos de pescadores artesanais que os acompanham em suas 
práticas. Entretanto, cabe salientar que esse acompanhamento não se da isento de 
participação, ainda que, muitas vezes, no limite de sua disposição e capacidade física.  O registro 
poderia expressar o reconhecimento legal da ação social da criança na atividade pesqueira 
artesanal e desencadear uma sucessão de processos de inclusão política dessas crianças no seu 
contexto social. 
 
Do cotidiano das crianças inseridas na pesca artesanal 
 

Além do acompanhamento a pescarias, propomos e fomos atendidos no convite das 
crianças para visitar suas casas e aproveitamos a oportunidade para, com a sua permissão, 
registrar nossas observações. Dedicamos um dia de visita para cada duas casas. Realizamos um 
total de 7 visitas, visto que entre as 11 crianças que compuseram o grupo rotativo da pesquisa,  
havia 2 grupos de 2 de 2 irmãos e um grupo de 3. Nas casas, localizamos petrechos de pesca e 
perguntamos quem os havia fabricado. Em todos os casos, as crianças eram autoras de um ou 
mais objetos. A cada uma pedimos que informasse o nome e a finalidade de cada instrumento e 
todas souberam responder prontamente. Dos materiais especificamente destinados à prática 
pesqueira, citaram a tarrafa, o jiqui, a varinha de pesca, o anzol, a rede e o remo. 

Das observações feitas nas casas das crianças, também foi possível constatar que a 
autonomia da produção pesqueira artesanal tende a influenciar a relação familiar para além da 
participação dos seus membros diretamente na atividade pesqueira. Não se trata apenas de 
levar os filhos à pescaria ou de contar com sua ajuda no beneficiamento ou na comercialização 
do pescado, mas também de partilhar a administração do lar, na realização de afazeres 
domésticos e no cuidado entre irmãos quando os pais trabalham. Em uma das visitas, uma das 
meninas, de 12 anos, cuidava de 2 irmãos menores enquanto seus pais pescavam.  

No acesso às áreas de residência das crianças, observamos a porta de entrada da 
maioria das casas aberta ao livre acesso da vizinhança. Em meio a esse ambiente de convivência 
sem fronteiras entre famílias na comunidade, crianças brincavam livres pelas ruas, desde muito 
pequenas, ao ritmo dos primeiros passos. Esta paisagem, ao mesmo tempo em que revela a 
ocorrência de interação da criança com o seu meio social, suscita questões acerca do curso de 
uma pesquisa participativa de intervenção com crianças. Convencionalmente, os conhecimentos 
científicos construídos sobre as especificidades das crianças contribuíram para o aumento de 
cuidados, sobretudo, para com as muito pequenas (Ariès, 2006; Kramer, 2007). Cuidados que 

                                                           
18 O registro e o meio pelo qual o pescador adquire o status de profissional e direitos trabalhistas mediante prova 
de regularidade da atividade pela pesagem do pescado, ao menos uma vez por mês, por seis meses consecutivos 
(período de intervalo entre os defesos), sem a exigência de peso mínimo a ser colocado na balança da associação 
de pescadores da Colônia. 
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destoam do realizado na comunidade obsevada, onde se constata a ocorrência de uma 
socialização da criança para além da escola.  

Com base no inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal brasileira de 1988, foram 
desenvolvidos programas sociais de acolhimento a crianças de zero a seis anos em creches e 
pré-escolas. Entretanto, esses cuidados não se revelaram extensivos às famílias das crianças 
pesquisadas na comunidade em estudo, cujas mães não podem pagar por serviços de guarda e 
para as quais as políticas públicas são incipientes. Excluídas de programas sociais de 
acolhimento, crianças pequenas, filhas de pescadores artesanais, tendem para a troca de 
cuidados entre pares, quando na ausência de seus pais para o exercício da função ou para o 
acompanhamento na captura e comercialização do pescado. 

Contudo, a busca por soluções para as crianças da comunidade observada, antes de 
pender para modelos de institucionalização que tendem a deslocá-las do seu contexto social de 
origem, deve considerar os sentimento das crianças que já transitam entre esses universos 
socializadores correspondentes a comunidade e a escola, os quais em geral, não dialogam entre 
si (Leite, 2005).  

Poderíamos imaginar ser o modelo educacional vigente no país, adequado ao contexto 
social das crianças consideradas aqui, mas a realidade observada nos leva a crer que a busca por 
uma educação significativa e de qualidade só e possível, conforme Muñoz (2005: 17), “tomando 
seriamente em conta a singularidade e as necessidades de cada sujeito, seus contextos e 
condições de vida”. Acrescentamos serem as necessidades concretamente percebidas por quem 
as sente: neste caso, as crianças. Logo, cabe interrogá-las, uma vez que as crianças não vivem no 
futuro para onde os adultos as projetam, mas no presente, onde os adultos não as vêm e, talvez 
por isso, não as ouvem.    

Impressões das crianças sobre o seu lugar na pesca artesanal 

Após três meses de coleta de informações, retomamos o objetivo da pesquisa para, 
junto com as crianças, sabermos o que havíamos alcançado em termos de impressões das 
crianças sobre a pesca e por meio das quais buscaríamos extrair significados, representações e 
valores. Propomos, então, que cada criança do grupo falasse dos seus sentimentos em relação à 
pesca.  

Sempre durante a investigação, para socialização e discussão dos registros, a menina 
mais velha acrescentava algum dado às suas frases, então, expressas, como quando lemos seu 
depoimento, onde dizia: “Eu ficava em casa com vergonha de i pescar”. Pediu que 
acrescentássemos: “Pra mamãe não i sozinha. A informação de que sentia vergonha de pescar 
foi justificada por ela com a explicação de que sente que as pessoas discriminam os pescadores. 
Perguntamos o que a fazia pensar assim e ela respondeu: “Eu não sei, mas eu acho que é 
porque a gente não tem casa bonita...”. Um menino de 10 anos acrescentou: “Tem gente que 
acha que peixe fede, e não compra”. Um menino de 11 anos contestou: “Eu não acho. Eu acho 
que tem gente que não gostam é de pobre. Tem gente mais pobre que nem tem barco”. Uma 
menina de 8 anos completou: “Eu gosto que meu pai é pescador”. Um menino de 12 anos 
acrescentou: “Eu vou ser pescador pra trabalhar pra mim”.  O menino mais velho informou que 
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muita gente quer ser pescador para receber o seguro19. Com base nesta resposta, o menino de 
11 anos reforçou: “É por isso que eu acho que não e ruim. Muita gente quer ser pescador mais 
não  sabe pescar”. Perguntei o que seria necessário para que alguém se tornasse pescador e a 
menina de 8 anos respondeu: “A gente sabe muita as coisa porque a gente vê”. Então, 
perguntei o que era necessário para que se tornassem pescadores e o menino de 10 anos 
respondeu: “Só falta eu crescer”.  O menino mais velho, que revelou pretender ser pescador, 
disse que o pai lhe havia prometeu o barco como herança: “Eu já tenho o barco que o papai 
disse que é meu se ele morrer”.  

A responsabilidade assumida no cuidado com a mãe é revelada no discurso da menina 
mais velha. O menino mais velho revelou sua ambição de governar um barco de pesca. As 
outras crianças expressaram a intensidade do seu envolvimento com a atividade pesqueira na 
profundidade dos conhecimentos que disseram e, em muitos momentos da investigação, 
provaram possuir. 

Enquanto forneciam informações, as crianças apresentavam um texto implícito que 
oscilava entre negação e afirmação da profissão pesqueira. Em seus discursos, revelaram 
perceber o olhar discriminatório da sociedade sobre o pescador. Entretanto, ao mesmo tempo 
em que revelaram sentir discriminação, identificaram vantagens na profissão, como a liberdade 
e autonomia de seus pais, como para decidir em que dia da semana pescar, conforme a 
percepção que tinham das condições ambientais.  

Com base em suas descrições da atividade pesqueira, as crianças se definem como 
membros ativos na comunidade e parte importante na realização do trabalho pesqueiro de suas 
famílias. Entretanto, em nenhum momento da investigação se disseram pescadores ou 
trabalhadores. Todos se definiram como filhos de pescadores que acompanham ou que ajudam 
na pescaria, ainda que, em alguns casos, realizem as mesmas tarefas que as realizadas pelos 
adultos.  

A posição secundária em que as crianças investigadas se colocam no contexto da pesca 
artesanal pode indicar o entendimento da menoridade, enquanto impedimento para o registro 
como pescadores, e do fato de realizarem a atividade pesqueira em família como uma 
justificativa ao não reconhecimento de sua condição trabalhadora. Outro dado que pode 
contribuir para esse entendimento das crianças acerca do seu lugar na pesca pode decorrer da 
sua não participação nas reuniões realizadas na Colônia. Nos Referenciais Curriculares para a 
Educação Infantil, o desenvolvimento da autoestima das crianças está associado à 
“possibilidade de, desde muito cedo, efetuarem escolhas e assumirem pequenas 
responsabilidades” (Brasil, 1998: 11). No caso das crianças em estudo, as responsabilidades, não 
prescindem das escolhas.  

Cabe considerar que, conforme Tomás (2007), “é um fato que, actualmente, há crianças 
trabalhadoras no mundo inteiro”, ainda que com maior incidência em países periféricos. A 
autora define essa ação como uma resposta não passiva às imposições do mundo 
contemporâneo, mas como resiliência. Entretanto, não expressa, ainda que no plano abstrato, o 
conceito de trabalho que subsidia sua afirmação, viso haver diferentes tipos de trabalho nos 
limites geográficos que estabelece.   

                                                           
19  Refere-se ao seguro defeso correspondente a quatro parcelas mensais de um salário mínimo vigente, pago pelo 
Estado aos pescadores cadastrados no Registro Geral da Pesca. 
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Com base em Moscovici (2009), podemos considerar que os sentidos construídos na 
coletividade acerca da pesca familiar são fundamentais para acomodar o entendimento do 
modo como se realiza o trabalho coletivo na produção pesqueira artesanal no âmbito desta 
investigação. Entretanto, a aceitação da posição secundária das crianças em relação ao seu 
trabalho é constituída sob bases não só resultantes do senso comum, mas também dos 
pensamentos denominados por Moscovici (idem) como retificados, onde as crianças foram 
colocadas na condição de seres pré-sociais (Sarmento, 2005), com base na teoria durkeimiana 
que as define como seres em processo de socialização (Durkheim, 1978), o que torna sua ação 
social, ainda que quando semelhante, distintamente inferior a ação dos adultos. 

 
 

Considerações Parciais 
 

A justificativa para o total cotrole de crianças por adultos requer estudos acerca de seus 
propósitos, por envolver uma relação de poder legitimada pela cultura ou pela ciência. A idéia 
de incompletude se confunde com a de uma incompetência conveniente para quem as 
submete. A concepção de incapacidade é extensiva à expressão de seus sentimetos e de suas 
impressões, o que compromete a credibilidade de sua fala, apesar de atenuada, por exemplo, 
na convocação de sua ação produtiva, sobretudo quado executam tarefas que lhes exijam 
tomada de decisão.  

No estudo da trajetória social das crianças inseridas na atividade pesqueira considerada, 
podemos identificar crianças capazes de  descrever o  modo como atuam e estão implicadas na 
dinâmica social. Entretanto, a postura resignada com que definem o seu papel de meras 
acompanhantes da atividade pesqueira, tende a reforçar condicionantes que não as credencia 
nem envolve nas discussões sobre o contexto onde atuam, como, por exemplo, acerca da 
organização do trabalho pesqueiro. Em decorrência de sua ação social, é necessário permiti-las 
ir além do limite da participação do seu corpo, através da valorização do que produzem em suas 
mentes, para que desenvolvamos mais que a disposição de ouvi-las, a competência sensível 
para entendê-las em tudo o que nos são capazes de dizer. 

 
Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí – Fapepi. 
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As narrativas videobiográficas no estudo da infância de risco 
 

Cristóvão Pereira Souza  
Maria da Conceição Passeggi  

Resumo 
Frente ao recente processo de transição das creches brasileiras, que migram das 

políticas de assistência social para às de educação (IBGE, 2009), discutimos dispositivos que 
contribuam para a compreensão de práticas de educação de crianças em situação de 
vulnerabilidade e risco. Baseados nos estudos da resiliência humana, segundo os quais, “na 
história de uma vida, sempre temos um só problema a resolver, aquele que dá sentido à nossa 
existência e impõe um estilo às nossas relações” (CYRULNIK, 2005), buscamos, a partir das 
memórias de adolescentes com experiências em abrigos e creches, identificar as estratégias por 
eles utilizadas para não sucumbirem ao sofrimento e às adversidades vivenciadas em suas 
infâncias. A metodologia estruturou-se a partir da produção de vídeos como gênero narrativo 
autobiográfico. As análises permitem avançar que as videobiografias contribuem para a 
compreensão da subjetividade social (BOCK, 2004) desse grupo etário, além de disponibilizar 
elementos relevantes para a formulação do atendimento integral, preceituado nos Artigos 3º e 
94º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal pesquisa, em desenvolvimento, insere-se no 
elenco dos estudos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, (Auto) Biografia e 
Representações, vinculado à Linha de Pesquisa "História da Educação, Práticas Socioeducativas 
e Usos da Linguagem", do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (PPGEd-UFRN). 
Palavras-chave: Memórias da infância; Resiliência; Videobiografia  
 
Abstract 
The recent transition process that Brazilian daycare centers have faced is related to going from 
social assistance policies to educational ones (IBGE, 2009). Thus, this work aims to discuss issues 
that contribute to educational practices related to vulnerable children at risk. The researched 
was based on studies that emphasized human resilience according to which “in life people 
always have a problem to solve; these problems are usually those who gives meaning to our 
own existence and impose style to human relations” (CYRULNIK, 2005). The work dealt with 
material that was obtained through the analysis of memories that were provided by adolescents 
in shelters and daycare centers. It aimed to identify strategies they used in order to not 
succumb to suffering and adversities faced during childhood. The methodology was structured 
through the production of auto biographical narrative videos. Analyses permit to acknowledge 
that the video biographies contribute to the comprehension of social subjectivity of this age 
group (BOCK, 2004). This kind of media also contributes in providing relevant elements for 
daycare planning as pointed out in articles 3 and 94 of the Brazilian Statute for Children and 
Adolescents. This research is also a part of the Interdisciplinary Formation Research Group, 
(Auto) Biographies and Representation; as well as the Research area “History of Education, Scial 
Educational Practices and use of Language of  the Post Graduation Program in Education 
(PPGEd-UFRN) at the Federal University of Rio Grande do Norte in Brazil. 
Keywords: Childhood memories. Resilience. Video biographies. 
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Introdução 
 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa, em desenvolvimento, intitulada 
“A videobiografia como dispositivo de pesquisa-ação-formação: uma prática educativa com 
adolescentes abrigados”. Trata-se de tese de doutoramento que se insere no elenco dos 
estudos desenvolvidos no âmbito do GRIFAR-UFRN|CNPq (Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, 
Formação, (Auto) Biografia e Representações), vinculado à Linha de Pesquisa "História da 
Educação, Práticas Socioeducativas e Usos da Linguagem", do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd-UFRN). O estudo estrutura-
se a partir da pergunta: “como acompanhar os adolescentes abrigados na formação de sua 
autonomia?”, questão que sintetiza os desafios socioeducativos enfrentados por uma 
população com dificuldades de ordem diversa daquelas enfrentadas por adolescentes que 
transitam para a vida adulta em realidades mais estáveis e afetivas. 

Em nossas discussões, vimos utilizando um dos episódios das aventuras do Barão de 
Münchhausen para simbolizar a nossa compreensão sobre a situação em que se encontram tais 
adolescentes. Conta a lenda que o Barão de Münchhausen, célebre herói picaresco da literatura 
juvenil mundial, consegue escapar do pântano que o tragava através de um golpe genial: puxa-
se a si pelos próprios cabelos. Não obstante os aspectos deterministas dessa sequência 
improvável e mítica (LOWY, 1987), ela se traduz, em nossa perspectiva, no modo mais próximo 
pelo qual conseguimos expressar a nossa percepção sobre a realidade desses jovens. Falamos 
mais precisamente daqueles que carregam consigo os traumas decorrentes de suas 
deambulações pelos espaços públicos, vítimas do abandono e da negligência familiares, 
exploração e abuso sexuais, preconceitos e estigmas, e que atualmente encontram-se em casas 
de acolhimentos, sob a tutela do Estado. 

Em livre analogia, compreendemos que, assim como o Barão de Münchhausen, tais 
indivíduos devem inexoravelmente recorrer primariamente a si, “aos próprios cabelos”, se 
quiserem descobrir ou construir os meios de emersão do “pântano” em que se encontram, na 
ponta mais desfavorecida da escala social. Em nossa abordagem, utilizamos tal metáfora para 
nos referirmos às atividades reflexivas a serem realizadas por e com esses adolescentes, a fim 
de lhes permitir expressar a singularidade com que percebem a vida que estão levando; a vida 
que imaginam para si; e o que estão fazendo na vida presente para que a realidade imaginada 
seja por eles construída. 

Em tempo: muito embora assumamos que esse debruce sobre si adquira primazia no 
atual contexto de suas existências, esclarecemos, contudo, que não há aqui a ilusão 
determinista de que, no âmbito de uma posição tão desfavorecida, a emersão desses sujeitos 
dos lugares de exclusão em que se encontram seja efetivada sem tutorias. Que tal processo de 
emancipação dependa exclusivamente de seus esforços pessoais. Não obstante, reafirmamos o 
nosso entendimento de que a realidade desses sujeitos impõe aos sistemas educacionais o 
desafio de acompanhá-los em processos de ressignificação e retorno à crença em si, sem o quê, 
dificilmente, quaisquer outras propostas de educação, capacitação ou formação suscitarão 
neles os devidos interesse e comprometimento. 

Ocorre que, durante o processo de realização do estudo, constatamos que as 
ocorrências consideradas significativas pelos adolescentes para caracterizar os seus “pântanos” 
existenciais tiveram origem em suas infâncias. Trata-se de conflitos, problemas 
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sociopsicológicos e eventos marcantes vivenciados em variadas faixas etárias, durante suas 
singulares trajetórias na condição de crianças. Neste ponto, esclarecemos que o conceito de 
criança está pautado pelo período institucionalmente estabelecido pelo Art. 2º, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente brasileiro, qual seja, de zero a doze anos. Decorre, então, da 
demarcação temporal e espacial dessas ocorrências marcantes na infância, a percepção de que 
tal memória se dispunha como locus não apenas para o estudo da formação da autonomia dos 
adolescentes narradores, autores videobiográficos, mas também para a compreensão dos 
fenômenos psicossociais que caracterizam o comportamento de crianças com históricos 
similares.  

Desse modo, a própria constatação das possibilidades desse lócus, em si, já se configura 
como um dos resultados parciais deste estudo, cabendo, em prosseguimento, a exploração 
dessas memórias em suas potencialidades, implicações e extensão para a compreensão dos 
modos de acompanhar um tipo de infância silenciada ou que implora por ajuda através de 
atitudes e gestos tantas vezes considerados inadequados, sobretudo pelos seus educadores 
(ARROYO, 2011). Desse modo, para além das práticas pontuais, preventivas ou corretivas que 
encarceram essas crianças em diagnósticos fatalistas, buscamos compreender os processos de 
formação de uma infância que se realiza em percursos concretos e perversos. E que, 
contrariamente aos símbolos de bondade, pelos quais a sociedade historicamente a têm 
representado, desvela-se ora em gestos violentos e indisciplinados, ora em atitudes pautadas 
pela indiferença e ironia, sinalizando, no conjunto dessas condutas, um complexo 
comportamental que sintetiza as vivências e as experiências pelas quais elas foram e/ou estão 
sendo submetidas, em contextos socioculturais radicalmente destrutivos da sociedade de 
exclusão, em curso.  

Frente a tais trajetórias, regularmente configuradas por fracassos e históricos de perdas 
multifacetados, perguntamos pelos meios educativos que promovam o desvio dos apelos da 
marginalização e da precarização que perscrutam o futuro dessas crianças. De outra forma, 
indagamos pela disposição de alternativas criativas que lhes permitam fortalecer a identidade e 
a autoestima, ao possibilitar-lhes a construção de um futuro de autonomia e emancipação. 
Nesse sentido, procuramos conhecer a singularidade dos percursos desses indivíduos, tendo por 
locus de observação e análise a memória de adolescentes, cujas histórias de vida perfizeram os 
mesmos trajetos de exclusão, vulnerabilidade, risco e acolhimento em abrigos ou creches, 
procurando em seus relatos videobiográficos as potencialidades submersas em suas condutas 
indisciplinadas, a serem utilizadas como indicativas de uma subjetividade social comum às 
crianças que carregam silenciosamente ou espalhafatosamente as cicatrizes no corpo ou na 
alma, decorrentes de sofrimento semelhantes. 
 
 
Infância, infâncias: concepções em curso. 

 
Até o século XVIII, o indivíduo saía da condição de criança para a de adulto sem passar 

pela etapa atualmente conhecida como adolescência (ARIÈS, 1981). Em seu tratado, “A 
emergência da concepção moderna de infância e de adolescência”, Santos (1996, p. 151) afirma 
que “os conteúdos e significados sociais – papéis, funções e atributos – da infância e 
adolescência são singulares e dotados de características próprias em cada época, sociedade e 
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cultura”. Na atualidade, considera-se que os indivíduos nessas fases da vida humana estão em 
desenvolvimento e, em decorrência, são objetos de proteção especial e sujeitos de direito.  

Tal compreensão alcançou um grau de universalidade bastante hegemônico nas 
sociedades industriais modernas e em culturas ocidentais. No entanto, embora adotada como 
paradigma oficial na definição de normas legais de âmbito internacional, essa concepção não 
adquire correspondência nas condições de vida materiais das populações de baixa renda. 

  
Em várias sociedades do Terceiro Mundo, há um descompasso entre essa 
concepção moderna de infância e as condições objetivas de existência das 
crianças: a pretensa universalidade do conceito moderno de infância não foi 
acompanhada da universalização das condições objetivas que levaram à sua 
criação e propagação (SANTOS, 1996, p. 194). 

 
No Brasil, a compreensão de infância como tempo de brincar, estudar, aprender a 

participar da sociedade transformou-se em direito adquirido. Desde 1990, com a promulgação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ancorado na Doutrina da Proteção Integral – tais 
prerrogativas significam a expressão legal do que é ser criança no país. Trata-se de um cenário 
ambivalente entre o conceito normatizado e o desrespeito institucionalizado, no qual se insere 
o fenômeno da vulnerabilidade social e situação de risco de crianças e adolescentes, vítimas de 
exploração, negligência e abandono familiar. 

De acordo com Calil (2003), um breve olhar sobre a infância e a adolescência 
empobrecida em nosso país nos leva a constatar que as representações sobre esses indivíduos 
ainda estão fortemente ancoradas à imagem do “menor”, termo marcado pelo estigma da 
exclusão. Antes da abolição desse termo pelo Estatuto, o signo “menor” designava as crianças e 
os adolescentes oriundos de famílias trabalhadoras de baixa renda, em situação de miséria e 
expulsos da escola, que faziam das ruas o seu espaço de habitação e vivência cotidiana. 
Entendendo, então, a condição desses indivíduos como em situação de perigo, propensa à 
marginalização e à criminalidade, o Código de Menores – anterior ao atual Estatuto – 
normatizou tal caracterização pejorativa do “menor”, “contribuindo para a criação da imagem 
de uma categoria de criança menos humana do que as outras crianças, um ser humano inferior, 
uma ameaça à sociedade” (CALIL, 2003, p. 142). 

Em 1990, o termo “menor” foi abolido pelo novo Estatuto, sendo substituído por 
crianças e adolescentes. Entretanto, apesar da lei, esses indivíduos, em especial os que vivem 
nas ruas e em abrigos institucionais, continuam a ser representados como “menores” no 
imaginário social, revelando as interpretações, fantasias, idealizações e imagens que formam 
sobre eles as percepções coletivas. “E, a partir deste imaginário, em que predomina uma 
representação negativa de ser humano inferior, crianças e adolescentes que vivem pelas ruas, 
atribuem significados a si mesmos, constituem sua subjetividade e definem seu papel enquanto 
sujeitos sociais” (ibidem, 143). 

Segundo Bock (2004), a subjetividade deve ser compreendida como uma síntese singular 
e individual que cada um constrói de acordo com as próprias vivências e experiências na vida 
social e cultural. Trata-se de matéria-prima que compõe as expressões comportamentais e 
emocionais, visíveis e invisíveis, que responde à indagação do por que somos o que somos. Ao 
analisar o conceito de subjetividade, em Vygotsky, a autora aponta para a coexistência dos 
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fenômenos sociais dentro e fora dos indivíduos. Nesse sentido, haveria uma subjetividade 
individual e uma subjetividade social. A primeira se configuraria como espaço pessoal dos 
sentidos, ideias e valores atribuídos pelo indivíduo, ao vivenciar relações sociais e experiências 
determinadas em uma cultura ou contexto. Já a segunda, a subjetividade social, ocorreria com a 
integração dos indivíduos em grupos sociais. Em razão dessa compreensão, a autora defende 
que:  

 
Não há como se saber de um indivíduo sem que se conheça o seu mundo. Para 
compreender o que cada um de nós sente e pensa, e como cada um de nós 
age, é preciso conhecer o mundo social no qual estarmos imersos e do qual 
somos construtores; é preciso investigar os valores sociais, as formas de 
relação e de produção de sobrevivência de nosso mundo, e as formas de ser de 
nosso tempo (BOCK, 2004, p.93). 

 
De acordo com tais pressupostos, a subjetividade, apesar de se processar na ambiência 

psicológica interior do sujeito, é desenvolvida a partir de suas próprias experiências sociais, 
através do manuseio dos materiais sociais e culturais dispostos em sua realidade. É nesta 
dinâmica que o sujeito constrói para si um mundo de ideias, significados e emoções, compondo 
a sua subjetividade. Portanto, não sendo inata, mas um produto do movimento dialético de 
criação e recriação que o homem faz continuamente de si e do mundo, a subjetividade é 
passível de ressignificação. Nesse sentido, é função dos processos educativos contribuírem para 
as necessidades que o homem tem de construir novas formas de subjetividades para si, 
recusando-se aos modos de assujeitamento, massificação, estigma, condicionamento e 
sofrimento. 

Nesta direção, estabelecemos provisoriamente a hipótese de que a materialização das 
memórias de infância, grafadas através da linguagem audiovisual pelos adolescentes 
participantes deste estudo, indicia a dinâmica de uma subjetividade socialmente vivenciada por 
crianças e adolescentes que, independentemente da verbalização explícita de seus conflitos, 
desvelam-se em atitudes, gestos e comportamentos, cuja similitude abre-se para a observação 
atenta de educadores e cuidadores e, consequentemente, para a formulação de modos de 
acompanhamentos que considerem a singularidade de suas experiências e cicatrizes, 
produzidas ao longo de trajetórias ainda tão curtas, mas já com históricos de sobrevivência em 
meio a pavorosas ameaças.  

Esta perspectiva alinha-se ao movimento de valorização da memória no campo das 
ciências humanas, que através da prática de recolhimento de lembranças por meios de 
narrativas de vida, alimentam de conteúdos o interesse de pesquisados, suscitando o debate 
em torno do conhecimento engendrado, aqui nomeadamente no campo da educação. Neste 
ponto, evocamos a síntese indagativa e conclusiva de Bosi (2003, p. 16): "o movimento de 
recuperação da memória nas ciências humanas será moda acadêmica ou tem origem mais 
profunda como a necessidade de enraizamento? Do vínculo com o passado se extrai a força 
para formação de identidade".  

Conforme percebemos, a assertiva da autora é compartilhada por Pineau (2003), que, na 
condição de precursor do movimento socioeducativo das histórias de vida em formação, 
posiciona as narrativas autobiográficas enquanto sincronizadores pessoais, por possibilitar aos 
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seus autores o estabelecimento de uma coerência para si, a partir dos retalhos da vida que, uma 
vez costurados, estabelecem os devidos vínculos, projetando-se em unidades significativas, 
portanto, compondo ou estabelecendo identidades. Nas palavras do autor: 

  
Permitindo que os sujeitos recolham e deem forma aos seus diferentes 
pedaços da vida, semeados e dispersos ao longo dos anos, tempos e 
contratempos, a história de vida faz com que construam um tempo próprio, 
que lhes dê uma consistência temporal específica, uma duração, uma história 
(ibidem, p. 193). 

 
Nessa perspectiva, a busca por tal consistência, no atual contexto social das 

comunicações globais, em que resíduos de si são exponencialmente produzidos e estendidos no 
tempo e no espaço, os objetivos da sincronização pessoal através das narrativas de vida podem 
ser efetivados através da integração entre grafias de si e tecnologias audiovisuais, uma vez que, 
segundo Pineau e Le Grand (2003), as histórias de vida, uma vez abordadas como “fatos 
temporais pessoais”, permitem de um ponto de vista gráfico, ampliar o “território das escritas 
do eu” para os meios orais e visuais – foto, teatro, rádio, televisão, vídeo, cinema. 
 
 
A educação de crianças abrigadas: nas ondas de um percurso metodológico 
 

A discussão sobre a qualidade da educação de crianças no contexto brasileiro adquire 
destaque a partir da década de 90, acompanhando as mudanças políticas e institucionais 
aportadas pelo processo de redemocratização do país. Segundo Campos (1999), trata-se de um 
percurso crítico que se inicia na transição dos anos de 1970 para os anos de 1980, e que se foi 
desenvolvendo em torno da ideia da extensão do direito à educação para crianças pequenas, 
em várias frentes: movimentos comunitários e sindicais lutavam por acesso a creches na 
perspectiva do direito da mãe trabalhadora; grupos de profissionais e especialistas da educação 
mobilizavam-se no sentido do diagnóstico e da proposição de novas diretrizes legais e 
educacionais para esse segmento; políticas de âmbito municipal, através das prefeituras, 
procuravam responder à crescente demanda por creches e pré-escolas, criando ou ampliando 
as suas respectivas bases de atendimento.  

Do ponto de vista dos objetivos deste estudo, as preocupações vêm historicamente se 
posicionando em torno das mobilizações em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 
com foco prioritário no acolhimento das crianças de famílias em situação de risco. Trata-se de 
um segmento da população que, distintamente das crianças atendidas pelos consagrados 
formatos da creche - de caráter assistencial - e da pré-escola - ligada ao sistema escolar, 
deambulam por uma terceira via de formação, estruturada e organizada inicialmente pelo 
campo da assistência social e da psicologia, e institucionalmente formalizadas como abrigos, 
casas lar e famílias acolhedoras. 

Na atualidade, interpretamos que “o recente processo de transição das creches, que 
saem do âmbito da política de assistência social para serem incorporadas pela política de 
educação, na modalidade de educação infantil” (MINC, 2009, p.72), indicia a necessidade de 
repensar modos de acompanhamento desse segmento. Segundo este mesmo relatório, tal 
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migração “reflete um momento de reorganização das ações socioassistenciais dirigidas a esse 
grupo etário” (ibidem). Nesse sentido, compreendemos com Piaget (1988) que, 
independentemente das vias pelas quais o atendimento da criança seja realizado, seja ele 
educacional, socioeducacional ou até mesmo socioassistencial, as preocupações com uma 
educação de qualidade devem necessariamente considerar os fatores sociais da própria 
formação do indivíduo, cujas estruturas mentais essenciais se desenvolvem com a contribuição 
de fatores externos.  

Desse modo, compreendemos com o autor, que a consciência do direito à educação das 
crianças deverá incontornavelmente ser acompanhada das condições socioambientais que 
estimulem integralmente todas às suas potencialidades. A busca dessas condições no contexto 
singular das trajetórias de crianças socialmente vulneráveis ou em situação de risco, estejam 
elas em creches, na pré-escola ou acolhidas em abrigos, requer do educador/cuidador a 
compreensão das marcas sociais que pesam sobre os percursos de desenvolvimento desses 
indivíduos, sendo necessária, para uma atuação educativa, socioeducativa ou socioassistencial 
eficazes, uma aproximação empática das etnoteorias e concepções que dão sentido a suas 
condutas. Em decorrência desse entendimento, seguimos, com Arroyo (2011, p.14), a 
orientação de que, dentre as funções atuais do educador, está a de “ir além de diagnósticos, ou 
seja, grupos de crianças em risco”. Para o autor, as expectativas em torno das escolas, da 
docência e da pedagogia é muito mais do que ações preventivas pontuais, pois “nos cabe 
conhecer, assumir e acompanhar toda a infância, adolescência e juventude nos seus percursos 
reais” (ibidem). 

Decorre de tal orientação, a opção pelos preceitos teóricos e práticos da abordagem 
autobiográfica, para a estruturação metodológica deste estudo. Trata-se de pesquisa 
qualitativa, de perspectiva interpretativista, fundamentada nos princípios da descoberta e 
valorização da pessoa em sua singularidade. Concebida de maneira sistêmica, essa 
“modelização paradigmática” (PINEAU, 2005, p. 108) permite compreender, formar e intervir, 
articulando o que está dividido e buscando os sentidos para elementos, eventos e trajetos 
erráticos e caóticos. Em consonância com tais preceitos, a videobiografia, conforme estruturada 
neste estudo, é concebida como um dispositivo de pesquisa-ação-formação.  

De acordo com Peixoto (2008), o dispositivo é uma noção proveniente do campo técnico, 
visando a atender o tratamento das questões relativas aos espaços e às práticas profissionais 
que ocorrem através dos recursos tecnológicos. Ao migrar para as ciências humanas e sociais, 
essa noção “busca abordar os objetos técnicos não apenas quanto às formas de alienação e de 
instrumentalização, mas também em relação aos modos de acesso e de uso, integrando até 
mesmo experiências afetivo-corporais” (ibidem, p. 43). Nesse sentido, o usuário do dispositivo 
apropria-se dos recursos colocados à sua disposição para construir o seu projeto de maneira 
independente, acompanhada ou compartilhada, numa relação em que “a técnica é 
compreendida como uma extensão do homem, podendo ser investida e carregada de afeto” 
(ibidem).  

A opção pela tecnologia vídeo como instrumento de grafia das experiências e vivências 
dos adolescentes, cujos resultados aportaram as memórias de infância desses participantes, 
significou não apenas trabalhar com sujeitos potencialmente seduzidos por essa linguagem, mas 
também adequá-la a um segmento cuja maioria encontra-se em situação de analfabetismo ou 
com os seus processos de escolarização comprometidos. Contudo, se por um lado, eles, de fato, 



 
 145 

ficaram seduzidos com a possibilidade de manusear a tecnologia audiovisual, por outro, a 
princípio, pouca implicação demonstraram com a proposta de produção de narrativas 
videobiográficas focadas em suas experiências de formação - como inicialmente proposto - 
tenham elas sido vivenciadas ou não em contextos de abrigos ou creches. E isso apesar da 
negociação com eles pactuada, antes do início do trabalho de campo. Inicialmente, queriam 
mesmo era cantar e assistirem a si próprios, posicionando-se nas mais diversas situações para o 
registro e posterior exibição audiovisual, numa atitude cuja percepção imediata poderia ser 
interpretada como o mais puro exercício narcísico. 

À essa atitude descompromissada dos adolescentes, somavam-se problemas estruturais 
do abrigo: ausência de um espaço físico apropriado a atividades de cunho didático e 
pedagógico; comportamento imprevisível de adolescentes com idades e perfis os mais variados; 
desconfiança e descrédito dos educadores/cuidadores pelo trabalho que ali se iniciava; 
descrença em si dos adolescentes, visivelmente reforçada pelos educadores/cuidadores; 
ambiência hostil entre educadores/cuidadores e adolescentes, baseada numa relação de 
acusação e defesa; degradação generalizada do ambiente físico, refletindo a ausência do 
Estado; dinâmica extremamente flutuante de acolhimento e desligamento, da qual decorreria 
um número sempre oscilante de adolescentes participantes da pesquisa.  

Nesse contexto, recorremos à metáfora “os pescadores e o turbilhão”, de Norbert Elias 
(1998). Com base em conto de Edgar Alan Poe, o autor fala do autocontrole necessário ao 
pesquisador, que deve acalmar-se frente ao naufrágio iminente em campos de estudos que se 
lhe apresentem caóticos. A metáfora descreve a desventura de dois irmãos pescadores que, na 
certeza de serem tragados por um redemoinho, têm atitudes diferenciadas. O que se salva 
mantem atenção crítica suficiente para perceber as regularidades no entorno de si, traduzidas 
pela identificação dos objetos flutuantes que o fariam sobreviver. Tal analogia refletiu a 
realidade inicialmente vivenciada no abrigo escolhido para o trabalho de campo. Inspirados na 
estratégia do pescador, exercitamos a prática de uma “escuta sensível”, com o intuito da 
descoberta de modos de “surfar” por entre as “ondas”, “marolas” e “tsunamis” que se nos 
apresentavam, e assim encontrar a “praia” na qual situaríamos a nossa proposta de trabalho.  

A escuta sensível, então, nos foi mostrando aqui, acolá, por entre a realização das 
atividades de ensino/aprendizagem do curso de iniciação à linguagem audiovisual, previsto na 
metodologia, mas, sobretudo, a partir de entrevistas realizadas nos moldes televisivos, quais as 
necessidades de expressão latentes de cada um, ocorrências hegemonicamente vivenciadas 
quando crianças. Trata-se de coisas mal ditas, sugeridas ou apenas indiciadas, sem que questões 
sobre elas tenham sido explicitamente formuladas. Tais temas tornaram-se, a partir daí, 
recorrentes nas demais atividades do dispositivo videobiográfico. 

Como um artesão, passamos então a personalizar a metodologia de acordo com as 
demandas de expressão que se foram emergindo. Nesse sentido, ratificamos, o conceito de 
“escuta sensível” nos foi decisivo. Segundo Barbier (2007, p. 94), “o pesquisador deve saber 
sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para “compreender do interior” as 
atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos”. Para o 
autor, a escuta sensível depende de “uma suspensão não somente de toda a teoria e 
conceitualização, mas igualmente de toda a representação imaginária sobre o mundo, até 
mesmo de todo desejo de “fazer” alguma coisa” (ibidem, p. 100).  
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Assim, diante do turbilhão que se apresentava no cotidiano daquele campo de estudo, a 
manutenção da calma se associou ao esforço de empatia, nos termos definidos pelo autor, para 
que percebêssemos quais ocorrências os participantes da pesquisa queriam e precisavam 
narrar, para sobre elas refletirem posteriormente, acompanhados da figura do “mediador 
biográfico” (PASSEGGI, 2008). Tratava-se, mais precisamente, de conflitos deflagrados em suas 
infâncias e que os acompanham desde então. Ou seja, tratava-se daquilo que os angustiavam e 
que simultaneamente os impelia a e os impedia de. 

Dessa forma, ancorados no item 2.1 da Carta da ASIHVIF – Associação Internacional das 
Histórias de Vida em Formação, segundo o qual, os objetivos desse campo de formação, 
pesquisa e intervenção tem, por princípio, “o procedimento onde o sujeito define seu objeto de 
busca e desenvolve um projeto de compreensão de si, para si e pela mediação do outro”, 
buscamos adequar a metodologia ao atendimento das expectativas expressas por esses 
sujeitos, a partir das quais nos aproximamos de um dos pressupostos teóricos da resiliência 
humana: a de que “na história de uma vida, sempre temos um só problema a resolver, aquele 
que dá sentido à nossa existência e impõe um estilo às nossas relações” (CYRULNIK, 2005, p. 
04).  

Para Cyrulnik (2009, p. 15), estudioso da capacidade de superação humana aos mais 
diversos tipos de obstáculos, esses indivíduos são os sobreviventes de calamidades inter ou 
intra-humana, que “só poderão voltar a ser pessoas de verdade, desde que seu meio os deixe 
falar”. Na perspectiva do autor: 

 
O relato não é a volta do passado, é uma reconciliação com a própria história. 
Monta-se uma imagem, dá-se coerência aos acontecimentos, como se 
sanássemos uma injusta ferida. A fabricação de um relato de si preenche o 
vazio das origens que perturbava a nossa identidade (ibidem, p. 13). 

  
Para o autor, cada cultura fornece as possibilidades de expressão da ferida, que tornam 

possível o remanejamento resiliente desses indivíduos, diante das adversidades que a vida se 
lhes apresenta. Tal remanejamento, no entanto, pressupõe a participação, incentivo e 
acompanhamento, daquilo que o autor denomina por tutores de resiliência. 

 
O remanejamento emocional do que o destruiu depende dos tutores de 
resiliência que a cultura dispõe em torno do ferido. O convite à fala ou a 
obrigação do silêncio, o suporte afetivo ou o desprezo, a ajuda social ou o 
abandono carregam uma mesma ferida de um significado diferente segundo o 
modo como as culturas estruturam seus relatos, fazendo um mesmo 
acontecimento passar da vergonha para o orgulho, da sombra para a luz 
(ibidem, p. 06).  

 
Nesse contexto, as crenças que organizam o meio cultural estruturam o modo como as 

feridas da alma desses sujeitos são percebidas. A negligência cultural que larga os seus 
estropiados porque eles já não têm mais valor, paralisam neles a promoção de sua superação, 
encerrando-os numa espécie de campo de refugiados, impossibilitando-os de participar da 
aventura social, de emancipar-se, de historicizar-se. 
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Para historiar o que nos aconteceu, é preciso um recuo no tempo, um intervalo 
que permita voltar-se para o que sucedeu a fim de construir daquilo uma 
representação, uma espécie de filme interior em que revemos como os nossos 
encontros nos ajudaram ou nos afundaram. Esse filme de si põe em cena o 
apoio afetivo e social que impregnou em nós o sentimento de vitória ou de 
amargura (ibidem, p. 31). 

 
Desse modo, compreendemos que o painel de histórias de perdas, constituintes dos 

relatos videobiográficos, pautados nas memórias de infância dos adolescentes entrevistados, 
poderá contribuir tanto para a formação dos autores videobiográficos, através do exercício da 
ressignificação reflexiva dos eventos e ocorrências por eles tematizados - conforme 
originariamente previsto na metodologia - quanto poderá apoiar configurações educativas mais 
singularizadas e adequadas aos conflitos que permeiam o desenvolvimento humano das 
crianças atendidas na pré-escola, creches ou abrigos, que estiveram ou ainda permanecem 
submetidas a experiências similares. 

 De modo pontual, e a titulo de exemplificação, listamos algumas ocorrências 
vivenciadas na infância dos adolescentes participantes do estudo. Utilizamos as letras do 
alfabético em substituição aos seus nomes, para lhes preservar a identidade, conforme 
comprometimento ético. Logo a seguir à letra do alfabeto, posicionamos a numeração 
correspondente às suas respectivas idades à época das entrevistas, mais precisamente em 
novembro do ano de 2011. A estas informações, acrescentamos um trecho de cada uma das 
falas selecionadas para compor este artigo, consideradas emblemáticas para a discussão que 
ora empreendemos. 

“A”, 13 anos, vivenciou experiências de luto do pai biológico, depois do padrasto e, a 
seguir, privações materiais, até ser abandonada pela mãe, viciada em crack: “Bastou ele (o 
padrasto) chegar na vida de minha mãe que minha mãe começou a usar “crack”. Minha mãe 
não quis mais saber de mim. Minha mãe saía, não me levava. Então, minha mãe foi começando 
a tomar “lonjura” de mim, começou a criar nojo; num gostar mais de mim. Dava em mim e dizia: 
- Eu não gosto de você. Você é uma filha que eu não preferia ter na minha vida”; “B”, 13 anos, 
foi trocado ainda bebê por uma pedra de crack: “Eu vim pra cá por causa de denúncias, porque 
meu pai de criação... que eu sou uma criança adotiva... meu pai de criação ele, ele... é... assim... 
eu não comia direito em casa, pedia na casa da vizinha... Ele me maltratava muito, batia em 
mim e pronto, foi isso! Aí denunciaram quatro vezes, a quinta vez o S.O.S. foi me buscar lá em 
casa. Denunciaram porque ele fumava pedra, um negócio assim...  Como se fosse “noiado”. 

“C”, 16 anos, foi expulsa de casa por causa de sua condição homossexual: “Eu sou daqui 
faz cinco anos. A primeira vez foi minha mãe que me trouxe”; “D”, 14 anos, aos oito fugiu da 
violência e abusos domésticos, morou na rua por cinco anos: “Por causo que não dá certo com 
minha família. Meu padrasto bebe, usava um tipo de drogas. E... ele me aperreava... e minha 
mãe ficava doida e mandava eu pra rua”; “E”, 15 anos, rouba para cumprir o vício da cocaína: 
“quem vai dá emprego a eu?”; “F”, 14 anos, não sabe dizer o tempo que morou na rua, nem 
tampouco o que está fora da escola, sequer o tempo em que está no abrigo: “- Um bocado!” - é 
a temporalidade por ele percebida longe da família; “G”, 15 anos, percorreu a clássica ascensão 
ao uso de drogas: “com uns doze anos, eu comecei a andar com gente diferente... Aí, usei a 
maconha. Fumei a maconha! Aí quando foi com uns tempos, que eu completei treze anos, nessa 
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faixa, usei a cocaína. Com uns tempos de novo, usei o peste do Crack. Aí eu deixei de vez. Que eu 
disse: - Não! Cheguei ao fundo do poço. Já, sim, dormi na rua. Já dormi na rua, já apanhei de 
polícia, já passei muitas situações em minha vida”. 

Neste artigo, estaremos detalharemos especialmente a jornada de “H” - 17 anos. “H” 
fugiu de casa quando a sua história foi desacreditada pela mãe. Antes disso, frequentava a 
escola. A pungência das memórias de escola deste adolescente abre-se na forma de uma janela 
bastante esclarecedora para que educadores e cuidadores repensem suas práticas, frente às 
indisciplinas, através das quais eles se sentem continuamente agredidos pelas crianças e 
adolescentes, na forma de comportamentos que os desafiam em suas práticas, sejam elas 
realizadas em escolas ou instituições ressocializadoras. Para pensarmos em tais 
comportamentos infanto-juvenis, em termos de oportunidades de desenvolvimento docente, 
recorremos às palavras de Arroyo (2011, p.15), que defende os desafios atuais dos profissionais 
da educação, como “uma mirada singular atenta aos matizes não apenas das indisciplinadas 
condutas dos educandos, mas de suas ricas trajetórias humanas e temporais”.  

Assim, destacamos, abaixo, uma das memórias escolares mais significativas do 
adolescente “H”, para os fins de exemplificação de nossa discussão. Trata-se de uma intimidade 
silenciosa e conflituosa, que se processa simultaneamente aos seus esforços pessoais para 
manter-se no percurso de escolarização ao qual, de acordo com os preceitos institucionais, 
especialmente as crianças têm direito.  

 
Meu desempenho escolar sempre foi muito ruim. Eu vim aprender a ler estava 
na quarta série. Já tava com quê, uns doze anos de idade! Muito tarde, eu vim 
aprender a ler. Mas, na maioria das vezes eu só ia pra bagunçar mesmo. Porque 
muitos problemas! Muito negócio na cabeça! Sentava na mesa da escola, nem 
conseguia “se” concentrar direito. Ficava nervoso, levantava, fugia.  Ia assim. Já 
minha mãe, quando eu precisei mais dela, aí ela não acreditou em mim. Aí foi 
que aumentou a raiva mesmo. Comecei a usar drogas, beber cachaça, e aquelas 
coisas assim... Muitas coisas! Até o dia que eu resolvi sair de casa, ela descobriu 
que eu tava usando drogas. Aí aquele negócio todo falando na minha cabeça e 
tal. Eu olhava para ela, assim no pensamento. Falando assim no pensamento, 
não pra ela. Falava assim: é, quando eu precisei da senhora, a senhora não 
acreditou em mim, agora vem falar isso pra mim. (H-17 anos) 

 
Pensamos que as atitudes e comportamentos de “H” sejam bastante similares a muitos 

dos quais enfrentamos em nossas carreiras docentes, seja em salas de aulas, em instituições 
ressocializadoras ou em espaços não formais de educação, nos mais diferentes matizes. Se esse 
tipo de comportamento nos desafia, como lidamos com ele? Qual a qualidade de nossos 
encontros com fenômenos dessa natureza? Frente a situações como a relatada, como estarão 
sendo os nossos comportamentos docentes? Autoritários ou condenatórios? Curiosos ou 
omissos? Acolhedores ou indiferentes? Vinculativos ou exclusivos? Surdos ou mudos? Diante de 
tais questões de ordem subjetiva, mas extremamente relevantes, em se tratando de 
profissionais do cuidado e da educação, quem sabe possamos seguir a orientação de Arroyo 
(2011, p.15). 
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Quando miramos e escutamos as trajetórias humanas e temporais dos 
educandos e das educandas, outras imagens se revelam [...] Imagens não mais 
romanceadas nem satanizadas, mas reais, chocantes, multifacetadas de 
fracassos, de contravalores, de sombras, mas também de valores, de luzes e de 
resistências. 

 
No caso deste aluno, as memórias por ele trazidas da escola estão temporal e 

espacialmente situadas ao longo dos seus quatro aos nove anos de idade. Trata-se do mesmo 
período em que simultaneamente ele estava sistematicamente sendo sexualmente abusado. 
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Entre a Protecção e a Participação – Olhares das Crianças e Jovens 
sobre as Práticas de Intervenção de uma CPCJ em Portugal 

 
Ana Margarida Canhão  

 

Resumo 
Pretendemos apresentar, nesta comunicação, os marcos teórico-metodológicos 

orientadores assim como os principais resultados de uma investigação realizada entre Abril de 
2009 e Junho de 2010, ancorada no campo da Sociologia da Infância e nas novas perspectivas 
interdisciplinares em estudos da criança, numa Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) em Portugal. Esta investigação teve como principal objectivo analisar as práticas 
relatadas e as representações sociais das crianças e jovens relativamente à intervenção de uma 
CPCJ nas suas vidas e na vida das suas famílias e às suas possibilidades de participação nos 
processos de promoção e protecção. Face à ausência de informações sistematizadas sobre esta 
problemática, em Portugal, optámos por uma estratégia metodológica essencialmente 
intensiva-qualitativa, através do estudo de caso de uma CPCJ. A entrevista foi a técnica nuclear 
de recolha de informação, tendo sido realizadas 31 entrevistas semi-directivas a crianças entre 
os 6 e os 17 anos. Os principais resultados da investigação serão apresentados através da 
aplicação de métodos de análise de conteúdo qualitativos e quantitativos e de uma análise 
descritiva, correlacional e tipológica.  
Palavras-chave: Sociologia da Infância, Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, Crianças e 
Jovens, participação das crianças nos processos de promoção e protecção.  
 
Abstract 
 

The aim of this paper is to present the initial findings of a PhD research in sociology of 
childhood which was carried out in a Child Protection Team in Portugal, between April 2009 and 
June 2010, on children and young people’s participation in decision making. The overall aim of 
this research was to find out how much the child’s wishes and feelings are really being heard 
and taken into account in the decision making process since the implementation of the Children 
& Young People’s Rights and Protection Act 147/99, to identify some of the factors that may 
enhance or impede their involvement and what are the expectations of the children directly 
affected by those decisions.  The first part of this paper looks into the design and methodology 
of the present research. More specifically it presents the main research questions and 
objectives, and the methodology used, which is an in-depth study of one Portuguese child 
protection team located in the Lisbon district. It also presents some consideration in regards to 
data collection and analysis. In the second part, a brief characterization of the children involved 
in the research is done. In the third and last part of this paper, the initial research findings are 
discussed. The level of children’s participation identified in this child protection team as well as 
the factors that impede their effective involvement in the decision making process are identified 
and analysed.  
Keywords: Sociology of Childhood, Child Protection Teams, Children and Young People, 
Children’s participation in decision-making.  
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Introdução 
 

Pretendemos apresentar, nesta comunicação, os marcos teórico-metodológicos 
orientadores assim como os resultados iniciais de uma investigação realizada entre Abril de 
2009 e Junho de 2010, ancorada no campo da Sociologia da Infância e nas novas perspectivas 
interdisciplinares em estudos da criança, numa Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) em Portugal. Na actividade investigativa, dentro deste campo, o enfoque desloca-se da 
acção, representações ou expectativas dos adultos com ou sobre as crianças, para se centrar no 
que as crianças verdadeiramente fazem, pensam, sentem ou aspiram (Sarmento, 2009).  

Esta investigação teve como principal objectivo analisar as práticas relatadas e as 
representações sociais das crianças e jovens relativamente à intervenção de uma CPCJ nas suas 
vidas e na vida das suas famílias e às suas possibilidades de participação nos processos de 
promoção e protecção. Iniciámos esta investigação com algumas interrogações, 
designadamente: Como é que as crianças vêem a sua condição e a intervenção da CPCJ nas suas 
vidas e na vida das suas famílias? Que avaliação é que fazem da intervenção da comissão de 
protecção nas suas vidas e na vida das suas famílias? Até que ponto é que as crianças sentem 
que as suas opiniões e posições são tidas em conta na avaliação inicial da situação de perigo, na 
definição, acompanhamento, revisão e cessação das medidas de promoção e protecção? Em 
que medida é que as crianças sentem que os seus desejos, anseios e preocupações influenciam 
a decisão dos profissionais envolvidos na definição e acompanhamento do seu projecto de vida? 
Qual a opinião das crianças relativamente à importância atribuída pelos profissionais à 
participação destas nos processos? Quais são os principais factores que influenciam, potenciam 
ou impedem a participação das crianças em perigo nos processos de promoção e protecção? E, 
como é que variam tais práticas e representações sociais das crianças relativamente a variáveis 
clássicas (idade e condição de género das crianças) e estratégicas (crianças sujeitas a distintas 
tipologias de perigo e alvo de diferentes medidas de promoção e protecção)?  

A justificação de um projecto de investigação nesta área, mais concretamente, a análise 
das possibilidades de participação das crianças e jovens em perigo nos processos, decorre da 
dimensão que este problema tem na sociedade portuguesa e do reconhecimento cada vez mais 
crescente da importância da participação das crianças e jovens nas decisões relativas à sua 
própria vida com vista a uma efectiva protecção dos seus direitos (e.g. Sarmento e Pinto, 1997: 
20).  

 
 
1. Desafios metodológicos na auscultação e análise das práticas relatadas e representações 

das crianças e jovens sobre a intervenção de uma CPCJ 

 

Apesar do significativo desenvolvimento da investigação em Sociologia de Infância, em 
Portugal, nos últimos 5 anos (Sarmento, 2008: 27-28) e, dos diversos estudos que têm sido 
realizados sobre as CPCJ nas mais variadas áreas disciplinares, ainda é pouco usual trazer para a 
agenda investigativa aquilo que as próprias crianças pensam sobre a intervenção da CPCJ nas 
suas vidas e na vida das suas famílias e as possibilidades de participação destas nos processos. 
Assim, face à ausência de informações sistematizadas sobre esta problemática, no nosso país, 
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optou-se por uma estratégia metodológica essencialmente intensiva-qualitativa. Por outro lado, 
a escolha desta estratégia de investigação, prende-se com os objectivos que foram 
estabelecidos. Tais objectivos, ao privilegiarem uma análise aprofundada da população a 
estudar, de modo a obter-se uma ampla compreensão das suas perspectivas e opiniões, assim 
como das suas práticas relatadas, excluem, à partida, a opção por uma lógica de pesquisa 
extensiva, uma vez que as metodologias qualitativas são as que melhor permitem apreender a 
singularidade de cada criança e a diversidade das infâncias que coexistem num dado contexto 
(Hogan & Green, 2005).  

O formato metodológico adoptado foi o estudo de caso de uma comissão de protecção, 
de modo a permitir uma análise em profundidade. Tratou-se, portanto, de uma investigação 
situada, não sendo possível extrapolar os seus resultados específicos para um universo mais 
amplo, acrescido ainda pelo facto de as práticas das CPCJ em Portugal serem bastante 
heterogéneas e diferenciadas20. Contudo, no que diz respeito à análise das possibilidades de 
participação das crianças nos processos e dos factores que influenciam, potenciam ou impedem 
essa participação, julgamos que será possível construir uma tipologia com base em ideais-tipo, 
através do cruzamento entre vários modelos teóricos sobre a participação infantil e os dados 
empíricos recolhidos.   

Partindo da distinção proposta por Manuel Jacinto Sarmento (2008: 30-32) entre 
estudos estruturais, interpretativos e de intervenção, no campo da Sociologia da Infância, 
podemos afirmar que esta investigação se insere, essencialmente, no cruzamento entre as 
abordagens interpretativas e estruturais. O principal objectivo da investigação consistiu em 
estudar a acção social das crianças (agency) no seio de uma instituição destinada a promover e a 
proteger os seus direitos, uma CPCJ, e o modo como estas constroem processos de 
subjectivação no quadro da construção simbólica dos seus mundos de vida, através das 
interacções intra e intergeracionais que estabelecem na e a propósito da intervenção pela CPCJ. 
Contudo, as possibilidades e constrangimentos na acção social das crianças nesta instituição 
específica reflectem, de igual modo, as condições estruturais em que a infância se situa, 
diacrónica e sincronicamente, na nossa sociedade, face a outras categorias sociais. Nesse 
sentido, tentar compreender o modo como estes factores de ordem macroestrutural 
influenciam as práticas e representações sociais das crianças na sua relação com a CPCJ 
constituiu, também, um objectivo central na investigação. Por último, embora o nosso estudo 
não se insira no paradigma da teoria crítica, nem tenha recorrido ao uso de metodologias 
participativas, tem subjacente uma intencionalidade interventiva através das recomendações 
teórico-práticas que pretende deixar para os vários actores que intervêm no âmbito das 
políticas públicas para a infância no nosso país.  

Um princípio metodológico central no estudo das realidades da infância a partir das 
próprias crianças é o da reflexividade investigativa, de modo a que o investigador adulto não 
projecte os seus próprios preconceitos e representações, ou seja, “pressupõe o descentramento 
do olhar do adulto como condição de percepção das crianças e inteligibilidade da infância” 
(Sarmento e Pinto, 1997: 24). A esta reflexividade investigativa, condição sine qua non para uma 
prática científica rigorosa, Bourdieu denominou de reflexidade obsessiva (Bourdieu, 1989: 42). 

                                                           
20

 Apesar do enquadramento jurídico-legal existente no nosso país e das diversas tentativas de harmonização das 
práticas de intervenção por parte da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. 
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Na prática, esta reflexividade implica ter-se consciência da natureza social da investigação e de 
que o investigador é um self social, estar em constante alerta, fazer a história social de 
emergência dos problemas – pois estes foram socialmente produzidos, num trabalho colectivo 
de construção da realidade social – e fazer uma ruptura com modos de pensamento, conceitos 
e métodos (Idem: 49).21 Este “novo olhar” – um “olhar sociológico” (Idem: 49) – exigiu à 
investigadora uma tripla-ruptura – com o senso comum enquanto ser social, pelo facto de ser 
uma investigadora adulta a estudar os mundos sociais e culturais das crianças a partir de si 
próprias e, pelo seu outro ofício, enquanto interventora social, na área das crianças e jovens em 
situação de risco e de perigo.  

Pôr em suspenso as pré-construções, modos de pensamento e métodos habitualmente 
utilizados enquanto interventora social com crianças e jovens foi, possivelmente, a tarefa mais 
difícil e desafiante nesta tripla-ruptura epistemológica. Exigiu uma vigilância e monitorização 
constante e uma reflexividade permanente sobre os possíveis efeitos de “contaminação” deste 
outro ofício da investigadora no contexto específico da presente investigação – quer durante a 
realização do trabalho empírico, quer, ainda, na análise e interpretação dos dados.  
 
Apresentação dos Métodos e Técnicas da Investigação 

  
Numa primeira fase do processo investigativo, o recurso a fontes documentais permitiu, 

nomeadamente uma análise da legislação internacional e nacional no domínio das crianças e 
jovens em situações de perigo, dos processos das crianças e jovens da CPCJ, dos instrumentos 
de trabalho utilizados pelos profissionais/gestores de caso e de outros documentos 
institucionais pertinentes. Esta primeira fase foi crucial para a construção do guião de entrevista 
a aplicar às crianças e jovens e respectiva adequação aos objectivos e questões da investigação 
e, permitiu, de igual modo, definir estratégias de selecção da amostra. Pretendemos obter uma 
amostragem teórica de crianças sujeitas a diversas tipologias de perigo (negligência, maus 
tratos físicos, maus tratos emocionais, abuso sexual, abandono escolar, entre outras), que 
estivessem a ser alvo de diferentes medidas de promoção dos direitos e protecção 
(nomeadamente de apoio junto dos pais, de outro familiar ou pessoa idónea e em regime de 
colocação institucional) e que abarcasse uma diversidade de infâncias, de crianças e de 
contextos sociais (idade, género, etnia, contexto familiar e social, história de vida, etc.).  

A entrevista foi a técnica nuclear de recolha de informação. Foram realizadas 31 
entrevistas a crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos, de modo a analisar, através do seu 
discurso, as práticas de envolvimento destas nos processos, tendo em conta os limites etários 
definidos pela Lei de Protecção de Crianças e Jovens. Um dos princípios orientadores da 
intervenção, consignados na referida lei, é a audição obrigatória e participação da criança com 
idade igual ou superior a 12 anos, ou com idade inferior quando avaliada o seu grau de 

                                                           
21

 Nesta mesma linha de reflexão, Bourdieu coloca a seguinte questão: “Como pode o sociólogo efectuar na prática 
a dúvida radical a qual é necessária para pôr em suspenso todos os pressupostos inerentes ao facto de ele ser um 
ser social, portanto, socializado e levado assim a sentir-se como peixe na água no seio desse mundo social cujas 
estruturas interiorizou? “ (1989: 34-35). Trata-se, segundo este, de “produzir, senão ‘um homem novo’, pelo menos 
‘um novo olhar’, um olhar sociológico” que é aquilo a que se chama de ruptura epistemológica e que consiste em 
“pôr em suspenso as pré-construções vulgares e os princípios geralmente aplicados na realização dessas 
construções” (Idem: 49).  
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desenvolvimento e capacidade para compreender o sentido da intervenção, em todos os actos 
e na definição da medida de promoção dos seus direitos e de protecção22. Na formulação sócio-
jurídica deste limite etário está subjacente uma perspectiva desenvolvimentista da competência 
infantil, baseada na tradição piagetiana da psicologia, e não uma presunção da competência das 
crianças, independentemente da sua idade, defendida pela sociologia da infância. Interessava-
nos saber de que modo é que os técnicos da CPCJ operacionalizavam este princípio, 
designadamente se as crianças com menos de 12 anos estavam a ser incluídas no processo de 
intervenção e, nestas situações, como é que era avaliada a sua capacidade para compreender o 
sentido da intervenção.  

Como pode ser observado através da leitura do seguinte quadro, para além da 
entrevista, foram elaborados vários instrumentos para as diferentes fases do processo de 
investigação, sendo a maior parte deles direccionados para as crianças. Na elaboração destes 
vários instrumentos, a maior dificuldade sentida pela investigadora - adulta e detentora de uma 
linguagem adultocêntrica - foi a tradução de toda a terminologia técnica específica à 
intervenção sócio-jurídica das CPCJ numa linguagem o mais compreensível possível23 para as 
crianças.  
 

Nome do Instrumento Objectivos 

Carta para a CPCJ  Pedido de protocolo de colaboração para realização da 
investigação.  

Carta para os Pais das Crianças  Pedido de autorização aos pais relativamente à participação dos 
filhos na investigação.  

Colocação de um “Poster de 
Apresentação do Estudo para as 
Crianças” na Sala de Espera da 
CPCJ 

Dar a conhecer a investigação em curso a todas as crianças e 
famílias que visitem a CPCJ.  
Motivar as crianças para a participação no estudo. 

Colocação de um “Poster de 

Apresentação do Estudo para os 

Jovens” na Sala de Espera da 

CPCJ 

Dar a conhecer a investigação em curso a todos os jovens e famílias 

que visitem a CPCJ.  

Motivar os jovens para a participação no estudo. 

Colocação de uma “Caixa de 

Opiniões” na Sala de Espera da 

CPCJ e respectivos formulários 

para preenchimento pelas 

crianças  

Motivar as crianças a participarem na investigação através da 

expressão da sua opinião sobre o que pensam sobre a CPCJ e 

indicação de sugestões para melhoria dos serviços.  

 

Folheto de Apresentação do 

Estudo para as Crianças 

Para obtenção de consentimento-informado por parte das 

crianças. 

                                                           
22

 Cfr. Artigo 4.º alíneas h) e i), artigo 10.º, artigo 84.º n.º 1 e 2, artigo 86.º n.º 1 e 2, artigo 94.º e artigo 98.º da Lei 
n.º 147/99 de 1 de Setembro.   
23

 Por exemplo, para recolher a opinião das crianças sobre a reunião de definição e celebração do Acordo de 
Promoção e Protecção, perguntámos, entre outras coisas, o seguinte: “Participaste em alguma reunião na 
Comissão de Protecção onde se fala sobre a tua situação e aquilo que deve acontecer no futuro?”.  
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Folheto de Apresentação do 

Estudo para os Jovens 

Para obtenção de consentimento-informado por parte dos jovens.  

Livro de Actividades “As Crianças 

e as Comissões de Protecção – A 

tua opinião é muito importante” 

Principal instrumento de investigação utilizado com as crianças 

para obtenção dos seus olhares e perspectivas sobre o tema em 

estudo.  

 

Guião de Entrevista Semi-

Directiva para as Crianças e 

Jovens 

Principal instrumento de investigação utilizado com os jovens para 

obtenção dos seus olhares e perspectivas sobre o tema em estudo. 

Carta para as Crianças e Jovens 

que participaram no estudo 

Apresentar os principais resultados da investigação a todas as 

crianças e jovens que participaram na investigação.  

Colocação de 2 “Posters de 

Apresentação dos Principais 

Resultados do Estudo” na Sala de 

Espera da CPCJ  

Dar a conhecer a todas as crianças, famílias e profissionais que 

visitem a CPCJ os principais resultados da investigação.  

Quadro 1 - Instrumentos elaborados e aplicados nas diferentes fases do processo de investigação 

 

No que diz respeito à entrevista propriamente dita, foram elaborados 2 guiões 
diferentes mas mantendo os mesmos blocos temáticos, tendo em conta os principais objectivos 
e questões da investigação. O primeiro guião, direccionado para as crianças mais novas e/ou 
para as crianças com necessidades educativas especiais, revestiu a forma de um Livro de 
Actividades no qual os vários temas foram apresentados de forma visualmente estimulante e 
apelativa. As crianças foram convidadas a conversar com a investigadora sobre cada área 
temática, ao mesmo tempo que desenhavam, pintavam e registavam as suas ideias no livro.  

 

Bloco Temático Temas Principais  

A  Legitimação da entrevista e motivação das crianças para a participação 
na investigação 

B  Caracterização sociográfica das crianças  

C  Representações e avaliação das crianças relativamente às práticas de 
intervenção da CPCJ   

D  Identificação dos direitos e deveres das crianças no âmbito da 
intervenção da CPCJ   

E  Emoções sentidas pelas crianças no contacto com a CPCJ   

F  Possibilidades de participação das crianças nos processos de intervenção 
pela CPCJ  

G  Sugestões para melhoria das práticas de intervenção na CPCJ  

H  Finalização da entrevista  

Quadro 2 – Principais blocos temáticos do Livro de Actividades  
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O segundo guião, pensado para as crianças mais velhas, assumiu a forma de uma 
entrevista semi-directiva, enquanto ferramenta metodológica mais tradicional. O guião está 
dividido em 6 blocos temáticos e, para cada bloco temático, foram formuladas um conjunto de 
questões.  

 

Bloco Temático Temas Principais 

A  Legitimação da entrevista e motivação das crianças para a participação 
na investigação 

B  Caracterização sociográfica das crianças  

C  Representações e avaliação das crianças sobre as práticas de 
acolhimento na CPCJ  

D  Representações e avaliação das crianças sobre o processo de 
acompanhamento na CPCJ  

E  Representações e avaliação global das crianças relativamente à 
intervenção da CPCJ  

F  Finalização da entrevista  

Quadro 3 – Principais blocos temáticos da Entrevista Semi-Directiva às Crianças 
 

Para além destes 2 instrumentos principais, a investigadora colocou uma Caixa de 
Opiniões, na sala de espera da CPCJ, e respectivos formulários para preenchimento pelas 
crianças e jovens, com as seguintes questões abertas: a) “Este é um espaço para dizeres o que 
pensas sobre a Comissão de Protecção …” e b) “Este é um espaço para deixares algumas 
sugestões para que a Comissão de Protecção possa melhorar os serviços e continuar a fazer o 
melhor pelas crianças e jovens …”. Assim, todas as crianças que durante o período em que 
estava a decorrer a investigação, se deslocassem à CPCJ, poderiam participar de uma forma 
mais anónima e confidencial, deixando à investigadora um breve comentário e opinião sobre a 
CPCJ.  

A aplicação destas técnicas foi realizada com base numa estratégia abdutiva (Albarello, 
1995) na qual a construção de categorias de análise foi feita simultaneamente a priori (recurso a 
uma multiplicidade de teorias de referência sobre esta problemática) e à posteriori (através da 
recolha dos dados empíricos), com o objectivo de ser construída uma teoria local ou substantiva 
sobre este objecto de estudo. Os resultados iniciais da investigação serão apresentados através 
da aplicação de métodos de análise de conteúdo qualitativos e quantitativos e de uma análise 
descritiva, correlacional e tipológica.  

 
 

2. Breve Caracterização dos Protagonistas desta Investigação  
 

Como se pode observar pela leitura da figura 1, os protagonistas desta investigação 
foram 31 crianças entre os 6 e os 17 anos de idade. Tratou-se de uma amostra de oportunidade 
(Woods, 1999) na medida em os vários gestores de caso da CPCJ, face aos critérios pré-definidos 
pela investigadora, foram propondo crianças e jovens para o estudo. As faixas etárias mais 
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representativas são as dos 13-14 anos e dos 15-16 anos (com 10 crianças em cada faixa etária). 
A amostra é composta por 16 crianças do sexo feminino e 14 do sexo masculino.  

 

 

Figura 1 - Idade e condição de género das crianças entrevistadas 

Das 31 crianças entrevistadas, 11 vivem com a mãe (medida de apoio junto da mãe), 8 
com a mãe e com o pai (medida de apoio junto dos pais), 5 com o pai (medida de apoio junto do 
pai), 5 num Centro de Acolhimento Temporário (CAT) ou Lar de Infância e Juventude (LIJ) 
(medida de acolhimento institucional) e 2 com os avós (medida de apoio junto dos avós). 

 

 

Figura 2 - Com quem é que as crianças vivem  
 

As principais problemáticas que afectavam as crianças entrevistadas eram a negligência 
(12 crianças), criança ou jovem coloca-se a si própria/o em situação de perigo (9), múltiplas 

F

M
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tipologias de perigo (3), abuso sexual (3), exposição a violência doméstica entre o casal (1) e 
exposição a conflito parental grave após divórcio dos pais (3).  

 
 

3. Questões Éticas na Investigação com Crianças – o Caso Particular deste Estudo 
 

Procurámos desenvolver uma prática de investigação com as crianças e jovens, 
protagonistas deste estudo, que fosse o mais eticamente informada possível, nomeadamente: 
a) colocando as crianças e jovens, enquanto actores sociais e seres competentes, no centro do 
processo de investigação; b) acautelando a liberdade e a vontade de participação das crianças 
na investigação: através do consentimento informado e da devolução dos resultados da 
investigação às mesmas; c) respeitando a privacidade, confidencialidade e o anonimato das 
crianças envolvidas na investigação, assim como a dos técnicos da CPCJ; d) reflectindo 
sistematicamente sobre as possíveis repercussões emocionais da abordagem de determinados 
temas no equilíbrio emocional das crianças; e) considerando o impacto das possíveis 
consequências das conclusões da investigação na (re)definição das políticas públicas 
direccionadas para este grupo social e na melhoria das práticas de intervenção das CPCJ em 
Portugal.  

Por um lado, face ao tipo de intervenção que as CPCJ desenvolvem com as famílias e 
com as crianças, era importante que a presença da investigadora interferisse o mínimo possível 
nas dinâmicas de funcionamento da CPCJ, nas relações entre as famílias e a CPCJ e entre as 
crianças e a CPCJ. Por outro, consciente de que a intervenção que as CPCJ desenvolvem com as 
famílias e com as crianças, embora legalmente fundamentada e legitimada, constitui sempre 
uma forma de intrusão na vida privada das famílias, houve um cuidado acrescido por parte da 
investigadora em assegurar que a investigação fosse efectuada com o mínimo de intrusividade 
possível. Nesse sentido, optámos por privilegiar o espaço da comissão para realização das 
entrevistas às crianças em vez de, por exemplo, pensarmos no espaço habitacional das crianças 
e suas famílias. A CPCJ, generosamente, disponibilizou a sala de atendimento mais pequena e 
acolhedora para a realização do trabalho empírico com as crianças. Na sala de espera, assim 
como na sala destinada à investigação foram colocados posters de apresentação do estudo. 
Assim, a maior parte das entrevistas foram realizadas neste espaço, à excepção de cinco que 
foram realizadas em CAT ou LIJ nos quais estas crianças se encontravam acolhidas e de uma que 
foi realizada numa escola.  

O primeiro contacto com as famílias para apresentação do estudo foi efectuado pelo 
gestor de caso, por carta, telefonicamente ou presencialmente na CPCJ. Assim, no início de cada 
atendimento à família e à criança, o gestor de caso apresentava a investigadora que, por sua 
vez, apresentava o estudo e solicitava o respectivo consentimento informado aos pais e à 
criança. Após o consentimento oral e escrito dos pais e o consentimento inicial, expresso 
verbalmente, pela criança, a investigadora convidava esta a dirigir-se para a “sala de 
investigação” e aí, já nesse espaço, apresentava o estudo, de forma pormenorizada, com o 
auxílio do folheto e do poster, com vista à obtenção de um consentimento mais informado por 
parte desta (verbal e escrito). Todas as crianças foram informadas de que tinham o direito de 
escolher participar ou não no estudo, podendo desistir em qualquer altura se assim fosse o seu 
desejo. As crianças mais novas foram tranquilizadas de que poderiam, em qualquer momento, 
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interromper as actividades que iam realizar com a investigadora, caso sentissem necessidade de 
ir ter com os pais/cuidadores, que estariam na sala de atendimento e/ou na sala de espera a 
aguardar por elas. Alguns jovens foram contactados directamente pelo gestor de caso, uma vez 
que era prática destes profissionais promoverem momentos de intervenção directa com estes, 
sem a presença dos pais. Nestas situações em que os jovens se deslocaram de forma autónoma 
para a CPCJ, o seu consentimento informado foi solicitado de forma directa sem o contacto 
prévio com os seus pais. Dentro do consentimento informado, foi pedido às crianças que 
escolhessem a modalidade na qual gostariam de participar, i.e., de uma forma mais anónima – 
Caixa de Opiniões – ou de uma forma mais implicada – Livro de Actividades e/ou Entrevista.  

A maior parte das famílias e das crianças aceitaram participar no estudo. Esta 
receptividade prendeu-se, na nossa opinião, com a estratégia adoptada de ser o gestor de caso 
do processo, com quem as crianças e as famílias tinham já uma relação estabelecida, a fazer a 
abordagem inicial e com o interesse, disponibilidade e empenho da CPCJ e dos 
profissionais/gestores de caso nesta investigação. Houve apenas duas excepções a esta 
receptividade, a primeira foram os pais de uma menina de 11 anos que face a episódios 
recorrentes de violência doméstica e a situações de crise familiar constantes, não tinham a 
disponibilidade emocional para prestar o seu consentimento para o estudo. Contudo, foi 
possível incluir esta menina na investigação, que entusiasticamente expressou o seu desejo de 
participar, quando alguns meses mais tarde, foi acolhida num CAT e a autorização foi dada pelos 
seus cuidadores legais. A outra excepção foi o caso de um menino de 11 anos, com patologia 
mental, que recusou participar na investigação, em qualquer das suas modalidades24, apesar de 
os pais terem dado a sua autorização. 

Um potencial aspecto crítico desta investigação, apesar de o objecto de estudo não ser a 
situação de perigo em si mas sim a intervenção da CPCJ, seria a possibilidade de a criança 
reviver estas situações e o possível impacto que isso poderia ter no seu bem-estar emocional. 
Nesse sentido, foi necessário um cuidado acrescido por parte da investigadora e uma atenção 
redobrada aos sinais verbais e não verbais apresentados pelas crianças durante a entrevista. 
Esta questão colocou-se com maior pertinência durante a realização de 7 entrevistas (2 crianças 
em situação de acolhimento institucional, 2 jovens vítimas de abuso sexual intrafamiliar e uma 
fratria de três irmãos expostos a uma situação de conflito parental grave após a separação dos 
pais).  

No início de 2012, os principais resultados da investigação foram partilhados com a 
equipa técnica da CPCJ e com todas as famílias, crianças e jovens que se dirigem e beneficiam 
dos serviços da CPCJ, através de 2 posters colocados na sala de espera. No que diz respeito aos 
protagonistas desta investigação, a devolução dos respectivos resultados foi efectuada por 
email (para as crianças que tinham conta de email) e por carta (para as 31 crianças e jovens que 
participaram). 

 
 
 
 
 

                                                           
24

 Caixa de Opiniões ou Entrevista.  
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4. Apresentação dos Resultados Iniciais da Investigação  
 
A protecção do interesse superior da criança é assumida como sendo uma tarefa 

primordial do estado, ao qual cabe criar as condições sociais, económicas e culturais adequadas 
ao bom desenvolvimento da infância, bem como responsabilizar-se pela sua protecção e 
educação. A intervenção das comissões de protecção tem lugar quando outras entidades com 
competência em matéria de infância e juventude esgotam o seu campo de intervenção. 
Estamos perante uma metodologia de intervenção piramidal assente em patamares de 
intervenção e que representa um dos princípios orientadores consagrados no artigo 4.º da Lei 
n.º 147/99 de 1 de Setembro.  

Na referida lei, as comissões de protecção de crianças e jovens desempenham um papel 
de relevo no sistema de protecção à infância, enquanto entidade interinstitucional e 
interdisciplinar que articula a participação dos principais agentes da comunidade (Martins, 
2004: 94) com vista à promoção dos direitos das crianças e jovens e a prevenção ou reacção 
face a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral (Epifânio, 2001: 13). Estas são caracterizadas como instituições oficiais 
não judiciárias dotadas de autonomia funcional. No interior desta instituição estabelecem-se 
quadros de relacionamento entre os vários actores sociais, envolvendo, nomeadamente, 
especializações funcionais, formas de autoridade, jogos de poder e relações de comunicação. As 
crianças e os técnicos das comissões situam-se em lugares diferentes no espaço relacional e nas 
condições sociais de existência, o que vai ter implicações nas práticas sociais e nos seus 
relacionamentos recíprocos. As crianças tendem a situar-se numa posição de desigualdade 
relativamente aos recursos, poderes e oportunidades, na medida em que a infância constitui, na 
nossa sociedade, um grupo minoritário, com um estatuto social inferior e em situação de 
exclusão de participação plena na vida social. 

No nosso estudo, procurámos saber como é que as crianças vêem a intervenção desta 
entidade nas suas vidas e na vida das suas famílias, assim como, perceber o modo como estas 
avaliam a eficácia da CPCJ no que se refere às suas potencialidade e reais capacidades para 
atingir os objectivos aos quais procuram responder, mais concretamente, a protecção e a 
promoção dos direitos das crianças e jovens.   

 
Emoções sentidas no contacto com a CPCJ em 2 momentos-chave 
 

Perguntámos às crianças e aos jovens como é que se sentiram na e com a intervenção da 
comissão em 2 momentos-chave: no primeiro contacto e durante o processo de 
acompanhamento. Para as crianças mais novas, apresentámos uma roda de sentimentos que 
continha várias emoções de conforto e de desconforto (feliz, zangado/a, envergonhado/a, 
preocupado/a, seguro/a, triste, sozinho/a e confuso/a), na qual a criança poderia acrescentar 
outras emoções nos círculos que estavam em branco. No que diz respeito às crianças mais 
velhas, inicialmente a pergunta foi formulada de forma aberta “Como é que te sentiste – no 
primeiro momento – ou – durante o acompanhamento pela CPCJ” e só a seguir era apresentada 
a roda, perguntando se para além dos sentimentos identificados inicialmente, esta tinha sentido 
algumas das emoções identificadas na roda. Recorremos à técnica da Nuvem de Palavras para 
analisarmos as emoções mencionadas pelas crianças nas suas narrativas e organizámos este 
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recurso gráfico em três colunas: emoções de conforto, emoções neutras e emoções de 
desconforto. Esta técnica é utilizada para descrever os termos mais frequentes contidos num 
determinado texto. Neste caso específico, o tamanho da fonte de cada emoção é apresentada 
em função da sua frequência no discurso das crianças, ou seja, as emoções mais citadas foram 
desenhadas em fontes de tamanho maior e, as emoções menos referenciadas, foram 
desenhadas em fontes de tamanho menor.  

 

Emoções de conforto Emoções 
neutras 

Emoções de desconforto 

 

 Não senti 
nada 

Revoltada 

  Assustada 

Segura  Medo 

Bem  Mal 

  Nervosa 

Feliz  Triste 

  Aprisionada 

  Sozinha 

  Preocupada 

  Envergonhada 

  Comovida 

  Confusa 

Figura 3 – Emoções sentidas pelas crianças no primeiro contacto com a CPCJ  

 

Da análise da nuvem de palavras efectuada (figura 3), podemos verificar que a principal 
auto-caracterização que as crianças fizeram, em função das emoções sentidas no primeiro 
contacto com a CPCJ, foi a seguinte: preocupada (11), envergonhada (9), feliz (8), confusa (5), 
medo (4), nervosa (4), segura (4) e triste (4). A maior parte das crianças sentiram várias 
emoções ao mesmo tempo, aquando do primeiro contacto com a CPCJ, sendo que algumas 
apenas identificaram emoções de desconforto, outras apenas de conforto, e outras ainda de 
conforto e de desconforto em simultâneo. Vejamos alguns excertos das entrevistas que 
exemplificam estas três situações: 

 
Confusa, porque tinha muitas coisas na minha cabeça, tinha muitos problemas. 
Também me sentia preocupada com o que me ia acontecer. Triste porque tinha 
medo de perder os meus pais e envergonhada.  
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E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
 

A minha primeira vez senti-me bem, porque elas me queriam ajudar e querem. 
Senti-me óptimo eu sei que elas me querem ajudar, mas eu não consigo fazer 
nada na perfeição. (…) Eu acho que senti as duas coisas, feliz e seguro. Senti 
feliz porque eles me queriam ajudar. Seguro porque não havia ninguém para 
me fazer mal aqui, por isso fiquei seguro.  

 
E20, Manuel, 15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

 
Feliz, porque conheci pessoas novas. Envergonhado, porque ainda não 
conhecia estas pessoas. Seguro, porque as doutoras me trataram com carinho 
e, também, preocupado com o meu irmão, com a minha mãe e o meu pai.  

 
E4, António, 8 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 
 
Fazendo uma análise comparativa entre as emoções sentidas pelas crianças no primeiro 

contacto com a CPCJ e após algum tempo de acompanhamento (ver figura 4), podemos 
constatar que a frequência de emoções de conforto é mais elevada no segundo momento – 
bem (8), feliz (7), segura (5) – continuando, no entanto, a coexistir emoções de desconforto em 
simultâneo – nervosa (4), preocupada (4), triste (4) e aprisionada (3).  

 

Emoções de conforto Emoções 
neutras 

Emoções de desconforto 
 

 Não senti 
nada 

Zangada 

  Assustada 
Segura  Medo 

Bem  Mal 
  Nervosa 

Irritada 
 

Feliz 
Aliviada 

 Triste 

  Aprisionada 
  Sozinha 
  Preocupada 
  Envergonhada 
  Comovida 
   

Figura 4 – Emoções sentidas pelas crianças durante o processo de intervenção pela CPCJ 

 

Correlacionado as emoções sentidas pelas crianças nestes dois momentos-chave com as 
representações iniciais sobre a CPCJ e após algum tempo de intervenção, é possível explicar, 
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pelos menos, parcialmente, o facto de as emoções de desconforto estarem mais presentes no 
primeiro contacto e, as de conforto, num segundo momento de intervenção. De facto, foi 
possível observar que um número significativo de crianças chegava já à CPCJ com uma pré-
representação negativa veiculada, essencialmente, pelos seus pares. No entanto, após a sua 
própria experiência pessoal de intervenção, esta representação inicial foi reconfigurada. 
Aprofundando esta linha de reflexão, enquanto que as pré-representações que as crianças 
tinham relativamente a esta organização parecem ter influenciado de forma significativa as 
emoções sentidas no primeiro contacto com a CPCJ, num segundo momento são já as práticas 
experienciais e relacionais com os técnicos e com a CPCJ, e menos as representações, que 
determinam as principais emoções sentidas pelas crianças. A narrativa de Catarina é ilustrativa 
desta análise:  

 
Que ia ser duro. Toda a gente me falava que isto era mau, que eles eram maus. 
Mas não, nem por isso. (jovem falou) com uma daquelas raparigas com quem 
andava. (…) Ela dizia que eles aqui eram maus e que depois iam a casa, para ver 
em que condições é que morávamos e blá, blá, blá. Mas não. (…) Uma comissão 
pretende ajudar os jovens a seguir um bom caminho. Que não entrem em 
caminhos que possam pôr em risco a saúde, a escola. Mas nada de mal, é bom.  

 
E22, Catarina, 15 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 
Contudo, apesar dos benefícios que a intervenção poderá trazer para a promoção do 

bem-estar da criança, este processo não deixa de ser, inevitavelmente, um factor de stress 
adicional para a criança com impacto nos seus vários contextos de vida (pessoal, familiar, 
escolar, etc.). As emoções de desconforto mencionadas nos discursos das crianças, tais como o 
medo, a preocupação ou a tristeza aparecem, muitas vezes, associadas ao receio de uma 
possível institucionalização ou à concretização dessa mesma institucionalização.  

 
E o momento mais assustador foi uma vez quando eu fui lá que disseram que 
eu ia para um colégio na semana que vinha.  

 
E9, Ricardo, 11 anos, Medida de acolhimento institucional.  

 
A última reunião que tivemos aqui chorei porque sei lá pensava que me ia 
embora daqui (do LIJ). A Dr.ª … (técnica da CPCJ) disse que era melhor estar 
aqui mais seis meses. Depois a minha mãe também chorou. É isso.  

 
E15, Beatriz, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
 
O sentimento de preocupação surge também associado ao receio de as crianças não 

conseguirem atingir os objectivos e as expectativas definidas pelos adultos, designadamente 
através da celebração do Acordo de promoção e protecção (APP).  

 
Fico sempre um bocadinho nervoso (na reunião de avaliação do APP). É mais 
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nervoso e, quando estou a assinar, também penso no que está ali e se vou 
conseguir cumprir. Mas acabo sempre por assinar. (…) Não me vou gabar que 
venho à comissão, não é nada de bom, mas tenho de vir. Venho sempre, não 
venho é feliz, venho sempre preocupado.  

 
E24, Carlos,15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

 
A tristeza transmitida por algumas crianças prende-se, de igual modo, com o facto de 

terem partilhado com os técnicos da CPCJ situações de desprotecção perpetradas pelos seus 
pais que são, simultaneamente, figuras de afecto e de protecção.  

 
Ana Margarida (investigadora): O que é que tu gostaste menos na CPCJ?  
Sónia: Foi quando disse as coisas más que a mãe me fazia. Deixou-me mais 
triste.  

 
E5, Sónia, 10 anos, Medida de Apoio Junto do Pai.  

 
O sentimento de aprisionamento, mencionado por vários jovens, maioritariamente do 

sexo masculino, está ligado ao controlo social que os técnicos da CPCJ exercem sobre os seus 
vários contextos de vida e que causam desconforto e, nalguns casos, até revolta por parte 
destes.  

 
Sentia-me mal estar aqui, nestas salas e isso tudo. (…) Não gostei muito, porque 
a … (técnica da CPCJ) pôs horários muito coiso, sim, ela está-me a prender, 
sinto-me preso. Eu tenho 15 anos, mas os meus irmãos sempre foram de sair, 
já saio desde pequenino com os meus irmãos. E, tipo, os meus colegas gostam 
de sair, eu gosto de estar com eles, e eles gostam de estar comigo e estão 
sempre a convidar-me para sair e a … (técnica da CPCJ), em fins-de-semana, diz 
que tenho de estar em casa às 2. (…) Ela (a técnica da CPCJ) dá-me horários, 
dias de semana e isso, o máximo às dez em casa ou nove e meia.  

 
E25, Afonso, 15 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais.  

 
 
Os vários significados atribuídos pelas crianças à institucionalização 

 
A institucionalização pode ter diferentes significados tendo em conta a singularidade da 

história de vida e os contextos vivenciais de cada criança. O discurso da Susana remete-nos para 
quotidianos de desprotecção e violência em contexto de institucionalização devido aos 
comportamentos desviantes dos seus pares:  

 
Ana Margarida (investigadora): E, no teu caso, achas que a CPCJ te tem 
protegido?  
Susana: Mais ou menos.  
Ana Margarida: Porque é que dizes mais ou menos?  
Susana: Então elas mandaram-me para aqui. Isso é mau.  
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Ana Margarida: Achas que isso não te protegeu. Porque é que sentes isso?  
Susana: Não, porque aqui, bem, há umas miúdas muito complicadas. Eu sou 
muito bem comportada. E há outras miúdas muito mal comportadas e podem 
levar-me a esse caminho.  

 
E12, Susana, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
Por sua vez, Ricardo assume a responsabilidade pelo afastamento da sua família, 

justificando a situação de acolhimento pelo seu comportamento e pela necessidade de “salvar” 
a sua família. Estamos perante um fenómeno de dupla vitimização.  

 
Ana Margarida: Na tua opinião, que apoios é que achas que a CPCJ está a dar a 
ti e à tua família?  
Ricardo: Ter vindo para aqui (LIJ), porque houve uns dias que o meu pai se 
chateou comigo, a minha mãe defendeu-me e o meu pai chateou-se com a 
minha mãe. Até houve um dia que o meu pai queria sair de casa, porque não 
aguentava mais. Então, uma das ajudas, porque não sei se há mais, foi 
mandarem-me para aqui, que era para a minha mãe não ter conflitos comigo e 
com o meu pai. Por um lado, foi por eu me ter portado mal e, por outro, era 
para ajudar a minha mãe.  

 
E9, Ricardo, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
Para Inês, sujeita a situações de maus tratos físicos e emocionais graves e continuados, e 

para Margarida, vítima de abuso sexual intrafamiliar, as instituições de acolhimento constituem-
se enquanto espaços de protecção a que estas atribuem sentimentos de segurança.  

 
Ana Margarida: E que apoios é que achas que a comissão está a dar aos teus 
pais?  
Inês: Para os meus pais, a comissão está a fazer um mau trabalho. Pronto, 
também é compreensível. Os meus pais estão a dizer isso porque não queriam 
ficar sem mim e estão revoltados e agora só dizem essas coisas. 
Ana Margarida: E tu concordas com os teus pais ou não?  
Inês: Eu acho que não, porque a comissão só quer o meu bem, não quer o meu 
mal, porque a comissão não me trouxe para aqui (CAT) só para me prejudicar a 
mim e aos meus pais. Trouxe-me para aqui para ver se eu ficava melhor nos 
meus estudos, se eu conseguia viver feliz e para ver se os meus pais 
conseguiam melhorar o seu comportamento, para não estarem sempre a 
discutir.  

 
E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
Margarida (jovem): Primeiro, fui para a …. (nome do CAT) e depois vim para 
aqui (LIJ).  
Ana Margarida: E essa decisão de te mandarem para a …(nome do CAT) foi 
positiva ou negativa para ti?  
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Margarida: Foi muito positiva.  

 
E23, Margarida, 15 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
 

Avaliação da criança sobre os apoios prestados pela CPCJ a si própria  
 
Para a maioria dos protagonistas desta investigação a CPCJ constitui-se enquanto 

entidade protectora e promotora do seu bem-estar pessoal, familiar e escolar. Os principais 
apoios identificados pelas crianças foram os seguintes: apoio na melhoria do comportamento da 
criança na escola (9), apoio emocional (5), apoio na melhoria da relação pais-filha/o (5), apoio 
na melhoria do ambiente familiar (5), apoio na melhoria da relação entre os pais (4), apoio na 
melhoria do comportamento da criança em casa (4), integração da criança num lar de crianças e 
jovens (3), protecção contra pessoas que estavam a colocar a criança em perigo (3), apoio na 
melhoria das competências dos pais/cuidadores (2), aplicação de uma medida de promoção e 
protecção junto do progenitor que a criança considera ser a figura mais protectora (2), 
encaminhamento para apoio psicológico (1) e apoio durante a gravidez e após nascimento do 
bebé de uma jovem acompanhada pela CPCJ (1). Vejamos alguns exemplos:  

 
Eles dão-nos um grande apoio porque eles protegem-nos. Especialmente a 
nível pessoal, nem tem muito a ver com a escola, é a nível familiar. Não sei 
como é que eu hei-de responder isto … Imagine uma situação em que está a 
lidar com alguém que seja perigoso para si. É nesse sentido também que eles 
nos protegem, que eles nos oferecem essa protecção, e essa segurança e bem-
estar e isso tudo.  

 
E30, Cristina, 17 anos, Medida de Apoio Junto dos Avós. 

 
Está a ajudar para o meu melhor comportamento na escola, porque acho que 
se não fossem eles, acho que ninguém conseguia melhorar o meu 
comportamento, porque eu antes estava muito mal mesmo, agora já estou 
melhorzinha, um bocadinho!  

 
E13, Cláudia, 14 anos, Medida de Apoio Junto do Pai.   

 
Ouvem-me a mim, protegem-me a mim, ajudam-me a mim em qualquer coisa. 
Eu posso ter ajuda delas até aos 21 anos de idade, posso ter ajuda em tudo. Se 
eu não quiser viver com os meus pais e quiser ir viver para uma casa de uma 
pessoa elas fazem isso, ajudam. Isso é bom, eu acho, porque há muitas crianças 
que não se sentem, às vezes, bem em casa.  

 
E29, Célia, 16 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais.  

 
Apenas um número reduzido de crianças refere que a CPCJ não teve qualquer impacto 

nas suas vidas ou, em alternativa, um impacto negativo e desprotector para os seus contextos 
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de vida. Vejamos alguns exemplos:  
 

Nenhum, eu não me lembro de ter nenhum tipo de apoio. Vieram aqui, falaram 
com a minha mãe e a minha mãe falou, replicou, falou, falou, queixou. Mas 
apoio, apoio eu não estou a ver nenhum. Eu não senti nenhum. (…) Eu acho 
que na comissão deviam-se criar laços mais com os jovens e as crianças do que 
com os pais (…) coisas que eu não tive aqui. 

 
E26, Sofia 15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

 
Acho que não. (Se a CPCJ não estivesse envolvida) seria mais fixe, eu não estava 
aqui (na instituição). (…) Na minha casa estava mais confortável. E também 
agora estou um pouco envergonhada lá na escola. Porque antes era normal, 
ficava como eu sou, mas agora não, fico mais quietinha.  
 

E12, Susana,14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
 
 

Adicionalmente, as narrativas de vários jovens entrevistados deixam transparecer uma 
imagem da CPCJ enquanto entidade que exerce controlo e regulação social sobre as suas vidas, 
o que provoca alguma ambivalência na avaliação que fazem do trabalho desenvolvido e que 
reflecte as tensões próprias da adolescência entre a necessidade de protecção e o desejo 
acrescido de autonomia.  

 
Eu sei que não preciso nada disto, tipo era uma fase que estava a passar. 
(…) Eu acho que não preciso disto. Isto é uma coisa que não vai ajudar. 
Eles ameaçam-me, de vez em quando, dizem que me vão pôr em 
tribunal. Quer dizer, acho que por um lado é bom, mas, por outro, 
também é uma chatice. (…) Ajudar, ajudar, não pode, mas pode é dar um 
empurrãozinho, mas isso, também … Eu sei que consigo mudar sem 
estar aqui, mas agora que já estou não há nada a fazer.  

 
E25, Afonso 15 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 
 

A relação da criança com os técnicos da CPCJ – de uma relação de confiança e securizante a uma 
total inexistência de uma relação  

Sendo um ofício no qual é predominante a arte do contacto e da relação pessoal com os 
vários actores sociais – as crianças, as famílias e os profissionais de diversas organizações - como 
é que os protagonistas deste estudo descreveram e avaliaram a relação que estabeleceram com 
os técnicos da CPCJ? Podemos constatar, através da seguinte figura, que das 31 crianças 
entrevistadas, 17 afirmaram ter estabelecido uma boa relação, 5 apenas estabeleceram uma 
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relação distante, 7 não conseguiram estabelecer qualquer relação com os técnicos da CPCJ e 
duas não conseguiram descrever a relação que estabeleceram com estes profissionais.  

 

Figura 5 – Relação das crianças com os técnicos da CPCJ 

 

Analisando, agora, a condição de género em função da relação estabelecida com os 
técnicos da CPCJ, é possível constatar que a diferença maior entre géneros diz respeito àquelas 
crianças ou jovens que não conseguiram estabelecer qualquer relação e que são 
maioritariamente do sexo feminino.  

 

 

Figura 6 – Relação das crianças com os técnicos da CPCJ em função do género  

Feminino

Masculino
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As qualidades mais valorizadas pelas crianças no que diz respeito ao perfil dos técnicos 

são a capacidade de escuta, o tempo para a escuta e para o acompanhamento, a simpatia, a 
informalidade na relação com a criança e a aceitação incondicional da criança (mesmo quando o 
técnico não concorda com as suas acções ou comportamentos).  

 
 
Tenho uma boa relação. Ela é fixe, trabalha bem comigo, ouve-me sempre 
quando eu necessito, quando eu estou muito nervosa, acalma-me. É uma boa 
senhora de uma comissão.  
 

E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
 

 
Gosto muito dela, falamos sem problemas da nossa vida. Ela não nos critica, 
ajuda-nos mesmo.  

 

E29, Célia, 16 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 
 

 
 
Possibilidades e constrangimentos no exercício do direito de participação das crianças  

 
 
Em consequência da ratificação por Portugal da Convenção dos Direitos da Criança, os 

princípios orientadores consagrados na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 
147/99 de 1 de Setembro) reflectem um novo modelo e uma nova concepção de protecção da 
infância, baseado no respeito pelos direitos da criança, conferindo-lhe um verdadeiro estatuto 
de cidadão de pleno direito, com as especificidades próprias e atribuindo-lhe direitos 
específicos, como o direito de ser ouvida e a ser tida em consideração a sua opinião nas 
decisões que lhe dizem respeito. Esta nova concepção é concretizada através dos seguintes 
artigos da Lei 147/99:  
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Artigo da Lei Conteúdo do Artigo 

Obrigatoriedade da 
Informação 

Artigo 4.º, alínea h) 

A criança e o jovem, os pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a 
guarda de facto têm direito a ser informados dos seus direitos, dos motivos 
que determinam a intervenção e da forma como esta se processa. 

Audição Obrigatória e 
Participação  

 

Artigo 4.º, alínea i) 

A criança e o jovem, em separado ou na companhia dos pais ou de pessoa 
por si escolhida, bem como os pais, representante legal ou pessoa que 
tenha a sua guarda de facto, têm direito a ser ouvidos e a participar nos 
actos e na definição da medida de promoção dos direitos e de protecção.  

Audição da Criança e do 
Jovem  

Artigo 84.º  

1. As crianças e os jovens com mais de 12 anos, ou com idade inferior 
quando a sua capacidade para compreender o sentido da intervenção o 
aconselhe, são ouvidos pela comissão de protecção ou pelo juiz sobre as 
situações que deram origem à intervenção e relativamente à aplicação, 
revisão ou cessação de medidas de promoção e protecção.  

2. A criança ou o jovem tem direito a ser ouvido individualmente ou 
acompanhado pelos pais, pelo representante legal, por advogado da sua 
escolha ou oficioso ou por pessoa da sua confiança.  

Informação e Assistência  

 

Artigo 86.º  

1. O processo deve recorrer de forma compreensível para a criança ou 
jovem, considerando a idade e o grau de desenvolvimento intelectual e 
psicológico.  

2. Na audição da criança ou do jovem e no decurso de outros actos 
processuais ou diligências que o justifiquem, a comissão de protecção 
ou o juiz podem determinar a intervenção ou a assistência de médicos, 
psicólogos ou outros especialistas ou de pessoa da confiança da criança 
ou do jovem, ou determinar a utilização dos meios técnicos que lhes 
pareçam adequados.   

Quadro 4 – Concretização do direito de participação das crianças e jovens na Lei 147/99 de 1 de 
Setembro 

 

Concretamente, no que diz respeito à entidade objecto de estudo da presente 
investigação, recebida uma sinalização, a comissão de protecção deve ouvir e informar a criança 
ou o jovem com idade igual ou superior a 12 anos, ou com idade inferior quando a capacidade 
para compreender o sentido da intervenção o aconselhe, sobre os seus direitos, os motivos que 
determinam a intervenção e a forma como esta se processa (artigo 94.º). Deve, ainda, obter o 
consentimento informado desta, que se reporta a dois momentos distintos. Num primeiro 
momento, de elaboração do diagnóstico da situação, o consentimento reporta-se à 
possibilidade e legitimidade de intervenção da comissão (artigo 10.º). Num segundo momento, 
de decisão, este reporta-se à concordância com a medida de promoção e protecção a aplicar 
(artigo 98.º). O processo de promoção e protecção deve ser conduzido de forma compreensível 
para a criança ou jovem, considerando a sua idade e grau de desenvolvimento intelectual e 
psicológico, de forma a poder apreender a finalidade da intervenção e poder expressar a sua 
opinião (artigo 86.º, n.º 1). 
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De igual modo, no Decreto-lei n.º 12/2008, de 17 de Janeiro, que regulamenta as 
medidas a executar em meio natural de vida, previstas no artigo 35.º, n.º 4, da LPCJP, a 
participação das crianças e jovens é repetidamente referida como uma prática imprescindível a 
desenvolver pelas entidades que asseguram os actos materiais da execução das medidas.  

 

Artigo do Decreto-lei Conteúdo do Artigo 

Plano de Intervenção  
Artigo 7.º, alínea 2  

O pano de intervenção, consoante a medida aplicada, é elaborado com a 
participação dos pais e respectivo agregado familiar, do familiar acolhedor 
ou da pessoa idónea, e da criança ou jovem, de acordo com a sua 
capacidade para compreender o sentido da intervenção.  

Fases de Execução das 
Medidas  
Artigo 8.º, alínea 1 

Preparação da criança ou jovem, dos pais, do familiar acolhedor ou da 
pessoa idónea, consoante a tipologia da medida. 

Revisão das Medidas  
Artigo 9.º, alínea e) 

Deverá ser considerada “a opinião da criança ou do jovem, dos pais, do 
familiar acolhedor ou da pessoa idónea”.  

Competências das 
Entidades que 
Asseguram os Actos 
Materiais de Execução 
das Medidas 
 
 

Artigo 14.º, alínea 2c – Informar e preparar a criança ou o jovem e o 
agregado familiar para as fases de execução da medida; 
Artigo 17.º, alínea 1 – Informação, audição e preparação da criança ou do 
jovem: “A criança ou o jovem são devidamente informados e ouvidos 
sobre a medida aplicada e preparados para a sua concretização e forma de 
acompanhamento da execução da medida, de acordo com a sua 
capacidade para compreender o sentido da intervenção”;  
Artigo 20.º, alínea 3 – Acompanhamento e monitorização: “No âmbito da 
avaliação da execução da medida, com vista à proposta da sua 
prorrogação, alteração, substituição ou cessação, a equipa técnica deve 
ouvir e ter em conta as posições da criança ou do jovem, dos pais e, 
consoante os casos, do familiar acolhedor ou da pessoa idónea”;  
Artigo 21.º, alínea 1 – Cessação da medida: “A cessação da medida deve 
ser devidamente preparada, promovendo-se a participação activa e o 
envolvimento da criança ou jovem e dos pais neste processo”.  

Direitos e Deveres da 
Criança ou Jovem 
 
 

Artigo 22.º, alínea 1 a) - Direitos da criança ou do jovem: “A criança ou o 
jovem quando lhe seja aplicada uma medida de apoio junto dos pais, junto 
de outro familiar ou de confiança a pessoa idónea, tem direito a ser ouvida 
e a participar em todos os actos relacionados com a execução da medida, 
de acordo com a sua capacidade para entender o sentido da intervenção”.  
 
Artigo 23.º - Obrigações da criança ou do jovem: “São deveres da criança 
ou do jovem participar e colaborar em todos os actos de execução das 
medidas respeitantes à sua pessoa e condições de vida, de acordo com a 
sua capacidade para entender o sentido da intervenção e os compromissos 
que lhe cabem”, 

 

Quadro 5 – Concretização do direito de participação das crianças e jovens no Decreto-lei n.º 12/2008 de 17 de 

Janeiro 
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Apesar de todo o enquadramento jurídico-legal internacional e nacional no que diz 
respeito à participação das crianças e jovens em situação de perigo, os direitos de provisão e 
protecção constituem direitos mais antigos e não controversos, enquanto que o direito de 
participação ainda tende a ser percepcionado por diversos sectores da população como 
contraditório à protecção necessária ao desenvolvimento da criança (Franklin, 1995: 10). 
Segundo esta linha de pensamento paternalista, as crianças necessitam de protecção porque 
são incapazes de agir com maturidade. Atitudes como as de que a “a criança deve ser vista e 
não ouvida”, de que “as crianças são propriedades dos pais”, ou de que “as crianças que 
expressam os seus pontos de vista são insolentes e impertinentes” encontram-se ainda muito 
enraizadas nas tradições culturais específicas dos estados partes que ratificaram a Convenção 
dos Direitos da Criança (Pais, 2005: 17-18). Neste sentido, a criança tende a ser vista como um 
mero destinatário das medidas protectoras dos adultos (Sarmento, 1997: 20) e a situar-se numa 
posição de desigualdade relativamente aos recursos, poderes e oportunidades.  

As tensões que existem entre o exercício dos direitos de protecção e de participação  são 
constantes e de uma complexidade acentuada uma vez que apoiam perspectivas quase 
antagónicas. Os direitos de protecção realçam a inocência e a vulnerabilidade das crianças, a 
sua necessidade de protecção contra potenciais perigos. São direitos predominantemente 
passivos, exercidos pelos adultos no melhor interesse das crianças. Os direitos de participação 
sublinham uma imagem da criança como um indivíduo activo e independente, com um estatuto 
próprio na resolução dos assuntos que lhe dizem respeito. São direitos activos, exercidos pelas 
crianças, para benefício próprio (Fernandes, 2009: 45). Como salienta esta autora, estes dois 
paradigmas caracterizam posições quase incompatíveis ou antagónicas, oscilando entre o 
proteccionismo exacerbado e a emancipação. Uma terceira perspectiva, o da criança 
participativa, defende a ideia da interdependência, da inter-relação e do mútuo reforço entre os 
direitos de protecção, provisão e participação (Idem, 2009).  

Refira-se, a este propósito, que os processos de promoção de participação das crianças 
são ainda mais complexos (Invernizzi e Brian, 2002: 403-404). Em primeiro lugar, o direito de 
participação das crianças é muitas vezes discriminatório, na medida em que a algumas crianças 
é-lhes dado o direito e são motivadas a participar, desde que se conformem ao controlo que 
lhes é imposto pelos adultos, e aquelas que tentam reclamar os seus direitos são proibidas de o 
fazer. Neste sentido, a selecção e rejeição das crianças tende a ser um processo intrínseco a 
este direito. Em segundo lugar, o perigo de manipulação é significativo havendo uma tendência 
por parte dos adultos que trabalham com as crianças de influenciar o próprio processo. Por 
último, esta complexidade tende a aumentar no caso das crianças e jovens em situação de risco 
ou de perigo, onde surgem inúmeros conflitos entre os princípios da participação das crianças e 
os princípios da responsabilidade profissional e do interesse superior da criança (Thomas, 2000: 
96).  

Existe crescente evidência de que as crianças têm as competências necessárias que lhes 
permite dar a conhecer as suas necessidades e interesses, reconhecer e identificar problemas 
relacionados com o seu próprio desenvolvimento e tomar decisões informadas e responsáveis 
em todos os assuntos que afectem as suas vidas (cf. Newson, 1995; Mmiller, 1996; Baker, 1998; 
Woodhead, 1998; Invernizzi, 2001; Alderson, 2000). O risco de sobrecarregá-las nunca poderá 
justificar a exclusão das crianças que querem e desejam expressar as suas opiniões (Invernizzi e 
Brian, 2002: 422).   
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Contudo, como refere Nigel Thomas (2002: 28-30) é importante salientar que o 
desenvolvimento cognitivo das crianças não deve ser considerado isoladamente das suas 
experiências emocionais e do seu desenvolvimento social. Crianças sujeitas a situações de risco 
e de perigo tendem a ter um menor sucesso educacional e a regredir a nível desenvolvimental. 
Por outro lado, as perturbações ao nível da vinculação que habitualmente as crianças em perigo 
apresentam, tendem a ter um impacto nas diferentes necessidades desenvolvimentais. No 
entanto, tal não significa que estas crianças sejam menos competentes para participar na 
tomada de decisões acerca das suas vidas. Muito pelo contrário, as suas experiências de lidar 
com múltiplas mudanças nas suas vidas, assim como o facto de terem de cuidar de si próprias e 
de outros (pais, irmãos) muito mais cedo, torna-as, de certo modo, mais preparadas do que 
outras crianças (Idem: 30). O conhecimento já produzido sobre esta matéria permite-nos retirar 
um conjunto de implicações no que diz respeito à intervenção com crianças e jovens e, 
designadamente, na promoção da participação destas nas decisões que afectam as suas vidas 
(Thomas, 2002: 35-36): 

 
1. Não devemos subestimar as competências das crianças – a sua capacidade de 

raciocínio e de conceptualização; a sua capacidade de compreensão das causas e 
consequências; a sua capacidade de apreensão das relações sociais, motivações e 
valores humanos. Não é fácil definir claramente quais são esses limites, nem 
identificar objectivamente o funcionamento e o desempenho de cada criança. 
Deve, por isso, prevalecer uma presunção de competência – o que vai ao encontro 
das teorias sociológicas actuais sobre a infância; 
 

2. A capacidade de compreensão das crianças varia de acordo com a experiência 
individual de cada criança, o que requer um conhecimento aprofundado desta 
pelos adultos, de modo a podermos envolver adequadamente cada criança no 
processo participativo;  
 

3. A capacidade de participação das crianças nos assuntos que dizem respeito às suas 
vidas, depende do modo como estes são apresentados às crianças, o contexto 
onde são debatidos e o significado que têm para estas;  

 

4. A capacidade de participação das crianças no processo de tomada de decisões 
melhora com a prática;  

 

5. A inclusão da criança neste processo constitui um benefício emocional e 
psicológico para esta.  

 
Como vimos o discurso legislativo actual é legitimador de uma imagem da criança 

participativa, e tal deve reflectir-se, necessariamente, na forma de agir das CPCJ. Na presente 
investigação tentámos saber, através dos discursos e das práticas das crianças e jovens quais 
são as suas possibilidades de participação nos processos, assim como as facilidades e limitações 
que encontram no exercício desse direito. Através do cruzamento entre vários modelos teóricos 
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sobre a participação infantil (Fernandes, 2009; Hart, 1992; Sarmento, 2009; Shier, 2001 e 
Welby, 1996) e as narrativas das crianças foi possível construir a seguinte tipologia, com base 
em ideais-tipo, sobre as possibilidades de participação destas nos processos de promoção no 
âmbito da intervenção da CPCJ. Da análise do quadro, que apresentamos a seguir, podemos 
verificar que a tipologia está dividida em 3 ideias-tipo – a não participação, a participação 
divergente e a participação - e, dentro de cada um destes tipos, existem vários sub-tipos. Para 
cada sub-tipo identificado, é apresentada uma narrativa exemplificativa desse padrão de 
participação infantil.  

 



 
 176 

 

Ideal-tipo 1: A NÃO PARTICIPAÇÃO 
 

Sub-tipos Exemplo de Narrativas 

Por interdição judicial – quando a tipologia de perigo 
é simultaneamente um crime contra a criança, no 
enquadramento legal português, e é solicitado à CPCJ 
que a criança não seja ouvida de modo a não 
comprometer a produção de prova no âmbito do 
processo penal.  

(Não existe nenhuma narrativa que tipifique esta forma de acção social por parte das crianças).  

Por uma lógica adulto-centrada da CPCJ – modos e 
práticas de denominação adulta dos profissionais que 
intervêm nestes espaços. Tem subjacente uma 
perspectiva proteccionista da intervenção, 
considerando os adultos como guardiães e defensores 
da criança.  

Ana Margarida: Em algum momento as técnicas da CPCJ tentaram saber como te sentias e aquilo 
que gostarias para a tua vida antes de tomarem decisões?  
Miguel: Não sei, ela (técnica da CPCJ) fala e eu ouço. 
 
E18, Miguel, 14 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

Por uma lógica burocrático-administrativa da 
intervenção – através de práticas manipulativas e não 
promotoras de uma verdadeira participação das 
crianças nos processos. As crianças são chamadas a 
participar, tendo em conta os normativos legais e os 
procedimentos organizacionais definidos, mas é-lhes 
dada pouca informação e escolha ou é feita em 
condições que não permitem que esta possa 
participar de forma efectiva. 

(…) Depois a minha mãe foi lá dentro. Depois fiquei lá fora com o meu irmão. Depois disseram-
me para ir assinar não sei o quê, uma coisa. Depois assinei. (…) Nós não conversámos, só fomos 
lá assinar. Nós ficámos lá boe da tempo (na sala de espera) foi quando a minha mãe estava lá a 
falar.  
 
E12, Susana, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

Por constrangimentos por parte da criança – a 
situação de perigo a que a criança está exposta, ou a 
própria intervenção que está a ser desenvolvida pela 
CPCJ, provoca angústia, sofrimento e/ou ansiedade, 
mas esta sente-se impotente para intervir. Ausência 
de acção e resignação, sob a forma de submissão à 
autoridade e ao poder dos adultos e dos profissionais.  
 

Susana: Fui lá (à CPCJ) e disseram-me (que ia para uma instituição).   
Ana Margarida: Como é que te sentiste? 
Susana: Senti-me triste e zangada.  
Ana Margarida: Disseste alguma coisa na CPCJ?  
Susana: Não, fiquei calada.  
 
E12, Susana, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
 
 

Ideal-tipo 2: A PARTICIPAÇÃO DIVERGENTE 
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Sub-tipos Exemplo de Narrativas 

Por oposição da criança – quando a criança ou jovem 
com 12 ou mais anos, ou com menos de 12 anos mas 
que apresente capacidade para compreender a 
intervenção, se oponha à intervenção da CPCJ (artigo 
9.º da Lei n.º 147/99) ou à medida de promoção e 
protecção proposta pela CPCJ (artigo 98.º, n.º 2 da 
referida lei).  

(Não existe nenhuma narrativa que tipifique esta forma de acção social por parte das crianças).  

Por acção estratégica da criança de resistência à 
intervenção da CPCJ – quando esta não concorda com 
a intervenção que está a ser promovida pela CPCJ ou 
sente que não está a ser devidamente envolvida no 
processo e, em resposta, desenvolve acções 
estratégicas, mais ou menos subtis, de resistência e 
boicote à intervenção técnica.  

 

Ana Margarida: Recordaste o que dizia o acordo?  

Sofia: Não, sendo muito sincera não prestei mesmo atenção a nada. Eu só vinha aqui mesmo 
porque a minha mãe me trazia, senão nem sequer vinha.  

Ana Margarida: Porque é que achas que isso aconteceu?  

Sofia: Sei lá, acho que foi mesmo por causa disso, porque a … (técnica da CPCJ) não me ouviu na 
altura. Agora que me pode ouvir, também não vou sentir muita confiança para falar.  

 

E26, Sofia, 15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

Ideal-tipo 3: A PARTICIPAÇÃO 

 

Sub-tipos Exemplo de Narrativas 

A criança é ouvida – esta é ouvida, embora, de forma 
passiva por parte do adulto. Esta também não é 
estimulada nem apoiada a expressar as suas opiniões.  

(…) O que eu recomendaria era que (…) quando estavam a falar connosco não paravam assim a 
meio da conversa para ir falar com a nossa mãe e nós ficamos ali no meio – então estava a falar 
comigo, o que é que eu vou dizer a seguir?  

 

E9, Ricardo, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
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A criança é apoiada a expressar as suas opiniões  - os 
técnicos da CPCJ desenvolvem acções específicas que 
facilitam a expressão de opiniões por parte da 
criança.  

 

(…) Sim, ouviu-me com muita atenção, tentou melhorar a situação com que eu estava lá em casa, 
tentou com que eu fosse mais feliz, que entendesse bem aquilo que estava a dizer e o que ela 
dizia. Acho que foi bem. (…) Senti que prestou atenção.  

 

E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional.  

 

A opinião da criança é tida em consideração – a 
criança não é apenas ouvida, mas a sua opinião é tida 
em consideração pelos técnicos da CPCJ aquando do 
processo de tomada de decisão. Contudo, outros 
factores, que não apenas a opinião da criança, são 
tidos em conta neste processo.  

 

(…) Quando decidiram com quem é que íamos ficar temporariamente, a gente (os 4 irmãos) só 
falou da nossa situação, o que nos tinha acontecido, não sei quê. Nós estávamos naquela sala (…) 
e a … (técnica da CPCJ com formação em psicologia) estava a falar connosco e nós dizíamos o que 
é que achávamos. (…) Depois a psicóloga foi falar com eles (os outros técnicos da CPCJ + os pais 
das crianças) e depois aí é que decidiram. Mas também nos ouviram, um bocadinho, aquilo que 
nós achávamos. Dissemos que queríamos ficar temporariamente com o nosso pai.  

 

E7, Pedro, 11 anos, Medida de Apoio Junto do Pai.  

 

A criança participa nas várias fases do processo – a 
criança é envolvida directamente no processo de 
tomada de decisão e está presente nas várias fases do 
processo de intervenção (desde a abertura do 
processo de promoção e protecção até à cessação da 
medida e da intervenção da CPCJ).  

 

(…) logo, desde o início, eles explicaram logo tudo, expuseram-nos a situação toda e explicaram-
nos os prós e os contras. (…) e sempre que a gente cá vem normalmente revemos o acordo, 
podemos alterar ou não alguma coisa.  

 

E30, Cristina, 17 anos, Medida de Apoio Junto dos Avós. 

 

A criança partilha o poder com a CPCJ no processo – o 
poder, durante todo o processo de promoção e 
protecção, é partilhado entre as crianças e os 
técnicos.  

(Não existe nenhuma narrativa que tipifique esta forma de acção social por parte das crianças). 

Quadro 6 – Possibilidades de participação das crianças nos processos de promoção e protecção na CPCJ  
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Como refere Natália Fernandes (2009) a participação infantil é um conceito 
multidimensional que só pode ser analisado se tivermos em conta o contexto onde se 
desenvolve, as circunstâncias que afectam este processo, as competências de quem exerce 
ou ainda as relações de poder que trespassam as interacções entre adultos e crianças e que 
vão também influenciar este processo. Com base na análise tipológica ensaiada, podemos 
concluir que existe alguma heterogeneidade no que diz respeito às possibilidades de 
participação das crianças nos processos de intervenção desta CPCJ. E, se por um lado, o 
discurso legislativo é legitimador de uma imagem da criança participativa, no caso específico 
desta investigação esta imagem esbate-se nas narrativas de várias crianças, designadamente 
se tivermos em consideração que “As opiniões das crianças são tidas em consideração” 
constitui o nível mínimo de participação exigido para os estados partes que ratificaram a 
Convenção sobre os Direitos das Crianças.  
 
 
E, em forma de conclusão … Propostas das crianças para melhoria das práticas de 
intervenção da CPCJ   
 

As crianças e jovens, enquanto protagonistas activos das dinâmicas de 
funcionamento de uma CPCJ, deixaram um conjunto de sugestões e identificaram uma 
multiplicidade de dimensões promotoras de interrogações no sentido da (re)construção 
jurídica e social da intervenção para, e com, as crianças. As principais propostas deixadas 
pelas crianças e jovens foram as seguintes: o processo devia de ser mais célere (5 crianças); 
as crianças deviam de ser também ouvidas individualmente pelos técnicos (e não apenas na 
presença dos pais/cuidadores) (4); os técnicos deveriam de ter um contacto mais regular e 
sistemático com as crianças (3); os técnicos deveriam de estar mais atentos a outras crianças 
e jovens que possam também estar expostos a uma situação de perigo em casa, na escola ou 
na comunidade (3); mais material para as crianças brincarem enquanto estão na sala de 
espera (3); a CPCJ devia de ter um espaço mais colorido (2); os técnicos deviam de ser menos 
rigorosos com as crianças e os jovens (2); ouvirem as crianças e jovens noutros locais (mais 
informais) e não apenas na CPCJ (2); respeitarem mais a confidencialidade da informação 
pessoal das crianças e jovens (2); não ameaçarem que enviam o processo para o tribunal se 
a criança não cumprir o acordo de promoção e protecção (2); não ameaçarem que podem 
integrar a criança numa instituição caso esta não cumpra o acordo de promoção e protecção 
(2); os técnicos deviam de investir mais na relação com as crianças e os jovens (1); devia de 
haver apenas um técnico para cada criança (1); mais apoio psicológico para as crianças (1); 
maior regularidade nas reuniões de avaliação do acordo de promoção e protecção (1); e, por 
último, a CPCJ devia de confiar mais nos testemunhos das crianças e jovens (1).  

Em nosso entender, tal contributo evidencia as competências das crianças, enquanto 
actores sociais e especialistas sobre as suas próprias vidas, independentemente da sua 
idade, e ainda as possibilidades que se abrem sempre que são proporcionados espaços de 
participação às crianças, desmontando os discursos clássicos acerca da incompetência 
infantil. 
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Violência Contra Crianças e Adolescentes em Município de Fronteira 
na Amazônia Brasileira 

 
Carlos Alberto Batista Maciel 

 Edval Bernardino 
 
 

Resumo 
 

Este artigo analisa a violência contra crianças e adolescentes ocorrida no município 
do Oiapoque na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. A pesquisa exploratória 
mapeou os registros de violação de direitos contra o segmento infanto-juvenil no período de 
doze meses entre 2010 e 2011, arquivados nos órgãos de políticas públicas locais. Os 
registros coletados revelou que 5,1% da população infanto-juvenil do município foi 
submetida a violência. Os 416 registros de casos de violência identificados foram distribuídos 
em 69 casos de violência física, 105 de abandono, 168 de negligência, 58 de violência sexual, 
10 de desproteção social e 16 sem identificação. Identificou-se uma expressiva concentração 
de registros no Conselho Tutelar do município na ordem de 93,4%, o que tende a indicar que 
este tem um papel importante na garantia dos direitos das crianças e adolescentes no plano 
local, e também revela que os demais órgãos do sistema de garantia de direitos não estão 
cumprindo adequadamente suas responsabilidades dentro desse sistema.  
 
Palavras-chave: violência contra crianças e adolescentes; município de fronteira; infância na 
Amazônia. 
 
 
Abstract 
 

This paper analyzes violence against children and adolescents held in the city of 
Oiapoque the border between Brazil and French Guiana. Exploratory research has mapped 
the records of human rights violations against children and youth segment in the twelve 
months between 2010 and 2011, filed in the organs of local public policies. The records 
collected showed that 5.1% of the juvenile population of the city was subjected to violence. 
The records of 416 cases of violence identified were divided into 69 cases of physical 
violence, 105 of abandonment, 168 of neglect, 58 of sexual abuse, 10 of social unprotection 
and 16 without social identification. We identified a significant concentration of records in 
the Conselho Tutelar of the city in the order of 93.4%, which tends to indicate that it has an 
important guarantees rights of children and adolescents at the local reality, and also reveals 
than the other organs of the guarantee rights are not adequately fulfilling their 
responsibilities within that system. 
 
Keywords: violence against children and adolescents; city in borderland; childhood in the 
Amazon. 
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Introdução 
 
O município do Oiapoque, no estado do Amapá, está situado no extremo norte da 

Amazônia brasileira, na fronteira com a Guiana Francesa. Em decorrência de sua situação 
geográfica, enfrenta desafios próprios das áreas fronteiriças com pouca ou limitada presença 
do Estado Brasileiro. 

Em relação aos direitos infanto-juvenis, o município do Oiapoque é historicamente 
descrito como um espaço territorial em que os direitos humanos sofrem diversas formas de 
violação. Em particular a exploração sexual em grande escala, cujas maiores vítimas são os 
segmentos mais vulneráveis, com destaque às crianças e adolescentes. 

Com o objetivo de sistematizar a incidência de diferentes modalidades de violência 
contra crianças e adolescentes residentes no município do Oiapoque, foi organizada uma 
pesquisa para mapear os registros institucionais de denúncias de violência contra crianças, 
adolescentes. Registros existentes em organizações do sistema de garantia de direitos 
infanto-juvenis no contexto sociocultural do Oiapoque.  

A pesquisa entrevistou também representantes de organizações governamentais e 
não governamentais no município para identificar a compreensão destes sobre a presença e 
incidência de crianças e adolescentes vítimas de violência usuárias destas instituições e os 
encaminhamentos adotados para o seu enfrentamento. 

A pesquisa contou com o interesse e a interveniência da Secretaria de Inclusão e 
Mobilização Social - SIMS do estado do Amapá e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
– UNICEF, com o objetivo de mapear e conhecer este fenômeno no município e assim 
permitir a organização posterior de um plano de intervenção para prevenir situações de 
risco e violação ou ameaça de violação dos direitos infanto-juvenis.  

Atualmente o município enfrenta o fato da construção de uma ponte binacional 
entre Brasil e França, que após a sua inauguração deverá intensificar as relações entre os 
dois países assim como a circulação entre indivíduos na referida faixa fronteiriça.  

A equipe técnica, responsável pela pesquisa exploratória foi composta por 06(seis) 
técnicos da SIMS, sendo 03(três) sociólogos, 01(uma) assistente social, 01(uma) pedagoga e 
01(uma) psicopedagoga, e com a assessoria técnica de dois consultores do UNICEF. A coleta 
de dados foi realizada no período de 24 de outubro a 01 de novembro de 2011 em 
instituições públicas, com autoridades locais, organizações sociais, lideranças comunitárias, 
representantes de instituições religiosas, de associações e cooperativa, e com o Prefeito do 
Município para informar e apresentar os motivos e objetivos da atividade de pesquisa.  

A coleta de campo identificou e mapeou os registros de violações de direitos 
relacionadas ao segmento infanto-juvenil ocorridas no período de 12 meses (julho a 
dezembro de 2011 e janeiro a junho de 2012). 

Os dados aqui expostos poderão contribuir para a realização de intervenções que 
conjuguem os esforços das esferas estadual e municipal, assim como o empenho e a 
expertise da sociedade civil, na superação dos problemas ali revelados. 

 
 

1. Marcos de Referência 
 

O contraponto da violação é a proteção, a promoção, a defesa, a garantia e a 
afirmação dos direitos, que tem o Estado como espaço privilegiado para a materialização de 
tais conquistas, por meio da implantação e implementação de políticas públicas, além de 
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promover o processo de articulação, mobilização e integração permanente com os demais 
setores da sociedade e estruturas de poder, tendo em vista o princípio da incompletude 
institucional. 

O campo dos direitos e a proteção, promoção, defesa, garantia e afirmação dos 
direitos das crianças e adolescentes, é parte de um projeto civilizatório cuja construção 
remonta o início do século XX, como um capítulo dos direitos humanos. O ato inaugural 
dessa jornada ocorre em Genebra (Suíça) em 1921, com a Convenção Internacional para a 
Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças. 

A preocupação da comunidade internacional com o tráfico de mulheres e crianças 
assinalou a incorporação por parte dos governos constituídos de novos sujeitos no horizonte 
de visibilidade dos Estados Nacionais.  

Todavia, somente em 1959, com a Declaração dos Direitos da Criança, que a 
comunidade internacional afirmou essa agenda de compromissos que possibilitou o ingresso 
da criança na comunidade cívica como merecedora de cuidados especiais e de proteção 
integral. Conforme o Princípio 10 do texto proclamado pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas,  

 
A criança gozará proteção contra atos que possam suscitar discriminação 
social, religiosa ou de qualquer outra natureza.  
A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência 
crueldade e exploração. Não será objeto de tráfico, sob qualquer forma. 

 
No Brasil contemporâneo a iniciativa mais relevante nesta direção está inscrito no 

art. 227 da Carta Magna em vigor. Desta iniciativa derivou a Lei 8.069/1990, popularizada 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Do ponto de vista legal estes dois 
diplomas sancionaram novos e fundamentais paradigmas conceituais e éticos para 
referenciar as relações da sociedade brasileira com suas crianças e com seus adolescentes.  
 Do ponto de vista formal, o Brasil diligenciou instrumentos normativos que 
reconheçam a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e como prioridade absoluta 
na sua agenda de compromissos. O desafio que se impõe de forma imperativa é a 
transformação destes valores (direitos) em práticas sociais instituídas no cotidiano das 
organizações e, sobretudo, no convívio ordinário do cotidiano em que a vida medra suas 
relações.  

É com a convicção de que os direitos da criança e do adolescente são parte 
insuprimível dos direitos humanos que esta pesquisa examinou no município em epígrafe a 
incidência de violações aos direitos deste segmento social. A prioridade da análise enfocou 
as violências físicas, psicológica e sexual, o abandono e a negligência e incluiu a desproteção 
social enquanto responsabilidade primaz do Estado. Desta forma, a análise das informações 
coletadas adota como parâmetros os conceitos a seguir destacados: 
 
a) Violência física:  

 
A violência física se manifesta no recurso da força e da agressividade como meio para 

submeter e subordinar a criança e /ou o adolescente ao capricho, à vontade e ao desejo do 
adulto.  

 
É o uso da força física de forma intencional, não-acidental, por um agente 
agressor adulto (ou mais velho que a criança ou o adolescente). 
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Normalmente, esses agentes são os próprios pais ou responsáveis que 
muitas vezes machucam a criança ou adolescente sem a intenção de fazê-
lo. A violência física pode deixar ou não marcas evidentes e nos casos 
extremos pode causar a morte. (CLAVES; A REDE, s/d; ABRAPIA, 1997). 

 
Como recurso de poder arbitrário, a violência física suprime e subtrai o diálogo e a 

orientação por não identificar na vítima um sujeito dotado de vontade e de direito. O uso da 
força tem como objetivo a sujeição e não a educação.     
 
b) Abandono:  

 
O abandono é uma forma mais aguda de negligência. É a materialização do desprezo, 

é o não reconhecimento da criança e/ou adolescente como parte significativa do mundo, 
dos objetivos e prioridades dos pais ou responsáveis.  

 
É uma forma de violência muito semelhante à negligência. Segundo o 
CLAVES - Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde, ele se 
caracteriza pela ausência do responsável pela criança ou adolescente na 
educação e cuidados da criança. O abandono parcial é a ausência 
temporária dos pais, expondo a criança a situações de risco. O abandono 
total é o afastamento do grupo familiar, ficando as crianças sem habitação, 
desamparadas, expostas a várias formas de perigo. (GUIA ESCOLAR, 2004). 

 
O abandono é um ato de violência extrema pela indiferença, pela insignificância que 

o abandonado representa à vida do adulto responsável. Parafraseando o poeta Manoel 
Bandeira, ser abandonado é “morrer de corpo e alma”, é ser destituído de referenciais e 
identidade, é não ser reconhecido como pertencente a uma comunidade afetiva e social da 
qual o que abandona pertence. O abandonado constitui-se e instituísse como o ser 
inexistente para o abandonante. 
 
c) Negligência:  

 
A negligência é uma forma de descaso, de desleixo, de desatenção que numa escala 

de prioridades relega a criança e/ou o adolescente a um plano secundário. A atitude 
negligente é aquela que assegurando voz e vez aos adultos e seus interesses, mantém 
invisíveis e silenciados os interesses, desejos e direitos de crianças e adolescentes.  

 
É uma forma de violência caracterizada por ato de omissão do responsável 
pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para seu 
desenvolvimento sadio. Pode significar omissão, em termos de cuidados 
diários básicos como alimentação, cuidados médicos, vacinas, roupas 
adequadas, higiene, educação e/ou falta de apoio psicológico e emocional. 
(CLAVES; A REDE, s/d; ABRAPIA, 1997). 
Normalmente, a falta de cuidados gerais está associada com a falta de 
apoio emocional e carinho que leva a criança a acreditar que não tem 
importância para os pais ou que eles não gostam dela (CLAVES, CRAMI, A 
REDE; ABRAPIA, 1997).   
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 Segundo Guerra (2008), a negligência: 
 

[...] representa uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e 
emocionais de uma criança ou adolescente. Configura-se quando os pais 
(ou responsáveis) falham em termos de alimentar, de vestir 
adequadamente seus filhos, etc., e quando tal falha é o resultado das 
condições de vida além de seu controle (p.33). 

 
A negligência se expressa por meio de comportamentos indiferentes as 

particularidades da infância, que contemporaneamente são reconhecidas como direitos. Tais 
indiferenças naturalizam o lugar sem status, sem consideração. O ato negligente é 
potencialmente, o lugar de abrigo dos embriões de todas as formas de violência.  
 
d) Violência Sexual e Violência Psicológica:  

 
A violência sexual é a coisificação da vítima. Quando praticada contra crianças e 

adolescentes significa um profundo desprezo aos valores morais que presidem as relações 
sociais contemporâneas. 

 
Consiste não só numa violação à liberdade sexual do outro, mas também 
numa violação dos direitos humanos da criança e do adolescente. É 
praticada sem o consentimento da pessoa vitimizada. Quando cometida 
contra a criança, constitui crime ainda mais grave. Pode ser classificada 
como intrafamiliar, extrafamiliar, e exploração comercial sexual. (GUIA 
ESCOLAR, 2004). 

 
A violência sexual contra crianças e adolescentes se materializa em relações 

contemporâneas desequilibradas pautadas em uma base de distinções que se manifestam 
em formas de desigualdade física e emocional. O fator de agravamento consiste no 
comportamento oportunístico do violador / agressor que em muitas situações é identificado 
pela vítima como um potencial protetor. 

A violência psicológica, por sua vez:  
 
É um conjunto de atitudes, palavras e ações para envergonhar, censurar e 
pressionar a criança de modo permanente. Ela ocorre quando xingamos, 
rejeitamos, isolamos, aterrorizamos, exigimos demais das crianças e dos 
adolescentes, ou mesmo, os utilizamos para atender a necessidades dos 
adultos. Apesar de ser extremamente frequente, essa modalidade de 
violência é uma dos mais difíceis de serem identificadas e podem trazer 
graves danos ao desenvolvimento emocional, físico, sexual e social da 
criança.  (ABRAPIA, 1997; CRAMI, 2000; A REDE, s/d;). 

 
A violência psicológica submete a criança e o adolescente a constrangimento de 

diferentes ordens. No interior da família esta violência tende a ser largamente naturalizada, 
concorrendo para o isolamento da vítima do seu núcleo de sociabilidade primária. Quando 
exteriorizada para “o mundo da rua” pode produzir comportamentos paradoxalmente 
agudos, responsáveis pelo desenvolvimento de personalidades medrosas, covardes, 
inseguras, ou no oposto extremo, criar pessoas agressivas, refratárias a convivência social 
saudável. A violência psicológica é uma forma de tortura.  
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e) Desproteção Social: 
 

A desproteção social significa a “falta de amparo público adequado e a inoperância 
dos direitos básicos de cidadania, que incluem garantias à vida, e ao bem estar”. 
(ABRANCHES, 1989, P.16).  

É impossível assegurar o exercício dos direitos sem a proteção do Estado. A análise 
das violações contra crianças e adolescentes não podem ficar circunscritas ao ambiente da 
família e as responsabilidades absolutas da sociedade. O exame criterioso sobre os deveres 
do Estado – expressos ou não nas ações dos governantes – é matéria intransferível. 
 A desproteção social se manifesta, pois, quando o poder público não disponibiliza 
para a sociedade e, em particular para as crianças e adolescentes, políticas capazes de 
atender adequadamente as demandas relacionadas aos direitos fundamentais. De forma 
objetiva é possível identificar a desproteção social na inadequada e/ou na insuficiente oferta 
de serviços públicos na educação, na saúde, no lazer, na alimentação e outros.  
 A desproteção social é um fator de injustiça social que reitera e intensifica os efeitos 
da desigualdade social sobre os indivíduos. Neste sentido, a desproteção social é uma forma 
de violação dos direitos humanos. 
 
 
2. Oiapoque, um Município na Fronteira Internacional  

 
O município de Oiapoque está localizado a aproximadamente 590 Km da Capital do 

Estado do Amapá, limita-se ao Norte com a Guiana Francesa, ao Sul com os municípios de 
Calçoene, Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, ao Leste com o Oceano Atlântico e ao 
Oeste com o Município de Laranjal do Jarí. A população do município, segundo registros 
oficiais em 2010, é de 20.509 habitantes, dos quais 8.374 são crianças e adolescentes, que 
representam 40,8% da população total. As crianças de 0 a 11 anos totalizam 5.550 
habitantes, e os adolescentes de 12 a 17 anos 2.824 habitantes, representando 27,1% e 
13,8% da população total, respectivamente. (IBGE, 2011). 
 
 

Item Total Percentual 

Total de Habitantes 20.509 100,0 

Total de Crianças e Adolescentes 8.374 40,8 

Total de Crianças 5.550 27,1 

Total de Adolescentes 2.824 13,8 
 

Tabela 01: Total de Habitantes, Crianças e Adolescentes no Município do Oiapoque. 
Fonte: IBGE, 2011. 

 
O município foi historicamente marcado por uma disputa internacional entre 

Portugal e França, e posteriormente, por Brasil e França, resolvida definitivamente no ano 
de 1900 com o Laudo de Berna em que se elegeu o rio Oiapoque como limite fronteiriço 
entre os dois países.  

O Oiapoque surgiu como distrito do Município de Amapá por meio da Lei Municipal 
n.° 15 de 1903. Quarenta e dois anos mais tarde, em1945, por meio do Decreto-Lei n.° 7.578 
de 23 de maio de 1945, foi criado o Município de Oiapoque com sede na Vila do Espírito 
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Santo. O município é constituído pela sede administrativa do município, o Distrito Militar 
Clevelândia do Norte, o Distrito de Vila Velha do Cassiporé, pelos núcleos populacionais de 
Taperebá e Vila Brasil e as terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminá.  

A criação do município de Oiapoque fez parte de uma estratégica política de 
ocupação territorial adotada pelo Brasil para a defesa e o controle de áreas fronteiriças, 
sobretudo de controle das riquezas mineralógicas e naturais do local. 

Economicamente a região é marcada desde sua colonização pelo extrativismo 
mineral, vegetal e pelo comércio com o território francês. A pesca e a agricultura compõem 
um dos pilares da economia, ressaltando a participação socioeconômica dos indígenas de 
Oiapoque, pois a produção destes abastece boa parte do mercado da cidade. 

Atualmente o Produto Interno Bruto – PIB do município tem sua base no setor de 
serviços, com um significativo crescimento no setor agropecuário em 2008. O setor 
industrial é incipiente na economia local (IBGE Cidades@, 2011).  

Um dado relevante para o entendimento da economia do município refere-se às 
áreas de proteção ambiental e terras indígenas, pois este abriga o Parque Nacional do Cabo 
Orange - PNCO e o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque - PNMT, ambos Unidades 
de Conservação de Proteção Integral, além de abrigar três das cinco terras indígenas (Galibi, 
Juminã e Uaçá) do Estado do Amapá, demarcadas pelo Governo Federal.  

A área de proteção ambiental e as terras indígenas exercem uma pressão específica 
no município em função da restrição de uso do território, impedindo a inserção e expansão 
de algumas atividades econômicas.  

A realidade social do município de Oiapoque pode ser caracterizada como um cenário 
de fragilidades, com a forte incidência de problemas sociais. Isto se deve em parte, a própria 
formação da sociedade oiapoquense, com características de uma cidade de passagem de 
pessoas, que não possuem vínculos de pertencimento com o município e sobretudo, 
comprometimento com o crescimento do local.  

No que tange aos serviços públicos ofertados em Oiapoque, atualmente, existem 3 
escolas estaduais e 14 escolas municipais, que atendem as três modalidades de ensino 
(educação infantil, fundamental e médio).  

O acesso a água tratada é limitado, uma vez que o fornecimento de água tratada 
realizado pelo Companhia de Água e Esgoto do Amapá(CAESA) atende somente 30% da 
população no meio urbano, e  20% no meio rural. O sistema saneamento é precário, 
predominando na cidade as fossas sépticas ou sistema de água fervida. A coleta de lixo no 
município também é deficiente, além de não haver tratamento adequado do material 
coletado, que é depositado em um lixão a céu aberto. 

O município é conhecido no imaginário popular como lugar de passagem de 
aventureiros que vem principalmente da região norte e nordeste do Brasil, vislumbrando 
uma ascensão social por meio do trabalho remunerado em euro no “Lado Francês”25. Por ser 
um lugar de passagem com pouca presença do Estado, torna-se um lugar propício ao 
surgimento de atividades como o tráfico de drogas, o câmbio ilegal, a exploração sexual, 
dentre outros. 

 
 
 
 

                                                           
25

 “Lado Francês”: termo usualmente utilizado pelos cidadãos oiapoquenses para designar o território 
Ultramarino Francês. 
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3. Crianças e Adolescentes: O Retrato do Oiapoque 
 
Durante a atividade de campo no município de Oiapoque foram contatadas quatorze 

organizações (governamentais e não-governamentais) que integram a rede protetiva de 
garantia de direitos de crianças e adolescentes (conforme preconiza o modelo de Sistema de 
Garantia de Direitos definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA).  

Das organizações visitadas, somente 05 apresentaram registros de casos de violação 
de direitos contra crianças e adolescentes, são elas: Conselho Tutelar (398 registros); o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (14 registros); a Escola 
Estadual Joaquim Nabuco (01 registro); a 2ª Vara Civil da Comarca de Oiapoque (04 
registros); o Centro Integrado Operacional de Segurança Pública – CIOSP (09 registros); 
contabilizando um total de 426 casos de violação de direitos, conforme o tabela 02. 

 
 

Instituições Casos  
Registrados 

Percentual 
(%) 

Conselho Tutelar 398 93,4 

CREAS 14 3,4 

Escola Joaquim Nabuco 01 0,2 

Vara Civil 04 0,9 

CIOSPI 09 2,1 

Total 426 100,0 

 
Tabela 02: Registro de Casos de Violência Contra Crianças e Adolescentes no 
Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 

O primeiro destaque sobre a análise dos dados coletados é que as instituições locais, 
em sua maioria, não possuem registros sobre os relatos dos casos expostos pelos dirigentes 
e/ou responsáveis institucionais entrevistados no Município. De fato, a ausência destes 
registros impede tanto o conhecimento das dimensões quantitativas e qualitativas da 
realidade de violação de direitos das crianças e adolescentes no município de Oiapoque, 
quanto a formulação e efetivação de políticas públicas condizentes com as reais demandas 
dessa população. 

O segundo destaque refere-se ao fato de que nas instituições pesquisadas não existe 
um banco de registros dos dados, assim como um protocolo que padronize esses mesmos 
registros. Esta situação evidenciou-se nas diferentes formas de preenchimento dos 
instrumentais adotados para o registro dos casos de violações com informações pouco 
precisas tanto em relação às vítimas quanto acerca daqueles que praticaram as agressões. 

Os dados a seguir devem ser analisados a partir da realidade particular das 
instituições do Oiapoque. O Conselho Tutelar – CT, por exemplo, é a principal instituição em 
que foram identificados registros de ocorrências de violências contra crianças e adolescentes 
no referido município. Esta afirmação pode ser facilmente corroborada ao se observar o 
número de casos registrados em outras instituições, conforme foi demonstrado na Tabela 2. 
A comparação entre o número dos casos de violência apresentados ao Conselho e os 
registros nas demais organizações, permite chegar à seguinte constatação: todas as 
instituições juntas representam somente 6,6% dos casos registrados de violência contra 
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crianças e adolescentes na realidade local, ao passo que o CT aparece com 93,4% dos casos 
registrados. 

Em relação aos diferentes tipos de violência, os dados coletados foram agrupados em 
cinco grandes grupos: violência física; casos de abandono; casos de negligência; violência 
sexual e psicológica; casos de desproteção social, conforme pode ser identificado na Tabela 
3. 

 
Tipos de Violência Quantidade Percentual 

Violência física 69 16,2 

Abandono 105 24,7 

Negligência 168 39,4 

Violência Sexual e Psicológica 58 13,6 

Desproteção social 10 2,3 

Não Especificados 16 3,8 

Total 426 100,0 

 
Tabela 03: Tipos de violência Contra Crianças e Adolescentes no Município do 
Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
 

3.1 Violência Física 
 
No quadro geral dos registros de violações identificadas na pesquisa de campo, a 

violência física com 69 registros representou 16,2% do total de casos de violência contra 
crianças e adolescentes coletados, conforme especificado na Tabela 3. Das instituições que 
possuíam registros oficiais de violência Física, o CREAS é o único que não possui nenhum 
registro de violência física. No CIOSP foram identificados apenas 03 registros de casos de 
violência física; já o C. T. é responsável por 64 dos registros, conforme demonstra a Tabela 4. 

 
Instituição Quant.  

de vítimas 
Percentual 

CIOSP 03 4,3 

2ª Vara Civil 01 1,5 

Escola Joaquim Nabuco 01 1,5 

Conselho Tutelar 64 92,7 

CREAS - - 

Total 69 100,0 

 
Tabela 04: Registro de Casos de Violência Física Contra Crianças e Adolescentes no 
Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 

A Tabela 05 expõe a faixa etária das vítimas de violência física. Pode-se identificar 
que parece haver uma relação inversamente proporcional em relação a faixa etária das 
vítimas nos casos registrados. As vítimas na primeira faixa etária (0 a 6 anos) estão mais 
sujeitas a violência (30 casos) do que outras faixas etárias (de 7 a 12 anos e de 13 a 18 anos) 
que apresentam uma queda de ocorrências. A princípio esta situação pode indicar que a 
condição de maior fragilidade física e de dependência material e emocional existente nesta 
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faixa etária (0 a 6 anos) tende a gerar maior fragilização deste segmento, sujeitando-o a 
abusos de ordem física dos adultos, as vezes mascarada pelo discurso da autoridade destes 
sobre as crianças.  

 
Idade Quant.  

de vítimas 
Percentual 

0 a 6 anos 30 43,6 

7 a12 anos 20 28,9 

13 a18 anos 19 27,5 

Não registrado  - - 

Total 69 100,0 

 
Tabela 05: Faixa Etária das vítimas de Violência Física Contra Crianças e Adolescentes 
no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

  
O Tabela 06 sobre a relação da vítima com o agressor revela que, do total de 69 casos 

de violência física contra crianças e adolescentes, em 40 destes o(a) agressor(a) possui uma 
relação de parentesco ou de responsabilidade legal com a vítima. Desta forma, aqueles que 
em tese deveriam promover proteção e amparo as crianças e adolescentes, segundo os 
dados coletados, em sua maioria são os que estão sendo os causadores da violência física 
contra este segmento social. 

 
Agressor(a) Quant.  

de vítimas 
Percentual 

Amigo(a) 03 4,3 

Avô(ó) 01 1,5 

Cônjuge 01 1,5 

Filho(a) - - 

Homem desconhecido 01 1,5 

Instituição de atendimento - - 

Irmã(o) 03 4,3 

Madrasta 02 2,9 

Mãe 19 27,5 

Padrasto 01 1,5 

Pai 11 15,9 

Polícia - - 

Responsável legal 02 2,9 

Tio  - - 

Vizinho 02 2,9 

Não informado 23 33,3 

Total 69 100,0 

 
Tabela 06: Relação do Agressor com a Vítima de Violência Física Contra Crianças e 
Adolescentes no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 
 

O dado referente a quantidade de mães, pais, madrasta e padrasto representa 33 
casos da totalidade das situações de violência física registradas. É possível sugerir que esta 
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significativa incidência assenta-se na afirmação do forte paradigma da “pedagogia da 
palmada” como estratégia educativa que se reproduz no ambiente familiar. 

Outro dado relevante no Tabela 06 diz respeito ao total de 23 casos de violência física 
em que não foi informada a relação social do agressor com a criança ou adolescente 
agredido. A ausência desta informação indica que os registros existentes podem estar sendo 
elaborados seguindo diferentes protocolos, ou ainda, que inexiste um protocolo que oriente 
o preenchimento destes mesmos registros. Tanto na primeira quanto na segunda situação, 
os registros tendem a ficar submetidos a ação subjetiva do indivíduo que recebe e registra a 
denúncia de violência física. 

Esta situação requisita uma ação que investigue as causas dos registros elaborados 
de forma incompleta, como também uma ação que capacite e prepare as instituições e 
operadores institucionais para o recebimento e o registro adequado desses mesmos casos. 
 
 
3.2 Abandono 

 
Os registros de abandono identificados na pesquisa de campo totalizaram 105, o que 

representa 24,7% das 426 violações coletadas (ver Tabela 3). Somente três instituições 
tinham registros de casos de abandono. Depois do Conselho Tutelar com 93 registros, a 
segunda maior concentração de registros de casos de abandono foi identificada no Centro 
de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS com 09 casos, e por último a 2ª 
Vara Civil com 3 registros, conforme especificado na Tabela 07. 

 
Instituição Quant.  

de vítimas 
Percentual 

CIOSP - - 

2ª Vara Civil 03 2,8 

Escola Joaquim Nabuco - - 

Conselho Tutelar 93 88,6 

CREAS 09 8,6 

Total 105 100,0 

 
Tabela 07: Registro de Casos de Abandono de Crianças e Adolescentes no Município 
do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
A Tabela 07 evidencia uma particularidade distinta da Tabela 05. Enquanto os dados 

da tabela sobre a faixa etária das vítimas de violência física evidenciaram uma grande 
concentração de registros na faixa de 0 a 6 anos, a tabela sobre a faixa etária das vítimas de 
abandono expõe a concentração deste tipo de violação na faixa de 13 a 18 anos. 

Uma especulação plausível sobre esta situação pode ser a reprodução de uma 
“naturalização da maioridade social” da faixa etária em que a adolescência fica situada. Este 
comportamento de naturalização por parte dos adultos pode reconhecer no adolescente 
que requisita sua independência, um indutor do descaso e do abandono em relação a 
responsabilidade social de cuidar e proteger necessária no processo de maturação social. 

Outro aspecto especulativo para explicar esta situação de violação em particular, 
com base nos dados coletados no município de Oiapoque, é que estes adolescentes tendam 
a ficar mais sujeitados ao abandono em decorrência de diversos fatores próprios da 
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condição da adolescência. A maior compleição física aliada a ampliação da independência 
emocional pode concorrer juntas para a diminuição da subjugação pela violência física por 
parte dos adultos, especialmente em situações de conflitos geracionais. 

 
Idade Quant.  

de vítimas 
Percentual 

0 a 6 anos 30 28,6 

7 a12 anos 26 24,8 

13 a18 anos 49 46,6 

Não registrado  - - 

Total 105 100,0 

 
Tabela 08: Faixa Etária das Vítimas de Abandono de Crianças e Adolescentes no 
Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 

Embora a significativa incidência de registros de casos de abandono no município do 
Oiapoque, uma especificidade chama a atenção em relação  a incidência de casos na relação 
com o abandonante, conforme a Tabela 9. 

 
Abandonante Quant.  

de vítimas 
Percentual 

Amigo(a) - - 

Avô(ó) - - 

Cônjuge - - 

Filho(a) - - 

Homem desconhecido - - 

Instituição de atendimento - - 

Irmã(o) - - 

Madrasta - - 

Mãe - - 

Padrasto - - 

Pai - - 

Polícia - - 

Responsável legal - - 

Tio  - - 

Vizinho - - 

Não informado 105 100,0 

Total 105 100,0 

 
Tabela 09: Relação Social com a Vítima de Abandono de Crianças e Adolescentes no 
Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
Nos 105 registros de casos de abandono de crianças e adolescentes no município do 

Oiapoque não foi possível identificar a relação social com o abandonante. Desta forma, do 
ponto de vista do registro formal, inexiste a possibilidade de distinguir os responsáveis pelo 
abandono das crianças e adolescentes implicadas nos registros arrolados nas instituições 
pesquisadas. 
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Esta situação pode expressar um comportamento social preocupante. A 
“responsabilidade” pela gestão da família tende a ficar indistinta em decorrência da diluição 
desta por todos os seus membros. O que é de responsabilidade de todos, por 
correspondência pode rapidamente se tornar responsabilidade de ninguém. 

Esta realidade requisita uma investigação minuciosa sobre as causas e/ou motivações 
que podem estar impedindo, ou dificultando o registro do abandonante. Esta inquirição 
deve se realizar junto às instituições e os operadores institucionais que atendem crianças e 
adolescentes na realidade local, para subsidiar um programa de capacitação que qualifique 
os agentes institucionais em sua ação protetiva. 

 
 

3.3 Negligência 
 

O total de 168 registros de casos de negligência contra crianças e adolescentes no 
município do Oiapoque, representam 39,4% das violações coletadas durante a atividade de 
campo (ver Tabela 3). Como pode ser identificada na Tabela 10 a totalidade destes registros 
se encontra no Conselho Tutelar do município. 

 
Instituição Quant.  

de vítimas 
Percentual 

CIOSP - - 

2ª vara civil - - 

Escola Joaquim Nabuco - - 

Conselho Tutelar 168 100,0 

CREAS - - 

Total 168 100,0 

 
Tabela 10: Registro de Casos de Negligência com Crianças e Adolescentes no 
Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
Em relação a faixa etária das vítimas de negligência a grande maioria dos registros, 

110 casos, refere-se a faixa etária de 0 a 6 anos de idade, conforme os dados expressos na 
Tabela 11. Esta significativa incidência pode ter como fator indutor o mesmo aduzido no 
tocante a violência física, em que este segmento infantil, em função de sua maior fragilidade 
física e emocional se encontra em uma condição de grande dependência dos cuidados dos 
adultos responsáveis por sua manutenção. 

 
Idade Quant. de vítimas Percentual 

0 a 6 anos 110 65,5 

7 a12 anos 35 20,8 

13 a18 anos 23 13,7 

Não registrado  - - 

Total 168 100,0 

 
Tabela 11: Faixa Etária das Vítimas de Negligência com Crianças e Adolescentes no 
Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 
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A ação de descaso, ou descuido do adulto com a criança, próprio das situações de 
negligência, na pesquisa de campo, identificou que os indivíduos apontados nos registros 
concentraram-se fortemente sobre a mãe com 105 casos, depois o pai com 21 casos, 
padrasto com 02 registros e avó(ô) com 01 registro, conforme pode ser identificado na 
Tabela 12. 

 
 

Negligente Quant.  
de vítimas 

Percentual 

Amigo(a) - - 

Avô(ó) 01 0,6 

Cônjuge - - 

Filho(a) - - 

Homem desconhecido - - 

Instituição de atendimento - - 

Irmã(o) - - 

Madrasta - - 

Mãe 105 62,5 

Padrasto 02 1,2 

Pai 21 12,5 

Polícia - - 

Responsável legal 13 7,7 

Tio  - - 

Vizinho - - 

Não informado 26 15,5 

Total 168 100,0 

 
Tabela 12: Relação Social com a Vítima de Negligência com Crianças e Adolescentes 
no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
Estes dados podem indicar uma forte conotação do reforço do modelo idealizado de 

mãe em que recai sobre a mulher a responsabilidade exclusiva de cuidar do filho. Esta ilação, 
se verdadeira, expõe a força de uma cultura com forte matriz de preconceito contra a 
mulher que, se por um lado a responsabiliza exclusivamente pelo cuidado do filho, 
desreponsabiliza o homem pela ação de cuidado e proteção. Obviamente, esta situação se 
acentua em situações de separação do casal. 

 
 

3.4 Violência Sexual e Violência Psicológica 
 

Acerca dos dados sobre violência sexual e violência psicológica contra crianças e 
adolescentes no município do Oiapoque, a pesquisa de campo identificou um total de 58 
casos registrados, sendo 52 no Conselho Tutelar, 05 no CREAS e 01 no CIOSP, conforme a 
Tabela 13. O total de casos registrados representam 13,6% das violações coletadas (ver 
Tabela 3). 
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Instituição Quant.  

de vítimas 
Percentual 

CIOSP 01 1,7 

2ª Vara Civil - - 

Escola Joaquim Nabuco - - 

Conselho Tutelar 52 89,7 

CREAS 05 8,6 

Total 58 100,0 

 
Tabela 13: Registro de Casos de Violência Sexual e Psicológica de Crianças e 
Adolescentes no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 

Em relação a faixa etária das vítimas desses tipos de violação a maior concentração 
está na faixa de 13 a 18 anos com um total de 32 casos. Nas faixas de 0 a 6 anos e 7 a 12 
anos, os casos registrados que foram coletados totalizam 13 em cada um destes segmentos, 
conforme identificado na Tabela 14. 

 
 

Idade Quant.  
de vítimas 

Percentual 

0 a 6 anos 13 22,4 

7 a12 anos 13 22,4 

13 a18 anos 32 55,2 

Não registrado  - - 

Total 58 100,0 

 
Tabela 14: Faixa Etária das Vítimas de Violência Sexual e Psicológica de Crianças e 
Adolescentes no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
A respeito da identificação do violentador nos registros de casos coletados, o dado 

mais contundente refere-se a ausência de informação sobre este. Dos 58 registros, 38 foram 
classificados como não informados, o que representa 65,5% dos casos (ver Tabela 15). 

Esta situação requisita as mesmas observações apontadas nos casos de negligência e 
abandono, em que foram igualmente expressivos os registros de casos sem informação do 
causador da violação. É preciso investigar com maior acuidade as causas que estão 
contribuindo para a ausência deste dado ou o registro incompleto desta informação em 
particular. 

Outro dado relevante em relação ao Violentador é que, nos demais casos coletados, 
identificou-se um total de 14 referências a violentadores oriundos de familiares e 
responsáveis pelos cuidados das crianças e adolescentes. De fato, esta informação impõe a 
necessidade de uma ação específica de política social com as famílias do município para 
atuar no sentido da prevenção dessas situações, e no sentido de enfrentamento e nos 
cuidados das situações de ocorrências já concretizadas. 
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Violentador Quant.  
de vítimas 

Percentual 

Mãe 01 1,7 

Pai 04 7,0 

Amigo(a) - - 

Avô(ó) - - 

Cônjuge 01 1,7 

Homem desconhecido 01 1,7 

Filho(a) - - 

Instituição de atendimento 02 3,4 

Irmã(o) 02 3,4 

Madrasta 02 3,4 

Padrasto 04 7,0 

Polícia - - 

Responsável legal - - 

Tio  - - 

Vizinho 03 5,2 

Não informado 38 65,5 

Total 58 100,0 

 
Tabela 15: Relação Social com a Vítima de Violência Sexual e Psicológica de Crianças e 
Adolescentes no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
 

3.5 Desproteção Social 
 
Durante a pesquisa de campo foram coletados 10 registros de casos de desproteção 

social, que representaram 2,3% da totalidade de violações registradas contra crianças e 
adolescentes no município do Oiapoque, conforme pode ser visto na Tabela 3. A origem 
destes registros centrou-se especificamente sobre o Conselho Tutelar do município, segundo 
a Tabela 16. 

 
Instituição Quant.  

de vítimas 
Percentual 

CIOSP - - 

2ª Vara Civil - - 

Escola Joaquim Nabuco - - 

Conselho Tutelar 10 100,0 

CREAS - - 

Total 10 100,0 

 
Tabela 16: Registro de Casos de Desproteção Social Contra Crianças e Adolescentes 
no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 

Em relação a faixa etária das vítimas nos registros de desproteção social, foi 
identificado a maior concentração na faixa da adolescência (13 a 17 anos), com 07 casos e 03 
casos na faixa de 0 a 3 anos (ver Tabela 17). 
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Idade Quant.  
de vítimas 

Percentual 

0 a 6 anos 03 30,0 

7 a12 anos - - 

13 a18 anos 07 70,0 

Não registrado  - - 

Total 10 100,0 

 
Tabela 17: Faixa Etária das Vítimas de Desproteção Social Contra Crianças e 
Adolescentes no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
A identificação do responsável pela desproteção social apresentou 01 caso com a 

mãe, 01 caso com a política e 08 casos como não informado (ver Tabela 18). Com base 
nesses dados é possível aduzir algumas observações. A primeira refere-se a inclinação 
cultural  de responsabilização unívoca da mulher sobre a proteção social dos filhos. Este 
argumento foi abordado no quesito abandono, em que foi desenvolvida uma ilação a 
respeito do preconceito de gênero. 

A segunda observação refere-se a um aspecto mais global sobre a proteção social. É 
possível que a predominância de 08 registros em que não foi informado o responsável pela 
desproteção decorra da dificuldade de identificação do papel do próprio estado na 
realização e na gestão das ações de caráter protetivo junto ao cidadão brasileiro. 

Esta dificuldade associa-se funcionalmente ao avanço de uma cultura de raiz liberal 
em que o indivíduo é reconhecido como o causador e responsável exclusivo por seus 
infortúnios. A resultante desta conjugação é a sedimentação de uma cultura meritocrática 
que penetra na sociabilidade das instituições e também retira do horizonte a compreensão 
política do Estado, em suas diferentes esferas, enquanto responsável pela oferta e gestão da 
proteção social devida a cada um dos cidadãos brasileiros. 

 
Responsável Quant.  

de vítimas 
Percentual 

Amigo(a) - - 

Avô(ó) - - 

Cônjuge - - 

Filho(a) - - 

Homem desconhecido - - 

Instituição de atendimento - - 

Irmã(o) - - 

Madrasta - - 

Mãe 01 10,0 

Padrasto - - 

Pai - - 

Polícia 01 10,0 

Responsável legal - - 

Tio  - - 

Vizinho - - 

Não informado 08 80,0 

Total 10 100,0 

Tabela 18: Relação Social com a Vítima de Desproteção Social Contra Crianças e Adolescentes no Município do 
Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 
 



 
 198 

3.6 Registros Imprecisos de Tipos de Violência 
 

Ao todo 16 casos registrados, sendo 11 no Conselho Tutelar e 05 no CIOSP não 
possuíam o detalhamento da violência sofrida pelas crianças e adolescentes. Estes 16 
registros representam 3,8% do total de violações coletadas no município do Oiapoque. 

Esta ausência de detalhamento dos registros não permitiu reconhecer o tipo de 
violência sofrida, mas possibilitou a identificação da faixa etária das vítimas, sendo 09 da 
faixa de 0 a 6 anos e 07 na faixa de 13 a 18 anos, conforme pode ser identificado na Tabela 
19. 

 
   Idade Quant. de 

vítimas 
Percentual 

0 a 6 anos   09 56,3 

7 a12 anos - - 

13 a18 anos 07 43,7 

Não 
registrado  

- - 

Total 16 100,0 

 
Tabela 19: Registro de Casos de Violência não Especificados Contra Crianças e 
Adolescentes no Município do Oiapoque – julho/2010 a junho/2011. 
Fonte: Pesquisa de campo (Out. de 2011). 

 
 
4. Considerações Finais 

 
A nova ordem constitucional, delega aos municípios a obrigação e a responsabilidade 

da execução, da coordenação e da elaboração de políticas públicas, destinadas a 
materialização dos direitos sociais, exigindo celeridade na construção de agendas 
programáticas para dar conta do processo de implantação e implementação de ações 
públicas destinadas a concretização dos direitos legalmente garantidos, como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS - Lei Federal nº 
8.742/1993, e outros. 

Não obstante, os dados de violência contra crianças e adolescentes no município do 
Oiapoque expõem uma realidade inquietante. O total de 426 registros coletados evidenciam 
que, no período de um ano 5,1% da população infanto-juvenil no município que foi 
submetida a uma das formas de violência arroladas este mapeamento. 

Este significativo índice, obtido com a sistematização dos registros existentes nas 
organizações governamentais presentes no município, requisita a necessidade da realização 
de intervenções mais adequadas no enfrentamento destas formas de violência contra 
crianças e adolescentes.  

A magnitude destes dados, por um lado prenuncia o nível de complexidade deste 
fenômeno no plano local e por outro lado implica que sejam planejadas e efetivadas ações 
intersetoriais que agreguem e articulem as diferentes esferas públicas no Amapá. 

Ainda em relação ao aspecto quantitativo sobre o fenômeno da violência contra 
crianças e adolescentes no município do Oiapoque, a coleta de dados expôs indícios 
reveladores de que existe uma forte presença de subnotificação de casos de violência que 
não são denunciados e registrados. 
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É evidência marcante da subnotificação no município do Oiapoque o fato dos 
informantes das organizações governamentais e não governamentais que não dispunham de 
registros, exporem, em sua maioria, que conheciam ou tinham conhecimento de casos de 
violência contra crianças e adolescentes.  Este mesmo fato foi identificado nos discursos dos 
representantes de organizações não governamentais quando perguntados a respeito da 
violência no município. 

A presença da subnotificação pode estar associada a conjugação de diferentes 
fatores como: a naturalização da violência como cultura no processo de educação, a 
indiferença comportamental com as manifestações deste fenômeno; o despreparo técnico 
dos operadores institucionais frente as denúncias de violência; e outros. 

Em relação aos registros coletados uma análise técnica preliminar revela que, frente 
aos diversos casos de violência em que não foram informados os violadores, houve ou um 
descuido no registro das informações denunciadas, ou ainda, que inexistia um domínio 
adequado dos procedimentos técnicos necessários para encaminhar as referidas denúncias. 

Outro aspecto evidenciado na sistematização dos dados coletados foi a presença de 
registros imprecisos sobre o tipo de violência sofrida pelas crianças e adolescentes no 
município do Oiapoque. Esta situação pode estar diretamente associada aos mesmos 
argumentos apresentados anteriormente sobre o a dimensão técnica do registro de 
denúncias propriamente dito. 

 A respeito da expressiva concentração dos registros coletados no Conselho Tutelar 
do município duas considerações são necessárias. A primeira refere-se ao papel do CT na 
realidade local, uma vez que os 93,4% dos registros tende a indicar que esta instituição está 
assumindo um importante papel na garantia dos direitos das crianças e adolescentes no 
plano local. 

Esta grande concentração pode indicar, pelo menos simbolicamente, que o CT 
municipal adquiriu uma representação positiva para os munícipes do Oiapoque no que tange 
a fiscalização dos casos de violação dos direitos infanto-juvenis. 

A segunda consideração refere-se especificamente sobre a fragilidade do próprio 
Sistema de Garantia de Direitos das crianças e adolescentes no plano local. Enquanto o CT 
parece ter adquirido um reconhecimento municipal expressivo, as demais instituições do 
SGD, a partir dos dados coletados, parecem não estar participando ativamente do próprio 
sistema. Esta conjectura evidencia-se tanto pela ausência de registros nas organizações 
responsáveis pela prevenção, por exemplo: escolas e unidades de saúde, quanto pela 
ausência de registros, ou pouca presença de registros, nas organizações específicas da 
defesa e da responsabilização no SGD. 

Outro aspecto decorrente das informações sistematizadas refere-se a necessidade da 
continuidade de estudos para o aprofundamento da investigação em relação aos fatores 
favorecedores da incidência da violência contra crianças e adolescentes no município do 
Oiapoque. A despeito da relevância dos dados coletados, é necessário constatar que muitas 
questões ainda precisam ser respondidas para uma compreensão mais detalhada deste 
fenômeno no plano local. 

A relevância destas informações, do ponto de vista ético, pode favorecer a realização 
de um debate público junto ao município do Oiapoque para o conhecimento desta realidade 
e ao mesmo tempo, promover a constituição de intervenções públicas qualificadas no 
enfrentamento deste problema na realidade local. 
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A Infância Abrigada: Impressões das Crianças na Casa Abrigo 
 

Antônio Genivaldo Silva Feitosa 
 

 
Resumo 
 

 Discutirei no Simpósio, a pesquisa que trata dos modos como as crianças são 
produzidas e constituídas a partir de suas histórias, lugares, tempos num espaço de 
abrigamento. Problematizo acerca das “dasguerras” diárias vividas pelas crianças na Casa 
Abrigo como: falta da família, vulnerabilidade social, privação da liberdade, dúvida sobre o 
tempo no abrigo. A pesquisa com crianças abrigadas remeteu-me a duas perguntas: como as 
infâncias são produzidas na Casa Abrigo? Quais suas impressões sobre os espaços de 
abrigamento, por eles vividos com as outras crianças? A investigação realizou-se com 
crianças de 5 a 12 anos no município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. A 
participação das crianças instigou-me a utilizar instrumentos metodológicos que fizessem 
emergir o processo criativo e imaginativo das crianças, suas interpretações e impressões 
acerca do espaço da Casa Abrigo. Através de suas narrativas foi possível dar visibilidade às 
experiências por elas vividas no espaço de abrigamento. Busquei apoio teórico em Foucault, 
Dornelles, Rangel, Sarmento, Trevisan, Mirzoeff, entre outros. Entendo, a partir da pesquisa, 
que a constituição das infâncias abrigadas é atravessada por discursos das mais diversas 
ordens, dentre elas, destaco os discursos sobre controle, gênero, sexualidade, poder, 
valores, disciplinamento e normatização. 
 
Palavras-chave: Crianças Abrigadas. Infâncias. Disciplinamento 
 
 
Abstract 
 
  At the conference, I will talk about the research that deals with the ways children 
are produced and constituted from their own histories, places, times lived in a foster care 
environment. I’ve carried out a study about the daily “wars” lived by children at the Foster 
Home, such as the absence of the family, social vulnerability, restrained freedom, doubts 
about the time at the foster home. The research carried out with fostered children brought 
me to two questions: How is childhood produced at the Foster Home? What are the 
children’s impressions about the foster home environments where they live with other 
children? The study includes children from 5 to 12 years old in the city of Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul, Brazil. The kids’ participation has instigated me to use methodological 
instruments that encourage the children’s creative and imaginative process, their 
interpretations and impressions about the Foster Home. Through their narrative, it was 
possible to bring out the experiences they have lived at the Foster Home. Theoretical 
support is found with Foucault, Dornelles, Cunha, Sarmento, Trevisan, Mirzoeff, among 
others. As I result of this study, I understand that the constitution of sheltered childhoods is 
influenced by discourses of the most diverse types, including discourses about the control, 
gender, sexuality, power, values, discipline and regulations.  
 
Keywords: Children’s faster home. Infancy. Disciplining 
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 Pesquisa Com Crianças 
 

Este artigo faz emergir narrativas de crianças, na escuta de suas vozes, a partir da 
minha pesquisa de mestrado intitulada “A Infância Abrigada: Impressões das Crianças na 
Casa Abrigo”, problematizo como as infâncias são produzidas na Casa Abrigo e quais as 
impressões das crianças que nela vivem com outras crianças, sobre esse espaço de 
abrigamentos. Pesquisar com as crianças me conduziu a uma pluralidade de vozes, mediante 
inusitados diálogos, gerados na interação das crianças com outras crianças e das crianças 
com o pesquisador. 

A presente pesquisa procurou interpretar e analisar os modos como as crianças 
constituem suas impressões sobre o morar na Casa Abrigo. Impressões essas que, no 
momento de investigá-las, implicou a busca por metodologias e estratégias investigativas, 
que permitissem conhecer um pouco do “olhar” da infância abrigada. Como afirma 
Sarmento, o “olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos 
deixa na penumbra ou obscurece totalmente” (1997, p.25). 

Nas metodologias que envolvem as crianças da Casa, foi possível encontrar 
estratégias de aproximação que levassem em conta o envolvimento e a mobilização, a ação 
individual e coletiva das crianças. Tais pressupostos são apontados por Sarmento quando 
afirma que “a dimensão colaborativa da pesquisa e por aqui se exprime o sentido da 
participação infantil na investigação sobre os mundos sociais e culturais das crianças” (2007, 
p.36). 

Como instrumento de pesquisa, optei pela perspectiva de uma investigação 
participativa com crianças, uma vez que me pareceu a opção mais adequada relativamente 
ao que me propunha a fazer, ou melhor, o acompanhamento das dinâmicas socioculturais 
das crianças, das suas ações e interações no contexto institucional, a fim de compreender 
como as suas infâncias são produzidas na Casa Abrigo ou como e quais foram as rotinas de 
atividades partilhadas no grupo de crianças.  

Na perspectiva, referenciada pelos estudos da sociologia da infância, a criança 
pesquisada é colocada como “confiável e respeitável” naquilo que diz, naquilo que trata 
sobre os assuntos/atividades discutidos e abordados no processo de participação na 
investigação. E isso foi também constatado por mim ao investigar com elas e não sobre elas. 

Olhando para trás observo que a percepção da Infância, até meados dos anos 1990, 
tratava das crianças como seres incompletos, sem inteligência, inatos e sem cultura. Nesse 
contexto, as crianças não eram reconhecidas no seu potencial ativo, sendo interpretadas 
como não confiáveis e respeitáveis. Muitos estudos sobre a Sociologia da Infância, como nos 
escritos de Sarmento (1997), Trevisan (2007), Prout (2004) vão mostrar a grande relevância 
em levar em consideração a escuta das próprias crianças como ativos e participantes da 
pesquisa com crianças. 

 
Considerar a participação das crianças na investigação, é um passo 
decorrente da construção de uma disciplina das ciências sociais que procura 
desconstruir a persistente afonia e invisibilidade das crianças nas 
investigações, que ao longo do último século se foram multiplicando sob a 
égide de tentar compreender a criança, sem nunca considerar essa mesma 
criança enquanto elemento válido do processo, com voz e opinião acerca 
do mesmo (SOARES, SARMENTO, TOMÁS, 2004, p.06). 

 



 
 203 

A construção metodológica na pesquisa com crianças requer, como lembra Sarmento 
(2003), que 

 
[...] nos contactos directos quotidianos podemos muitas vezes surpreender 
os gestos e as palavras que significam o mundo de vida das crianças, as 
entrevistas mais formalizadas não têm sentido, devendo em seu lugar, ser 
realizado com mais atenção todo o processo de recolha de informação que 
decorre da observação e da análise de documentos ”reais”, isto é, de textos 
produzidos pelas quais perpassa uma voz autônoma e livre, tão difícil de 
captar na forma estruturada da entrevista formal. (p.163) 

 
A partir dessa perspectiva, procurei tramar uma rede discursiva, a qual as crianças 

estavam imersas ao cotidiano da instituição Abrigo. Coloquei-as como atores das múltiplas 
interações de crianças com outras crianças e de crianças com adultos.  

Desse modo, a participação das crianças em todo o processo de pesquisa instigou-me 
a pensar em instrumentos metodológicos que exigissem a imaginação e a criatividade, tendo 
em vista a interpretação, o sentimento e o falar sobre suas vivências ali no espaço onde elas 
viviam, aproximando assim, seus saberes e suas culturas. 

 
 

A Casa: O lugar onde as crianças foram abrigadas/acolhidas 
 

Que lugar é este onde as crianças e adolescentes foram abrigados/acolhidos? A Casa 
Abrigo está localizada num bairro nobre da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul – 
Brasil, num bairro que conhecido pelos luxuosos condomínios e suas belas casas.  Fundada 
em 2003 e, desde então, conveniada com a Secretaria de Assistência social – SDS da 
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.  

No momento da pesquisa, a instituição atendia 28 crianças e adolescentes, com faixa 
etária de 2 a 13 anos, sendo a sua capacidade de 20 atendimentos. Todos os internos estão 
em situação de abandono, miséria, de rua, vítimas de violência, da violência sexual 
(estupro), pais ou responsáveis detidos (presidiários), incluindo crianças portadoras de 
necessidades especiais: deficiência mental leve/moderada. 

 
 

Metodologia da Pesquisa  
 

 A metodologia proposta na pesquisa priorizou a escuta das crianças para 
compreender seus modos de ação e interpretação e sentimentos. Mais do que observá-las, 
pretendi escutar suas vozes. O envolvimento e a participação das crianças nas pesquisas 
foram pautados pelo respeito pelo grupo pesquisado e pela possibilidade de expressar suas 
próprias opiniões, visões e habilidades, pois entendo que o respeito à criança está aqui 
relacionado com os seus direitos. 

Para investigar sobre o que pensam sobre a Casa Abrigo, sobre quais as suas 
impressões da vida na Casa Abrigo, busquei apoio nos trabalhos desenvolvidos por Dornelles 
(2007), CUNHA (2007), Sarmento (2007), Trevisan (2007), Ramos (2010) e faço uso de suas 
ferramentas de pesquisa para organizar minha metodologia de trabalho, parto das seguintes 
questões: 
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Por que pesquisar na perspectiva das crianças? 
 

Muitos estudos têm analisado a interação de crianças abrigadas, entretanto, grande 
parte deles não se centra no ponto de vista das crianças abrigadas e mais raros ainda, são 
aqueles que se debruçam a estudar na perspectiva das crianças que vivem nesta situação de 
vulnerabilidade social.  

A pesquisa me auxiliou a mostrar que as crianças abrigadas têm muito a dizer sobre a 
cultura societal na qual estão inseridas. Por meio de seus saberes, elas me permitiram 
conhecer não apenas seus jogos e brincadeiras mas, também, me apresentaram um amplo 
conhecimento sobre o mundo e as mazelas da sociedade em que vivem. 

Os estudos que buscam “dar voz” às crianças ainda são bastante recentes, tendo sido 
impulsionados pelo campo da Sociologia da Infância no início dos anos 1990. Por isso, 
acredito eu, foi um longo caminho trilhado, abrindo possibilidades de análise ao longo dessa 
dissertação. 

Observei na feitura da dissertação que as crianças abrigadas pertencem a um grupo 
geracional que não produz pesquisas, mas essa invisibilidade da infância não pode significar 
a ausência de suas perspectivas, ainda que isso passe por importantes desafios 
metodológicos.   
 
 
Qual a importância deste estudo para o campo da Educação? 
 

A pesquisa colaborou e colabora com os estudos que versam sobre a educação das 
crianças e adolescente abrigados, mostrando como, através das suas próprias narrativas e da 
observação do pesquisador, suas “impressões” foram se constituindo a partir dos “lugares”, 
“espaços”,  “relações pessoais”, “regras”, “rotinas” e dinâmicas sociais da instituição 
pesquisada. Sobretudo, esta pesquisa possibilitou que se pudesse colaborar com a produção 
de conhecimentos a respeito das Infâncias Abrigadas, permitindo analisar como vivem e o 
que dizem sobre esta vivência as crianças neste espaço de abrigamento.   

Algumas questões metodológico-investigativas referentes à pesquisa com crianças 
me instigou a pensar em instrumentos que exigissem à imaginação e à criatividade que 
auxiliassem as crianças a trazerem suas impressões do mundo. Para que isso ocorresse 
organizei o trabalho da seguinte forma: 

1ª Atividade: Colagens em caixa de papelão “lugar que as crianças gostariam que 
tivesse na Casa Abrigo”;  
2ª Atividade: “fotografar o espaço que eles gostam no abrigo”;  
3ª Atividade: “conversas” realizadas em grupo e individualmente, possibilitando 
discussões sobre os trabalhos por elas desenvolvidos; 
As atividades foram realizadas uma vez por semana, por cerca de 80 minutos, 

durante 3 meses. As crianças receberam o Termo de Consentimento Informado da Criança e 
mais explicações sobre a pesquisa. Foram ao todo 14 encontros com as crianças (durante 4 
meses), totalizando 10 semanas de atividades. Nas outras semanas, conversei em grupo e 
individualmente sobre as atividades trabalhadas. Realizei também observações-participantes 
com vista a me aproximar e constituir vínculo com as crianças nos espaços da Casa Abrigo 
(no pátio, na sala de jogos, sala da TV, etc.). As conversas sobre os trabalhos foram gravadas 
com gravador de voz, em alguns momentos eles ouviam as suas falas, o que lhes dava 
grande prazer. 
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No diário de campo, eram registradas as observação e anotações utilizadas como 
instrumento de coleta de dados, como por exemplo, descrição do espaço físico da Casa 
Abrigo, descrição das atividades, anotações de impressões e as recorrências discursivas que 
mais apareceram na pesquisa. 

Utilizando as fotografias dos espaços da Casa Abrigo (como fonte de expressão e de 
comunicação), fiz uso da imagem como forma de re-significar a dimensão estética e, 
também, os “objetos” que habitam os “espaços” e “lugares” na Casa Abrigo. Fiz uso de 
Hernández (2000), quando afirma que as imagens exercem mediação entre os valores 
culturais e sobre o contexto social em que vivem as crianças. 

A partir do material empírico disponibilizado pelas atividades com as crianças, realizei 
a análise das recorrências discursivas das crianças no que diz respeito: escola, família, sala de 
Jogos, sala de TV, Casa Abrigo, medicação, atendimentos, violência e vigilância.   

 
 

Espaços Preferidos das Infâncias Abrigadas 
 

Escutar o ponto de vista das crianças foi uma forma de vê-los participando da 
pesquisa. Apresentando uma atitude ativa, manifestando-se através dos seus pensamentos, 
preferências e desejos, as crianças, espontaneamente, se engajavam muito bem nas 
atividades e dinâmicas de relações dentro do grupo, num movimento de afirmação de uns 
frente aos outros.  É importante salientar que, vários encontros foram muito significativos 
para elas e o pesquisador, como por exemplo: escolhas dos nomes das crianças, brincadeiras 
em grupo, interação comunicativa com o pesquisador, atividades individuais e em grupo.  

Trago a seguir algumas narrativas das crianças participantes da pesquisa a partir do 
que se chamou “lugares da casa”.  

Para tratar de dar voz às crianças sobre o “lugar que as crianças gostariam que 
tivesse na Casa Abrigo”, sugeri uma produção expressiva fazendo uso de caixas e colagens 
com materiais diversos. Busquei atender aquilo que aponta Sarmento quando nos ensina 
acerca da busca de compreender com mais propriedade as questões sobre o processo 
criativo e imaginário das crianças, deparei-me com as importantes contribuições do autor 
(2003) quando destaca: 

 
O imaginário infantil, de acordo com a perspectiva que temos vindo a 
desenvolver sobre as culturas infantis, corresponde a um elemento nuclear 
da compreensão e significação do mundo pelas crianças. Com efeito, a 
imaginação do real é fundacional do seu modo de inteligibilidade. As 
crianças desenvolvem sua imaginação sistematicamente a partir do que 
observam, experimentam, ouvem e interpretam da sua experiência vital, ao 
mesmo tempo em que as situações que imaginam lhe permitem 
compreender o que observam, interpretando novas situações e 
experiências de modo fantasista, até incorporarem como experiência vivida 
e interpretada. (p.14) 
 

No entanto, há inúmeros argumentos apresentados por estudiosos da infância, sobre 
a importância da experimentação, imaginação e ludicidade, que podem ser usadas nas 
pesquisas com crianças retratando a forma que essas encontraram para satisfazer suas 
vontades e desejos como processo de interpretação, descoberta e criação de suas 
impressões frente às pedagogias visuais. Sobre isso afirma Cunha (2007), “as “pedagogias da 
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visualidade” [...] constituem as experiências estéticas, éticas, modelam a percepção e as 
relações com o mundo, contribuem na elaboração do imaginário, modelam subjetividades e 
identidades das crianças” (p.135). 

Daí ser relevante destacar como as crianças expressavam seu entendimento do 
mundo, quais suas preferências em relação ao tema: lugar que as crianças gostariam que 
tivesse na Casa Abrigo e também, com este material, poder analisar suas justificativas de 
escolha de trabalho com as caixas.  

Questiono sobre a pluralização dos modos de ser criança na Casa Abrigo, e analiso 
que lugar é esse que a criança ocupava. Investiguei que outros espaços elas gostariam que 
houvesse na Casa Abrigo. Entendendo e partindo da premissa que elas são conhecedoras 
dos seus espaços e capazes de criar, imaginar outros lugares para a Casa Abrigo. Esta foi uma 
forma de colocar em prática os seus desejos, sentimentos e preferências. 

Há que considerar, todavia, que com a possibilidade de as crianças contribuírem para 
a criação de “outros lugares”, imagens e cenas do cotidiano no Abrigo, estas mostraram que 
suas produções culturais, sejam elas quais forem, programam nosso olhar sobre o mundo 
(CUNHA, 2007, p.141).  

Valendo-me dos estudos dos pesquisadores/as como: Mirzoeff (2003), Hernández 
(2000) e Cunha (2005) sobre a arte na infância, imagens e culturas visuais, observei o quanto 
os mesmos contribuíram para minhas reflexões acerca da elaboração da atividade com 
caixas. Colaboraram para o entendimento de como estas vêem “outros lugares” na Casa 
Abrigo. Cabe aqui ressaltar que o momento de fotografar as caixas foi também imbricado ao 
entendimento sobre o que elas pensavam e imaginavam ter em “outros espaços” para a 
Casa Abrigo. 

 
 

As crianças plugadas: Lan House: espaço para falar no Chat (Júnior 10 Anos) 
 
Após a escolha da caixa e dos diversos materiais, as crianças iniciaram a confecção 

dos seus trabalhos. Ao interagirem com o pesquisador, elas estabeleciam diálogos, 
negociações com os colegas na escolha dos materiais a serem usados. Assim iniciou-se a 
conversa com as crianças: 

Pesquisador- Qual outro espaço/lugar que vocês gostariam que tivesse na Casa Abrigo? 
Júnior (12 anos)- Gostaria que tivesse, aqui, uma sala com computadores. Aqui, os 
computadores estão estragados. 
Pesquisador- Sabes usar o computador? 
Júnior- Sim, onde eu morava tinha uma Lan house e eu ia lá todos os dias. Lá eu usava o 
Orkut e o MSN. 
Pesquisador- Você se correspondia com quem no Orkut? 
Júnior- Com meus amigos, e até com pessoas amigas de meus amigos. 
Pesquisador- Então o teu trabalho será uma sala com computadores? 
Júnior- Sim, vou fazer uma Lan House com vários computadores (Fig. 6). 
Pesquisador- Você tinha computador em casa? 
Júnior- Não ! Mas próximo de casa eu frequentava uma Lan House todos os dias. 
Pesquisador- Esse local cobrava o uso do computador? 
Júnior- Não. O dono da Lan House era meu vizinho.    
 
(Diário de campo - 06 de Julho 2010)26 

                                                           
26

 Utilizarei grifos em itálico nos excertos retirados do material empírico para diferenciar das demais citações. 
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Ao basear-me na conversa com o Júnior, deparei-me com o desafio de analisar a 
infância globalizada da era das tecnologias. Isso me instigou a pensar o quanto as crianças da 
Casa Abrigo estavam “plugadas” ao mundo digitalizado. Quando me refiro a “plugadas”, isto 
significa dizer que, em vários momentos nas conversas com as crianças, surgiam questões 
revelando seus desejos de consumo em possuir um MP3, celulares, computador, Internet, 
DVDs, videogames, players de música. Nas brincadeiras, jogos e experiência lúdica 
observados durante a pesquisa, as crianças e adolescentes remetiam a narrativas de suas 
vivências na rede de conexões com mídias. 

Eis aí o mundo da ciberinfância, que mesmo sem a criança ter o poder de adquirir e 
consumir as novas tecnologias estão imersas numa rede discursiva que produzem e fabricam 
os sujeitos infantis  (DORNELLES, 2005, p.93). 

Quando Júnior narra o espaço escolhido, faz referências ao seu cotidiano na casa de 
origem familiar. Isto faz lembrar como os meninos e meninas são capturados pelas 
pedagogias culturais, emergindo assim uma nova infância “que produz modos e 
comportamentos, gostos, condutas e certamente, subjetivam as crianças a um determinado 
modo de ser e viver” (DORNELLES, 2005, p.94). 

Cada vez mais crianças e adolescentes vivenciam e participam da constituição da 
coletividade em ambientes virtuais, apropriando-se da tecnologia digital. Segundo 
Buckingham (2010), o uso das novas culturas da tecnologia digital na infância ocorre fora da 
escola e o autor a denomina como cultura tecnopopular, ou seja, as crianças usam a mídia 
digital para seu entretenimento, para jogar games, para aprender, para postar fotos, 
comunicar-se e comprar. Isso nos mostra como as crianças são capturadas a fazerem parte 
desse mundo digital, não importa se moram em abrigos, em casas com a família ou na rua, 
em qualquer lugar que vivam hoje, elas são convidadas a participarem do mundo digital. 
 
 
Cancha de Bocha (Lucas 10 anos) 

 
A partir da pergunta inicial “Qual outro espaço/lugar que as crianças gostariam que 

houvesse na Casa Abrigo, Lucas faz sua Cancha e diz:  
Lucas – Meu trabalho é uma Cancha de Bocha. Lembro do lugar onde eu morava. As crianças 
assistiam ao jogo de bocha. Só os homens poderiam jogar. Eles apostavam no jogo dinheiro e 
cervejas. As mulheres assistiam ao jogo e tomavam cervejas. 
Pesquisador - Por que crianças não poderiam jogar bocha? 
Lucas- Porque o jogo de bocha é só para adultos e crianças não poderiam jogar. Aqui no 
Abrigo poderia ter sala de bocha porque a polícia não pega. 
Pesquisador- Como assim? 
Lucas- Onde eu morava a polícia estava sempre passando perto do local do jogo de bocha e 
as crianças corriam quando o carro de polícia passava. 
Pesquisador- As crianças tinham medo da polícia?  
Lucas- Sim. A polícia não deixava as crianças assistir o jogo porque tinham pessoas bêbadas. 
Aqui no meu trabalho eu coloquei um homem bêbado. Às vezes no bocha havia briga de 
homens. Temos medo da polícia porque ela está sempre no bairro e prende as pessoas. 
(Diário de campo – 06 de julho de 2010) 

 

Foram muitas as questões que o Lucas expressa através do seu trabalho, quando se 
refere a situações vividas quando morava com a família. A sua fala é constituída pelo 
repertório cultural que traz de seu convivio junto às outras crianças, onde o brincar era olhar 



 
 208 

o jogo de bocha27. Mostra-nos como é a “vida da rua”, com suas atividades realizadas 
diariamente nos bairros das periferias de Novo Hamburgo. Mostra a caracterização da sua 
cultura local, os traços próprios do contexto onde ele esteve presente por meio de suas 
narrativas, ao relembrar as experiências de mundo vividas em seu bairro. A partir do que é 
apontado no relato citado por Lucas, acredito ser importante analisar algumas questões: em 
primeiro lugar, nas vilas e bairros populares é muito comum encontrar bares e botecos 
abertos durante a semana, onde há jovens e adultos sentados em bancos em frente a estes 
espaços, muitos deles não exercem atividades laborais semanais. Lucas, ao trazer fatos 
acontecidos na sua infância fora do abrigamento, coloca questões referentes ao jogo de 
bocha como lugar desejado e preferido na Casa Abrigo. 

Em segundo lugar, cabe ressaltar que há um grande entendimento e conhecimento 
desta criança com a sua cultura local e dela com seu mundo infantil.  Nas argumentações de 
Lucas, ao justificar a criação de seu trabalho “Sala de Bocha”, foi apresentado o como se 
constituem e como se comportam os adultos, homens e mulheres, nos lugares sociais que 
faziam parte de sua cotidianidade. Nos apresenta esse espaço de convívio no bairro como 
um lugar errado, fora da ordem, por ser assim reconhecidos como tal; mostra como neste 
lugar, os que dele fazem parte ou participam desse jogo, são pessoas que vivem fora da 
norma, que se portam inadequadamente, se diferenciam dos outros e passam a ser parte do 
grupo dos que são considerados de comportamento e posturas sociais normais. De certa 
forma, a norma funciona também como medida comum que permite que cada um pense o 
seu valor, sua identidade e lugar respectivo no interior da sociedade.  

Quando Lucas disse: “homem bêbado”, ele quis claramente retratar sobre as suas 
histórias de vida. Da mesma forma, as proposições apresentadas por ele, reforçam o não 
reconhecimento do sujeito “bêbado” e das “mulheres que tomam cervejas”. Isto é, as 
culturas das pessoas que moram nas vilas e bairros de periferia são inscritas pela 
anormalidade e pela exclusão social. 

 Em outras palavras, ensina-nos Foucault (2001) que a noção de normalidade 
atravessa os discursos das políticas de inclusão e das pedagogias especiais. Ao discutir o 
conceito de anormalidade, entendo como a anormalidade é construída, como o outro é 
narrado e representado pelo discurso do colonizador em uma rede de saberes e poderes. A 
partir deste conceito “normal ou anormal”, se pode observar que Lucas, ao tratar de 
expressar na atividade com caixas o seu lugar preferido, mostrou-nos seu entendimento de 
que aquelas pessoas eram “malquistas” pelos demais. Afirma, também, que estas pessoas 
precisavam ser corrigidas para poderem ter as crianças por perto, ou seja, que as crianças só 
podem ficar por perto das pessoas de bom comportamento moral, ou ainda, aqueles que 
não bebem e nem jogam. 

Em terceiro lugar, Lucas, dizia: Às vezes na bocha havia briga de homens, e também: 
Temos medo da polícia porque ela está sempre no bairro e prende as pessoas. Por suas falas, 
a briga de homens e o medo da polícia sustentam a ideia de uma cultura do mundo 

                                                           
27

 A Bocha é um jogo cuja versão atual consiste em arremessar bochas (bolas) de madeira, metal ou resina 
sintética em direção a uma pequena bola denominada bolim, balim ou jack, sobre uma cancha, objetivando 
aproximar-se o máximo possível do “bolim” (pequena bocha). Será considerado vitorioso o jogador ou a equipe 
que somar o maior número de pontos, pontos esses atribuídos de acordo com a perfeição das jogadas.  
A Bocha é praticada em uma cancha (ou quadra), que pode ser de terra, de saibro ou material sintético, 
cercada por bordas de madeira. (Mazo & Rizzuti In: DaCosta, 2005, p. 390). 
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moderno, em que a violência e a polícia se constituem na ordem do governamento de 
corpos de sujeitos e de vigilância da população, como nos ensina Foucault.  

A prática do jogo de bocha aparece também como espaço de sociabilidade e reforça 
a integração entre os homens da comunidade. É bem verdade que, de algum modo, na nossa 
sociedade, há tarefas e jogos naturalizados socialmente como “brincadeiras de crianças”, 
“jogos de homens”, “jogos de mulheres” que se produzem e são produzidos envolvendo os 
distintos sexos.  

 
 

A Quadra Coberta (Carlos Eduardo, 16 anos) 
  

O espaço preferido de Carlos Eduardo foi a criação de uma “Quadra Coberta”, isso 
me ajudou a conhecer melhor a sua história de vida, principalmente o seu interesse pelo 
futebol. Em suas narrativas destaco: “Escolhi fazer a quadra de futebol com teto solar, pois 
já assisti futebol na TV, onde o teto era solar”. Na sua percepção, Carlos Eduardo revelou 
conhecer a caracterização de um Estádio coberto, o qual relacionou com suas vivências, com 
o seu cotidiano antes de morar na Casa Abrigo. O adolescente fez referência ao assunto: 
“Gosto muito de futebol e sei para ser um bom jogador tem que ter atitude, esperteza, 
cooperar, respeitar os adversários. Gostaria muito de ser um jogador de futebol, mas o meu 
tempo já passou”. (Diário de Campo- 17/09/2010).  

Há uma expectativa nas crianças, quando se fala em futebol. Penso que a cultura de 
muitas crianças é tecida num ambiente onde se joga futebol, o qual, muitas vezes, é em 
locais próximos onde as crianças moravam. Observo que os jogadores de futebol dos times 
brasileiros são referências para muitas crianças e adolescentes. A verdade é que a arte de 
jogar já faz parte do cenário de nossas infâncias. Desse modo, Florenzano argumenta: 

 
Jogador de futebol em nossa terra já nasce feito, o que, em outras plagas, 
não se vê. Enquanto em nossa terra um garoto de dez anos já é um exímio 
controlador de pelota (...), em outros países, mormente, os da Europa, os 
craques são ‘fabricados’, isto é, lhes é ensinada a arte futebolística como se 
a mesma fosse uma matéria qualquer. (1998, p. 10-11) 

 
Desde cedo, a criança brasileira já vê a produção de craques através da TV28, em que 

são divulgados contratos milionários desses atletas, assim elas são capturadas por esse 
discurso e desejam ser um campeão, principalmente aquelas menos favorecidas 
socialmente. Eles se vêem nesta atividade uma possibilidade de sucesso e ascensão social, 
tal como acontece na vida de seus craques. A criança e o adolescente brasileiros aprendem 
muito rapidamente o uso da bola com os pés.  

Carlos Eduardo, como tantos outros adolescentes, adora um estádio de futebol. Em 
sua fala de Carlos Eduardo, assim como na de Marcos, pude observar as suas afeições por 
uma bola, um time, um Estádio e, principalmente o desejo em assistir a um jogo de futebol. 

                                                           
28

 A Rede Globo de televisão, através do Jornal Nacional, apresentou, durante cinco dias da semana, uma 
reportagem homenageando os profissionais de futebol. Na matéria, mostravam cenas de crianças, na sua 
maioria a partir de dez anos, que buscavam vaga nos times sub-13, em diversas regiões brasileiras. Nas 
imagens as crianças faziam testes para “atacantes”, “goleiros”, “lateral”, “zagueiro” e “meio campo”. No final 
da matéria, o repórter Tino Marques deixa a seguinte afirmação: Muitas das crianças planejam ser um craque 
do futebol, mas muitas delas, da reportagem, ficarão pelo caminho. (Esta reportagem foi ao ar do dia 23 a 27 
de maio de 2011). 
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Até porque, para grande parte das crianças abrigadas, a bola é um dos brinquedos mais 
usados nas brincadeiras livres, exercidas no pátio do Abrigo. Ou melhor, elas dizem que o 
futebol é uma das atividades que mais gostam de brincar, principalmente quando vão à 
pracinha próxima ao Abrigo. Carlos Eduardo, quando fala sobre o seu trabalho Quadra 
Coberta, também disse: Onde eu morava assistia os jogos de futebol – peladinhas de rua, 
aonde várias pessoas de outros lugares vinham jogar.  Tomando para si a cultura de assistir a 
jogos de futebol no seu bairro, Carlos Eduardo relembra sua vida cotidiana, a sua história de 
vida quando morava na Vila dizendo: Gostava muito da Vila onde eu morava. 

As narrativas de Carlos Eduardo nos mostra de algum modo, o que é ser criança e 
adolescente hoje, pois viver essa infância e adolescência às vezes as coloca no lugar de 
excluídos de seus sonhos, desejos e expectativas. 

Posso afirmar a partir de minha investigação nessa pesquisa de mestrado que ouvir 
as vozes das crianças e adolescentes foi uma das maneiras de conhecê-los e, também, 
contribuir com as discussões que propus acerca da pesquisa com crianças. Observando as 
crianças durante a pesquisa, destaco também a ausência de infraestrutura (pátios) para o 
seu lazer, e para minimizar esta situação as crianças improvisam e recriam os espaços 
lúdicos e esportivos na Casa Abrigo. Espaços para brincar de futebol, para jogar com 
joguinhos pedagógicos, para assistir à TV. Para elas, estes espaços devem ser lugares 
prazerosos e cheios de vida.  

Como pesquisador, tentei a todo o momento do trabalho compreender as narrativas 
das crianças, entender a criação de seus espaços preferidos na Casa Abrigo e no que elas 
pensavam e lembravam dos seus mundos particulares. Dar voz às crianças pesquisadas, 
emocionou-me no momento de ouvir as gravações realizadas, exigindo cada vez mais a 
minha atenção. Fui capturado, contagiado pelos relatos de crianças e adolescentes 
abrigados quando das atividades da pesquisa. Mas o difícil mesmo foi tentar, 
posteriormente, cruzar e entrecruzar as suas narrativas com e as diferentes teorias 
escolhidas na construção da dissertação. Dar voz às infâncias abrigadas significa e significou, 
nessa pesquisa, dar uma contribuição na busca de descentralizar o ponto de vista do adulto, 
tê-las como protagonistas deste estudo, concebendo-as em seus modos de ser sujeito 
infantil. 
 
 
Fotografando o espaço que as crianças gostam na Casa Abrigo 
 

Entendo que o exercício de captar, de reter imagens através da fotografia e de ter a 
capacidade de narrá-la é uma forma pela qual as experiências das crianças se apresentaram, 
principalmente porque elas conhecem bem os espaços, os lugares do Abrigo, nas suas 
vivências cotidianas neste lugar.  Através das fotografias tiradas pelas crianças, busquei 
conhecer melhor as suas impressões acerca do seu cotidiano na Casa Abrigo. A escolha do 
seu “lugar preferido na Casa Abrigo” auxiliou-me na compreensão das relações entre as 
crianças, seu mundo infanto-juvenil, suas práticas culturais movidas pelas memórias de 
infâncias.  

Através das fotografias eles refletem os signos engendradores de sentidos à espera 
de interpretações. Pelas fotos apresentadas pelas crianças, é como se as imagens, cheiros e 
sons, estivessem reunidos em algum canto de suas vidas, se dando na forma de 
acontecimento. Assim, a fotografia é concebida no processo de “cartografar” o território 
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pesquisado 29 , possibilitando que, por meio desta cartografia, as crianças pudessem 
encontrar seus objetos pessoais em cantos preferidos. As fotografias mostradas nesta 
pesquisa são, na verdade, um convite à releitura de como a criança vê a sua territorialidade30 
e espaços da infância abrigada. Cada criança escolheu seu lugar predileto e o fotografou. 
Conversando sobre a atividade “Fotografando o lugar preferido da Casa Abrigo”, elas assim 
se manifestaram: 
Acho que vai ser legal tirar fotografias na Casa Abrigo (Marcos, 9 anos). Eu nunca tirei 
fotografias, mas acho que saberei usar essa máquina. Vou tirar fotografia do quarto das 
meninas. (Taís, 9 anos). Mostrei a máquina digital e expliquei como tirar uma fotografia e 
depois olhar a foto tirada (pesquisador). Vocês podem escolher um único lugar preferido 
para tirar a fotografia. Podem olhar a fotografia tirada, e se não gostarem, podem tirar 
outra foto (Pesquisador). A minha foto eu vou mostrar para a diretora da escola (Lucas, 10 
anos). A gente vai poder olhar as fotografias tiradas pelos colegas? Sim. Após, todos vocês 
escolherem o lugar preferido e tirar a fotografia, poderemos mostrá-las através do notebook, 
onde cada um, se quiser, poderá falar sobre o seu “lugar preferido na Casa Abrigo” 
(Pesquisador). A gente vai fazer uma exposição das fotografias e mostrar para as pessoas? 
(Eduardo, 16 anos).  Sim. Poderemos organizar uma exposição. Antes, vou falar com a 
diretora da Casa Abrigo (Pesquisador). (Diário de campo- 03/09/2010). 

Do ponto de vista das crianças e através de seus relatos, percebi a sua empolgação e 
desejo em fazer a fotografia. Tomo a fotografia na pesquisa como mais uma das narrativas 
de pesquisa, remetendo para o contexto social dos lugares preferidos das crianças 
abrigadas. Penso que as fotografias tornaram-se uma estratégia possível para fazer emergir 
os valores e significações das vivências que permeiam o cotidiano dessas crianças. Articular a 
minha pesquisa com as imagens fotográficas foi outro modo de ver a Casa Abrigo, visto que 
do olhar das lentes fotográficas escolhidas pelas crianças poderia, quem sabe, entender 
como elas se sentem neste lugar.  
 
 
Meu Dormitório (Taís 9 anos) 
 

A fotografia escolhida por Taís denomina-se de “Meu Dormitório”, como o seu lugar 
preferido na Casa Abrigo.  É possível imaginar um quarto de menina? Que lugar é esse?  A 
menina Taís, em sua narrativa, apontou esse espaço como um lugar das meninas que está 
sempre organizado. O quarto infantil, especialmente o desta menina, é narrado como um 
quarto que deva ser um lugar bonito, digno de admiração de quem o vê, então:  
Escolhi fotografar o quarto das meninas, “meu dormitório, porque é um lugar que está 
sempre organizado. A minha cama é a debaixo no beliche. Sempre quando acordo, arrumo a 
minha cama. Aqui, todos arrumam a sua cama. É regra deixar a cama arrumada. (Diário de 
Campo-01/10/2010) 

Parece que os sentimentos de infâncias construídos pela modernidade não escapam 
às vivências das crianças institucionalizadas. Taís, através da sua fotografia “Meu 
dormitório,” diz:  

                                                           
29

 É preciso ressaltar que cartografar é tratar bem mais de um modo de discussão e de elaboração que visa 
dimensionar, redimensionar, criar e recriar os efeitos do encontro do sujeito com o objeto”. In: 
inspiracaocartografica.blogspot.com/2010/04/do-diario-de-campo.htm. Acesso em 18/06/2011. 
30

 Entendo que “o território representa um local que fundamentalmente abrigará uma ou algumas identidades 
na sua flexibilidade cultural”. In Carla Holanda da Silva,2009.  
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No quarto que morava com minha família tinha rádio, TV e computador. Mesmo assim, 
gosto do meu quarto. Gosto da boneca na porta do quarto, que identifica o dormitório das 
meninas. 
O Pesquisador perguntou: Se alguém trocasse o colchão ou o esquadro da cama, você 
reconheceria? Taís respondeu: - Sim. Reconheceria, porque a minha cama tem uma madeira 
quebrada. Reconheço também a minha cama pelo pijama que deixo em baixo do travesseiro. 
Moro aqui há uns 5 ou 6 meses, e eu gosto daqui. (Diário de Campo- 01/10/2010) 

Há vários elementos relevantes nessa narrativa. Inicialmente, gostaria de tratar 
daquilo que a fotografia de Taís me faz pensar. O dormitório das meninas da pesquisa não 
está em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer cena. Este “quarto de meninas” está 
na Casa Abrigo.  Diria que a fotografia de Taís apresenta uma imagem de “pureza” (a boneca 
na porta), “infantilidade” (menininha com ar pueril) e “serenidade” (cores que aparecem no 
lençol e cobertas).   

É interessante observar que num lugar de passagem, onde parece que nunca tu 
podes ter alguma coisa que seja só tua, que o identifique como teu, Taís nos ensina que era 
capaz de reconhecer a “sua cama”, mesmo que houvesse uma troca, uma mudança de lugar 
onde fica sua cama. Taís afirma que a identificaria. Isso me faz pensar que as crianças 
abrigadas, mesmo sem haver identificação dos seus pertences, seja cama, armário de 
roupas, sinalizam com uma “marca pessoal”, capazes de associar os objetos com a sua 
identificação pessoal. 

Gostaria de destacar algumas questões referentes às narrativas de Taís sobre o 
“quarto de meninas”.  Quando ela fala sobre o seu dormitório, assim o apresenta: “é um 
lugar das meninas que está sempre organizado”, mostra características naturalizadas desde 
a infância das meninas, ou seja, cabe a elas por serem meninas, a “obrigação” de serem 
“organizadas”, “delicadas”, “quietas”, “obedientes” e meigas. Como ela fala: “Já os meninos 
não são organizados! Eles deixam os pijamas fora da cama”. Para ela as meninas são 
organizadas, diz isso de um modo como se o menino não pudesse ter esse comportamento. 
Nos mostra aqui o efeito da cultura da feminilidade, que lhe foi constituído desde muito 
cedo. Tais nos ensina que esse padrão de comportamento de a menina ser organizada é o 
que se espera de uma atitude feminina, como também compete às meninas serem mais 
responsáveis, dedicadas, estudiosas, interessadas, sensíveis, atentas. 
 
 
Sala dos Remédios (Marcos, 9 anos) 
 

A Casa Abrigo utiliza-se de algumas estratégias, para manter as crianças calmas e 
normais. No entanto, há uma necessidade da utilização de remédios para corrigir os corpos 
infantis. Há um grande investimento da instituição nos medicamentos para as crianças e 
adolescentes em situação de abrigamento. Pode-se dizer que o tratamento da criança é 
atravessado por diagnósticos, validados por médicos e psicologos.  Em suas narrativas, 
Marcos (9 anos) nos mostra como ele é “corrigido” através da medicação, quando fala de 
sua fotografia  a “sala dos remédios”, ele comenta: 
Escolhi tirar esta foto “sala dos remédios” porque o remédio é importante. Pesquisador- 
Quando ficas agitado? Ele responde: é quando a gente briga, faz bagunça. Às vezes brigo 
aqui com as tias e os colegas. As tias me dão remédio. Antes de vir para o abrigo, não 
tomava remédio. Fiquei agitado depois que vim para cá. Estou aqui um ano e dois meses. 
Pesquisador- Quem te disse o tempo que estás aqui? A tia Eliete. Gosto daqui. É legal brincar 
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com os colegas. Escolhi também tirar essa foto por causa do palhaço, que é muito 
engraçado. Tenho atendimento no centro, no prédio amarelo. Gosto do atendimento com a 
psicóloga. Lá eu brinco e converso com ela. Na escola às vezes não fico calmo e bato nos 
colegas. (Diário de Campo-08/10/2010) 

As narrativas de Marcos me fazem pensar inicialmente, no modo como eu o conheci 
na escola. Uma criança agressiva, agitada, que tentava bater na professora, com baixa 
autoestima. Ele, naquele momento, reagia com força, manifestando raiva da professora, dos 
colegas, da turma. Diariamente conversávamos permitindo que Marcos se adaptasse às 
normas sociais e ao disciplinamento através das regras da escola. Conversávamos sobre as 
suas relações com os colegas e a professora e sobre sua rejeição por parte dos colegas. De 
fato, naquele momento, se instaurava a minha pesquisa com crianças abrigadas.  

Numa outra direção, diferente das fotografias de seus colegas, as narrativas de 
Marcos sobre o seu espaço preferido “sala dos remédios” me instiga quando ele diz:  
Tomo remédio para me acalmar. Tomo remédio de manhã, na hora do almoço e na janta. 
Tomo remédio para me acalmar. Sou muito agitado, mas gosto de ser calmo. (Diário de 
Campo-08/10/2010) 

A ênfase dele em tomar remédio para se acalmar, mostra que ele sabe que está 
fugindo dos princípios normativos, daqueles que dizem que todas as crianças devem ser 
calmas, não podem ter descontrole emocional, nem comportamento hostil, ou ter oscilação 
de humor, pois tudo isso escapa e o coloca no lugar da “anormalidade”.  

Convém salientar que o ‘poder normalizador’ é exercido sobre o “homem-espécie”, 
com a necessidade e uma preocupação pelo bem-estar e pela regulação da população, de 
forma a poder utilizá-lo como “máquina para produzir riquezas, bens, outros indivíduos”, 
(Foucault 2002, 246). A medicação pode ser considerada como um mecanismo regulador do 
corpo de Marcos e age de forma a torná-lo dócil. Seguindo esse raciocínio, Lockmann afirma 
que: 

 
[...] é necessário entender que o saber médico ocupa um espaço de 
legitimidade e de cientificidade e que, quando produz um diagnóstico sobre 
um sujeito, também está, ao mesmo tempo, produzindo determinadas 
verdades sobre eles. (2010, p.70).  

 
Dessa forma, a ciência médica está autorizada a corrigir os sujeitos através da 

medicação e, assim, fazê-lo para escapar da anormalidade. 
Nessa perspectiva, justifica-se a importância de normalizar as crianças através da 

medicação, podendo esta ser considerada como um instrumento, ou um mecanismo que 
visa padronizar todas as pessoas como calmas, normais, com o propósito de normalizar suas 
condutas e assim adequá-las às normas, às regras, ao disciplinamento. 

Desta forma, é importante pensar em Marcos, em seu “assujeitamento” ao ter que 
tomar os remédios, tendo em vista que ele está fora dos padrões de comportamentos 
“normais”.  Assim, essa criança passa a ser desviada dessa normalidade, quando foge das 
regras, das normas, da disciplina, do controle.  Capturados nessa nova invenção de infância, 
Dornelles (2005) contribui quando sublinha que: 

 
[...] a invenção da infância implica a produção de saberes e “verdades” que 
têm a finalidade de descrever a criança, classificá-la, compará-la, diferenciá-
la, hierarquizá-la, excluí-la, homogeneizá-la, segundo novas regras ou 
normas disciplinares. Impõe-se sobre a infância uma ordem normativa que 
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lhe dá uma determinada visibilidade, tendo em conta que “o exercício da 
disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um 
aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam os efeitos de poder, e 
onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles 
sobre quem se aplicam” (p.19). 
 

Ao classificá-la, excluí-la, homogeneizá-la a Casa Abrigo coloca as crianças numa nova 
ordem, narrando-as como diferentes, conduzindo-as aos especialistas - psicólogos e 
psiquiatria - com o objetivo principal de serem diagnosticadas, medicadas, tratadas e assim, 
acalmadas. 

Dessa forma, a Casa Abrigo faz um exercício de normalização das crianças abrigadas, 
capturando-as por uma ‘tecnologia de poder centrado na vida’, passando a ser alvo de 
medicalização da infância31·. 

Muitas das substâncias químicas usadas pelas crianças da Casa Abrigo são indicadas 
por receituários médicos, por eles é prescrita a “Ritalina”, considerada, por muitos, a “droga 
da obediência”32, sendo recomendado principalmente para crianças hiperativas e também 
para terapia cognitivo-comportamental. Segundo Luengo (2010, p.76), “atualmente, não é 
raro encontrar em mochilas escolares uma caixa de Ritalina dividindo o espaço com o 
lanche, os cadernos e as canetas, dando-nos a impressão de que, naturalmente, fazem parte 
do material escolar. Logo, essa medicação, entre tantas outras, se enquadra na população 
infantil que deve ser cuidada e controlada, para correção de atitudes infantis, tais como: 
hiperatividade, agressividade, indisciplina, falta de atenção, tornando-os como desviantes do 
padrão instituído pela escola, Casa Abrigo, dentre outras instituições.  

 
 

Armário das minhas Roupas. (Marlon, 8 anos) 
 

Quando as crianças chegam a Casa Abrigo, muitas delas trazem apenas a roupa do 
corpo. Marlon (8 anos), por exemplo, trouxe ‘poucas roupas de casa’.  Na sua fotografia, 
podemos ver que ele elegeu, como seu espaço preferido, o “armário das minhas roupas”. 
Pois é lá que: “No armário tenho minhas roupas e o da minha irmã. Aqui, ninguém pode 
mexer nos armários dos colegas. A gente não bagunça o armário”. É ali que se encontra um 
dos poucos lugares que pode ser considerado seu, e que ninguém tem acesso. 

Na narrativa sobre sua fotografia ele diz: 
Marlon- Trouxe poucas roupas de casa. A tia Eliete é quem dá as roupas. Quando a roupa 
está rasgada a tia troca por outra. Adoro ficar organizando as minhas roupas. O armário é 
pequeno, mas cabem as minhas roupas. Hoje mesmo a tia me deu uma roupa quando saía 
do banho. Posso falar sobre essa parte da Casa? Indagou Marlon. O pesquisador disse que 

                                                           
31

 Sobre a medicalização na infância, Luengo (2010), em seu livro Vigilância Punitiva, afirma que: “a 
medicalização da infância veio como consequência da higienização e, nesse sentido, educação e saúde se 
uniram como elemento inseparáveis na implantação de um programa de normalidade e moralização, que 
visava manter um forte pilar social - a ordem - pelos bons hábitos. Desde então, a educação passou a ser alvo 
do poder médico, consequência de toda uma história envolta nos preceitos higienistas e eugenistas” (p.45). 
32

 A “Droga da Obediência” é considerada uma anfetamina receitada por médicos e especialistas para deixar as 
crianças mais calmas, centradas, obedientes. É um estimulante utilizado para melhorar os níveis de atenção.  
É muito interessante os depoimentos de pessoas e especialistas sobre o uso dessa medicação. Site: 
www.youtube.com/uso “de Ritalina para turbinar o cérebro”. 
 

http://www.youtube.com/uso
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sim. Marlon- Aqui é chato, tem colega que me bate. A Tia [...] é braba. Ela deveria xingar um 
colega que bateu na minha irmã, e não fez nada. Aqui os computadores estão estragados. 
Há jogos faltando peças. Essa sala poderia ser mudada. As janelas são feias, tem torneiras 
pingando. Mas aqui é legal! Faz tempo que estou aqui. Minha avó vem nos visitar. Meus pais 
estão na droga, viviam na rua e nos deixavam em casa, sem comida, sem escola. Meus avós 
é que nos criou. Tenho muita vontade de voltar a morar com minha avó. (Diário de Campo-
15/10/2010) 

Analisar, problematizar o que é narrado por Marlon, exigiu primeiramente, entender 
as múltiplas questões apresentadas por ele, no que diz respeito ao seu espaço preferido 
“armário de roupas”. Esse espaço constitui um traço apresentado pelas culturas do 
mercado, ou seja, as crianças precisam ter um espaço seu, onde possam guardar os seus 
bens, os seus brinquedos, as suas roupas. Observei, todavia, que em seu armário há pouco 
lugar para se guardar outros objetos, pois é um armário pequeno, sendo dividido entre ele e 
sua irmã. Mesmo assim, manifestou sua escolha como lugar predileto quando disse: “Adoro 
ficar organizando as minhas roupas. Além disso, ele fez referência que deve ser organizado e 
não fazer bagunça, pois “se bagunçar a tia xinga”. Observo o quanto essas crianças vivem 
numa ordem disciplinar e de organização, evidenciadas nos diversos mecanismos de um 
controle coercitivo existente na instituição.  

Pelas palavras de Marlon, a Casa Abrigo pode ser considerada como um lugar de 
“correção” de exercício de um poder disciplinar sobre as crianças e de controle dos seus 
objetos, sustentados como instrumentos de sujeição e de normalização.  Para Foucault 
(2002), “a sociedade de normalização vai do orgânico ao biológico, do corpo à população, 
mediante a instauração dessas duas tecnologias, disciplinar e regulamentadora” (p.302).  

Entendo que o fato de Marlon questionar o pesquisador se poderia “falar sobre essa 
casa”, no gravador, diz respeito em querer que sua fala seja ouvida. Com isso ele percebeu 
que poderia desabafar, dizendo: Aqui é chato, tem colega que me bate. Essa ação de 
desabafo de Marlon simboliza a sua indignação pelo modo como, às vezes, ele não é ouvido. 
E a partir daí, ele se empolga e começa a falar as coisas que ele considera errado na Casa 
Abrigo, como: tem colega que me bate. A Tia ... é braba. Ela deveria xingar um colega que 
bateu na minha irmã, e não fez nada. Pergunto: onde está o direito da criança de proteção, 
de participação. Entendo que o adulto, o monitor, o cuidador da Casa Abrigo deva ter a 
capacidade de escuta, de observação dessas crianças, organizando sua participação, atento 
aos seus desejos, anseios e a sua voz. Como afirma Prout (In: Müller, 2010), “Parece 
preferível, pelo menos no momento, perceber o ter voz como um avanço sobre ser 
silenciado ou ignorado” (p.36). 

Ao transcorrer sobre as diferentes questões apontadas por Marlon, gostaria de 
discutir o que ele afirma: Meus pais estão na droga, viviam na rua e nos deixavam em casa, 
sem comida, sem escola. Nesse diálogo, podemos notar que Marlon tem muita clareza da 
vida de seus pais que “estão na droga”. Da forma como se expressa, ele parece compreender 
o que significa a realidade do mundo das drogas.  

Em suas narrativas, Marlon e outras crianças da Casa mostram que sua família, seu 
referencial, suas raízes culturais, éticas e étnicas se perdem, quando são capturados pela 
instituição abrigo, abrindo espaços para outros olhares, diversos e transitórios. Essa 
afirmação fica visível em seus relatos durante a pesquisa, principalmente nas suas 
referências à família, ao lar, aos seus espaços de brincadeira quando moravam com suas 
famílias.  Marlon pensa restabelecer sua vida com sua família, na relação afetiva com sua 
avó. Isso mostra a singularidade da presença da avó. Segundo Ramos (2011), muitas avós 
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são cuidadoras em convivência assídua com seus netos, o que lhes possibilita a criação de 
vínculos mais fortes, que são permanentemente reforçados pelo cotidiano. Por isso a 
proximidade muitas vezes pode revelar uma proximidade afetiva. Contudo, algumas 
preferências também podem vir de longe. Embora a proximidade residencial seja um fator 
importante, que possibilita o maior contato entre as gerações. (p.160-161). 

Assim, a avó cuidadora de Marlon é o que ele espera para seguir o seu percurso de 
vida quando sair do Abrigo.  Ele lembra saudoso e com alegrias quando recebe a sua visita. 
Pelo que expressa Marlon, de apenas oito anos, espera com alegria, a visita semanal da avó 
querida, na esperança de irem (ele e a irmã) morar com ela. 

Dessa forma, as narrativas de Marlon me fazem pensar sobre o ambiente físico da 
Casa Abrigo, seus espaços, as suas relações com os colegas, monitores, interligados a sua 
vida social, dentro e fora do Abrigo, bem como, os valores, sentimentos, crenças e padrões 
de comportamentos de alguns profissionais da Casa. Marlon me ajudou com suas narrativas 
a entender as dinâmicas, as estruturas dos espaços usados pelas crianças da pesquisa. 

As impressões das crianças da Casa Abrigo, através das fotografias, mostraram que 
elas valorizam os vários espaços dessa instituição, projetadas pela aproximação delas com os 
espaços da casa, com os colegas e monitores. Percebi também que as fotografias apontavam 
para um modo de pertencimento ao grupo – o da Casa Abrigo, e o reconhecimento de todos 
os espaços como “espaços preferidos”. A produção das fotografias das crianças da pesquisa 
me permitiu ver que, através de cada imagem, havia “algo de si”, de cada integrante da 
pesquisa, onde havia correlação da fotografia com o seu mundo externo, vivido antes de 
entrar para a Casa Abrigo.  

O uso da fotografia em pesquisas mostra que os participantes estão implícitos nas 
suas próprias fotos, na qual o pesquisador passa a ver os participantes através dos seus 
olhos. Além disso, a fotografia na minha pesquisa propiciou às crianças, aos adolescentes 
uma oportunidade de mostrarem a Instituição abrigo, numa outra perspectiva, em 
diferentes aspectos, o seu lugar preferido através de um instrumento extremamente 
acessível, como foi o do uso da máquina digital.  
 
 
Considerações que nunca chegam ao final... 
 

Considerar a voz das crianças nessa pesquisa, não apenas nos seus ditos, mas 
também nos exercícios realizados através das fotografias. Com elas crianças e adolescentes 
puderam criar com um outro olhar os lugares para a Casa Abrigo. Isso fez com que eu, 
pesquisador, conhecesse melhor a multiplicidade de sentidos que elas dão aos seus espaços, 
aos seus colegas, às pessoas da Casa, às suas sensibilidades, às suas tristezas e alegrias. Em 
outras palavras, as linguagens, a ludicidade e as narrativas das crianças me fizeram pensar 
nas muitas crianças em situação de abrigamento e o quanto, por muitas vezes, lhes são 
negados seus direitos de falar e de serem escutadas, principalmente nas suas relações com 
os seus cuidadores. 

A experiência com crianças abrigadas, principalmente sobre as suas impressões, 
permitiu-me entendê-las nas suas concepções sobre o espaço que é o da Casa Abrigo. 
Entender suas relações afetivas e sentimentos, como também, o seu dia a dia de criança ou 
adolescente aprisionado em um abrigo. 

Sem talvez nunca concluir, cabe ressaltar que as impressões das crianças da 
instituição pesquisada manifesta nas conversas, nas observações, nos seus trabalhos, 
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apresentaram, também, a cumplicidade espontânea entre pesquisador e abrigados que 
falaram sobre experiências, sentimentos, com muita sensibilidade. É como se cada criança 
estivesse reinscrevendo suas histórias através de suas impressões sobre a sua nova/velha 
casa institucional a - Casa Abrigo. 

As horas de convívio com crianças e adolescentes da pesquisa, possibilitaram um 
enrredamento entre informações e dados de uma experiência individual e coletiva, de si e 
do outro.  As crianças, ao se apropriarem dos espaços e lugares escolhidos para compor a 
pesquisa, criaram seu território, tornaram-se produtoras, interessadas, sensíveis e nas suas 
falas os “enunciados[supunham] singularidades” (SILVEIRA, 2005), ao construírem com 
seriedade os seus espaços preferidos da Casa abrigo. 

Nesse sentido, as crianças contribuíram para que pesquisadores levem a termo a 
escuta e a voz de crianças e adolescentes em suas futuras pesquisas com crianças e com 
infâncias. A partir dessas considerações, quero fazer minha homenagem às crianças da 
pesquisa, considerando, principalmente, as minhas percepções, observações, conversas e, 
principalmente, minha relação com elas durante quase cinco meses em convívio semanal. 
Enfim, vou “fechar provisoriamente” esta pesquisa, considerando tudo que foi dito, a partir 
do entendimento que Dornelles (2005) denomina sobre as infâncias, pois busquei olhá-las 
com outros olhos, outras lentes, principalmente com os olhos de criança para: 

 
[...] olhar para estas infâncias, quem sabe, com os olhos cheios de vida 
que queremos para todas as crianças, porque só as crianças 
conseguem espelhar a vida no seu olhar. Olhar talvez com os olhos de 
gato de um dia, um gato, do filme tcheco: olhar as infâncias com 
óculos dos sonhos infantis. (p.102) 

 
 
Referências  
 
BUCHINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. IN: 
Revista Educação e Realidade v. 35, n.3, set/dez p.37-58, 2010. 
CUNHA, Vieira da Susana Rangel. Pedagogias de Imagens. In: DORNELLES, Leni. Produzindo 
Pedagogias Interculturais na Infância, 113-145. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
_______________. Desenhos de meninos e meninas: relações entre imaginário e gênero. In: 
Educação e Cultura Visual: Uma trama entre imagens e infância. (tese de Doutorado). Porto 
Alegre: PPGEDU, Faculdade de Educação, UFRGS, 2005. 
DORNELLES, Leni Vieira. (Orgs), Apresentação-Produzindo Pedagogias Interculturais na 
Infância. 7-17p. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007,  
_______________, Infâncias que nos Escapam: da criança na rua à criança cyber. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2005 
FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho & Edmundo: a rebeldia no futebol brasileiro. São Paulo: 
Musa, 1998, p.10-11. 
FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. Curso no Collége de France (1975-1976). São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. 
_________________. Os Anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001 
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho. 
Trad.Jussara H. Rodrigues, Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 



 
 218 

LOCKMANN, Kamila. Inclusão Escolar: Saberes que operam para governar a população. Porto 
Alegre: UFRGS, 2010. 196f. (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2010. 
LUENGO, Fabílola Colombani. A Vigilância Punitiva: A Postura dos educadores no Processo de 
patologização e Medicalização da Infância. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.142 p. 
MAZO, Janice & RIZZUTI, Elaine. Bocha. In: DACOSTA, Lamartine (org.). Atlas do Esporte no 
Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005, p. 390-392. 
MIRZOEFF, Nicholas. Uma introduccion a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 2003. 
PROUT, Alan. Participação, políticas e as condições da infância em mudança. In: Müller, 
Fernanda (org.) Infância em perspectiva: políticas, pesquisa e instituições. São Paulo: Cortês, 
p. 36, 2010. 
__________________. Reconsiderar a nova sociologia da infância. Braga: Universidade do 
Minho; Instituto de Estudos da Criança, 2004. (Texto digitado). 
RAMOS, Anne. Termo de Consentimento do Pré-projeto de pesquisa de Doutorado em 
Educação. UFRGS/FACED/ Pós-Graduação em Educação, 2010. (Digitado). 
___________________, Meus Avós e EU: As relações intergeracionais entre avós e netos na 
perspectiva das crianças. Porto Alegre: UFRGS, 2011. (Doutorado em Educação) – Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 
SARMENTO, Manuel Jacinto. Culturas Infantis e Interculturalidade, p.19-40. In: DORNELLES, 
Leni Vieira. Produzindo Pedagogias Interculturais na Infância. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.  
___________________, SOARES, Natália Fernandes, TOMÁS, Catarina. Investigação da 
infância e crianças como investigadoras: metodologias participativas dos mundos sociais das 
crianças. Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, Portugal. Sixth 
International Conference on Social Methodology Recent Developments and Applications in 
Social Research Methodology Amesterdão, 16-20 Agosto 2004-02-09. 
__________________, Imaginário e Culturas da Infância, Centro de Estudos da Criança, 
Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2003.  
___________________; PINTO, Manuel. As crianças e a infância: definindo conceitos, 
delimitando o campo.  In: PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel Jacinto.   As crianças: 
contextos e identidades.  Portugal, Centro de Estudos da Criança: Editora Bezerra, 1997.  
SILVA, Carla Holanda da. Território: uma combinação de enfoques – material, simbólico e 
espaço de ação social, p.98-115.  In: Revista Geografar, Curitiba, V.4, n.1, jan/jun 2009.  
In http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/geografar/article/viewFile/14430/9698 
TREVISAN. Gabriela de Pina “Amor e afectos entre Crianças – A construção social de 
sentimentos na interação de pares”, 40-70p. Produzindo Pedagogias Interculturais na 
Infância/ Manuel Jacinto Sarmento... [ et. al. ]; Leni Vieira Dornelles (organizadora). 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/geografar/article/viewFile/14430/9698


 
 219 

Crianças vitimizadas: relato de experiência de intervenção 

 
Maria Paula Panúncio-Pinto 
Bruna Maria Coelho Freitas 

 
 

Resumo 
 

A violência doméstica contra a criança apresenta raízes históricas, possui caráter 
cíclico, com a repetição de um padrão de relacionamento interpessoal violento, e podemos  
compreendê-la como relação interpessoal de poder, assimétrica, hierárquica, com fins de 
dominação, exploração e opressão. No Brasil, a Lei Federal 8069/90 prevê o abrigamento 
como medida de proteção para crianças em situação de risco social ou pessoal. Experiências 
adversas vividas na infância podem gerar conseqüências para o desenvolvimento desses 
sujeitos, sendo a violência doméstica uma importante questão de saúde pública no mundo. 
Intervir junto á criança vitimizada para protegê-la e resgatar sua saúde constitui-se como 
grande desafio ás políticas públicas no Brasil. O presente estudo realizou-se a partir de 
abordagem documental, descritivo-exploratória, de relatos de atendimentos de terapia 
ocupacional junto a crianças (2-4 anos) abrigadas em instituição para vítimas de violência 
doméstica. A rotina empobrecida e baixa inserção em atividades, dentro e fora do abrigo; os 
déficits em habilidades cognitivas e psicossociais, além de alterações no brincar e em 
atividades de vida diária nortearam os  objetivos de favorecer a vivência de alternativas de 
relacionamentos pessoais e formação de vínculos; favorecer o exercício de atividades 
próprias á faixa etária visando o desenvolvimento de habilidades e do senso de auto-
eficácia. Para tanto, foram propostas atividades lúdicas e expressivas, utilizando estratégias 
que privilegiaram a mediação de conflitos, a valorização do diálogo e do respeito, o estímulo 
à comunicação e ao fazer. Ao final das 14 semanas de intervenção foi possível observar uma 
positiva formação de vínculo entre crianças e estagiárias, uma adesão crescente às 
propostas de atividade, aumento da autoestima, redução das interações agressivas e melhor 
expressão e comunicação entre as crianças. 

 
Palavras-chave: crianças vitimizadas; intervenção terapêutica ocupacional; desenvolvimento 
infantil. 
 
 
Abstract 
 

Domestic violence against children has historical roots, with the repetition of a 
pattern of interpersonal violence, and we understand it as an interpersonal relationship of 
power, with the purpose of domination and oppression. In Brazil, the Federal Law 8069/90 
provides the shelter as a measure of protection for children at social or personal risk 
situation. Adverse experiences lived in childhood can lead to consequences for the 
development of these subject, and domestic violence has been recently assumed as a major 
public health issue worldwide. Intervene near the victimized children to protect them and 
rescue their health is as challenge to public policies in Brazil. This study was carried out from 
documental, descriptive and exploratory approach, from reports of occupational therapy 
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attendances with children (2-4 years) living in an institution for victims of domestic violence. 
The impoverished routine and low participation in activities within and outside the shelter, 
the deficits in cognitive and psychosocial skills, and changes in play and daily activities 
guided the goals of promoting alternative experiences of personal relationships and forming 
bonds ; encourage the exercise of their own age activities for the development of skills and 
sense of self-efficacy. Thus, we proposed recreational and expressive activities, using 
strategies that gave priority to conflict mediation, promotion of dialogue and respect, 
encouraging communication and attitudes to “make it for yourself”. At the end of 14 weeks 
of intervention was possible to observe a positive bonding between children and trainees, 
increasing adherence to the proposed activity, increased self-esteem, reduction in 
aggressive interactions and better expression and communication among children. 
 
Keywords: victimized children, occupational therapy intervention, child development. 
 
 
Introdução 
 

A Violência Interpessoal Doméstica (VIPD) é um tipo de violência que ocorre no lar e 
é praticada por pais contra os filhos, por filhos contra pais idosos ou doentes, por homens 
contra mulheres, por cuidadores, parentes ou não, de pessoas com deficiências ou idosos 
Essas quatro formas de violência interpessoal devem ser pensadas como fenômeno único, 
que se manifesta em contextos diversos e nos chama a atenção para o fato de que a 
violência sempre se constitui a partir de relações de poder: crianças, mulheres, idosos e 
portadores de deficiência são sujeitos que se tornam mais vulneráveis à violência em função 
de possuir menos poder dentro das relações sociais (PANÙNCIO-PINTO, 2006). Nesse 
contexto, o poder é um conceito que nasce e se constrói através de relações de gênero, 
raça, idade e classe social. Relações de poder se dão em cadeia e se caracterizam pela 
conversão de diferentes em desiguais (AZEVEDO; GUERRA,1998).  

Especificamente no que tange à violência entre pais e filhos, podemos compreendê-
la como relação interpessoal de poder, assimétrica, hierárquica, com fins de dominação, 
exploração e opressão e defini-la como:    

 
Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
crianças e/ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, sexual 
ou psicológico á vítima, implica de um lado uma transgressão do 
poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma coisificação da 
infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de 
serem tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento (AZEVEDO;GUERRA, 1995, P.78). 

 

 Azevedo e Guerra (1989, 1993, 1995, 2000, 2001) nos chamam atenção para a 
complexidade e multicausalidade do fenômeno, destacando que ele se constitui como 
fenômeno universal, não sendo privilégio dos países subdesenvolvidos, ocorre em todas as 
sociedades. Além disso, destacam que a violência doméstica não está ligada apenas às 
condições sócio-econômicas ocorrendo em todas as classes sociais indistintamente. Outra 
marca importante da violência doméstica que atinge crianças e adolescentes,  é o seu 
caráter cíclico (crianças que sofreram violência no lar, tendem a repetir o padrão de 
relacionamento violento com seus filhos, no futuro). 
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O relacionamento adulto-criança está cercado por complexas questões que 
envolvem, sobretudo, a assimetria presente na relação de dependência 
estrita do cuidado, que coloca o adulto numa posição de poder em relação 
à criança, gerando consequências para as práticas de criação de filhos. 
Assim, a violência doméstica emerge como importante fator de risco ao 
desenvolvimento infantil saudável (PANÚNCIO-PINTO, 2006). 

 
 A violência praticada contra os filhos pelos pais é extremamente comum, assumindo 

cifras assustadoras nos países que já se organizaram para o recebimento das denúncias e 
atendimento dessas situações (MINAYO;SOUZA,1998; MOUDEN; BROSS, 1995;  JESSE, 1998). 

 
A doutrina da proteção integral 

 
No Brasil, desde a promulgação da Lei Federal 8069/90 – o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (BRASIL, 1990) muito se tem discutido sobre a proteção especial e os 
direitos de crianças e adolescentes em situação de risco. Além dos riscos que se enquadram 
na categoria de "sociais", na verdade somando-se a eles, estão os riscos pessoais e a 
violência doméstica se enquadra aqui, como categoria diferenciada.  

De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) quem se cala 
diante do sofrimento de uma criança está descumprindo a lei, pois:   

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes á vida, á saúde, á educação, ao esporte, ao lazer, á 
profissionalização, á cultura, á dignidade, ao respeito, á liberdade e á 
convivência familiar e comunitária. 
 

De acordo com a legislação em vigor no Brasil, uma das medidas cabíveis em casos 
notificados de violência doméstica é o abrigamento provisório em instituição de proteção, o 
que implica na retirada da criança de casa e muitas vezes na perda do pátrio poder por seus 
pais/responsáveis. Nesse país, a violência doméstica praticada contra crianças e 
adolescentes, engloba violência física, sexual, psicológica e negligência/abandono, formas de 
abuso que são em sua maioria, praticados no interior das famílias (BRASIL, 2002). 

A partir do ECA, ocorreu uma importante mudança de paradigma: as crianças e os 
adolescentes passaram de objetos de tutela a sujeitos de direitos. Para que os dispositivos 
dessa legislação federal sejam cumpridos é necessário que tanto os responsáveis por sua 
aplicação quanto os executores, tenham amplo conhecimento do aparato legal, mas 
também partilhem seus objetivos, contribuindo para que efetivamente as crianças e 
adolescentes possam exercer plenamente seus direitos (SILVA, 2004). 

Entre os direitos previstos pelo ECA (1990), destaca-se o direito à convivência familiar 
e comunitária, que prevê o fim do isolamento, o qual era uma característica da  
institucionalização em décadas anteriores (RIZZINI; RIZZINI, 2004; SILVA, 2004). O ECA 
também preconiza a desinstitucionalização no atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de abandono e valoriza o papel da família, as ações locais e as parcerias no 
desenvolvimento de atividades de atenção, trazendo mudanças no panorama do 
funcionamento das instituições de abrigo. Assim, as instituições de abrigo devem estar 
configuradas em unidades pequenas, com poucos integrantes, manter um atendimento 
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personalizado, estimular a participação em atividades comunitárias e preservar o grupo de 
irmãos, entre outros pontos. A implantação do ECA contribuiu para mudanças efetivas no 
que tange às instituições de assistência e à sua configuração como um todo, partindo não de 
uma visão puramente assistencialista, mas concebendo-as como espaço de socialização e de 
desenvolvimento (SIQUEIRA et al., 2006). 

Desde a consagração da doutrina da proteção integral a crianças e adolescentes no 
país, com a Constituição de 1988 e o ECA, vem-se exigindo das instituições que prestam 
serviços de atendimento a esse segmento da população brasileira a revisão e a mudança de 
suas práticas visando a mudança de paradigma, do assistencialismo histórico para modelos 
que contemplem ações emancipatórias, baseados  na visão de crianças e adolescentes como 
sujeitos de direitos e pessoas em situação peculiar de desenvolvimento (SILVA; AQUINO, 
2005). Contudo, a transformação de práticas cristalizadas por séculos de repetição não 
ocorrem como passe de mágica, e muitas vezes, na prática sérios problemas são enfrentados 
para garantir que as instituições de abrigo ofereçam o atendimento preconizado em lei. 
 
A institucionalização na infância 

 
A problemática da institucionalização na infância e na adolescência está presente na 

realidade de muitas famílias brasileiras, que vivem em condições socioeconômicas 
desfavorecidas  (SIQUEIRA et al., 2006).  

O Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes encontrou cerca 
de 20 mil crianças e adolescentes vivendo em 589 abrigos pesquisados no Brasil, sendo na 
sua maioria meninos entre as idades de 7 e 15 anos, negros e pobres. Os dados mostraram 
ainda que 87% das crianças e adolescentes abrigados têm família, sendo que 58% mantêm 
vínculo com seus familiares. No entanto, foi também constatado que o tempo de duração da 
institucionalização pode variar até um período de mais de 10 anos (SILVA, 2004). Os efeitos 
de um período de institucionalização prolongado têm sido apontados na literatura, por 
interferirem na sociabilidade e na manutenção de vínculos afetivos na vida adulta (SIQUEIRA 
et al., 2006).  

O ambiente institucional, por muitas vezes ofertar um atendimento padronizado, 
possuir um alto índice de criança por cuidador, apresentar falta de atividades planejadas e 
fragilidade das redes de apoio social e afetivo, pode não ser o melhor ambiente para o 
desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes (CARVALHO, 2002). Por outro lado, 
existem as oportunidades que podem ser oferecidas pelo atendimento em uma instituição, 
pois em casos de situações de grave violação de direitos na família, a instituição pode se 
configurar como a única medida de proteção possível (DELL’AGLIO, 2000).  
 
Violência doméstica e saúde  

 
A recente compreensão de que a exposição a qualquer situação de violência oferece 

riscos para a saúde global dos indivíduos e grupos, fez com que a violência fosse reconhecida 
como questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (KRUG et al, 2002). A 
literatura relata de forma extensa as conseqüência negativas de sofrer violência para o 
desenvolvimento e a saúde das crianças vitimizadas. 

Algumas conseqüências psicológicas da vitimização infantil relatadas na literatura são 
diminuição da auto-confiança e da confiança em outras pessoas; a construção de um auto 
conceito negativo e uma visão de mundo negativa. Estudos também apontam consequências 
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psicológicas como raiva e medo do agressor, dificuldades escolares, autoritarismo e 
delinquência (GUERRA,1998, ALVES, 2007). As consequências imediatas e a longo prazo das 
várias formas de vitimização infantil podem incluir desajuste psico-social, prejuízo do 
desenvolvimento emocional, dificuldades de relacionamento e a possibilidade de que a 
violência repita novamente seu ciclo quando a criança agredida cresce e estabelece relações 
de violência com filhos, parceiros e subalternos (ALVES, 2007). 

São muitos os estudos que relatam os efeitos da violência doméstica sobre a saúde a 
qualidade de vida das crianças que são vítimas ou testemunhas de situações desse tipo, 
sendo que estudos referem sintomas orgânicos e  mentais, que podem emergir em qualquer 
período do curso de vida, e são relacionados a experiências ligadas à violência doméstica. 
Igualmente, são encontradas referências que discutem o  impacto negativo de testemunhar 
e/ou sofrer violência sobre a saúde  e apontam tanto os efeitos imediatos ou de curto prazo 
sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, quanto os efeitos que podem ser 
identificados em adultos que foram vítimas de violência doméstica em sua infância. 

Panúncio-Pinto (2006) cita inúmeros estudos que estabelecem tais relações: a 
experiência de abuso aparece associada a alterações negativas na qualidade de 
relacionamento com pares,  no funcionamento social,  na percepção de suporte social e 
apego (LEVENDOSKY, HUTH-BOCKS;SEMEL, 2002)33; determinante no aparecimento de 
comportamento violento/agressivo/delinquente de crianças e adolescentes na escola 
(HORTON, 200134; JONSON-REID ,199835) e em outras situações envolvendo convivência 
social (FLYNN; 1999)36; aumento da disposição para comportamento agressivo, presença de 
problemas emocionais (depressão, ansiedade), baixa competência social e funcionamento 
acadêmico pobre (FANTUZZO;MOHR, 1999)37; fuga do lar e envolvimento em situações de 
conflito com a lei - destruição de propriedade e roubo (YEO, 1998)38 e alteração no 
desempenho escolar (SULLIVAN; KNUTSON, 2000); atos socialmente desaprovados e 
fisicamente destrutivos (GALLO,1998)39; presença de sintomas como depressão, sintomas 
traumáticos, comportamento antissocial e comportamento suicida em mulheres adultas 
com história de violência familiar (MAKER, KEMMELMEIER; PETERSON, 199840; ROBERTS et 
al, 199841); a identificação da violência doméstica como evento negativo ou potencialmente 
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estressante também apareceu em alguns estudos (KUBANY et al. , 200042);  relacionado ao 
risco para tentativa de suicídio (DUBE et al, 2001)43;  ao envolvimento de mulheres entre 22 
e 28 anos em crimes (KATZ, 2000)44; ao envolvimento de mulheres com severos problemas 
de saúde mental na vitimização de seus filhos (STANLEY & PENHALE, 1999)45.  

Como é possível compreender, crianças e adolescentes vítimas de violência 
doméstica podem ter seu desenvolvimento e saúde afetados pelos eventos de vida ligados a 
essa situação. Além disso, pensando que a própria medida de proteção para as vítimas, pode 
leva-las a viver anos em uma instituição, é muito importante considerar essa complexidade e 
discutir possibilidades de intervir junto as vítimas. 
 
 
Objetivos 

 
Descrever a experiência de intervenção terapêutica ocupacional com crianças 

abrigadas em instituição para vítimas de violência doméstica num município do interior do 
estado de São Paulo – Brasil. 
 
 
Materiais e Método 

 
Em abordagem descritivo-exploratória, foi realizado estudo documental de relatos de 

14 sessões grupais de atendimento terapêutico ocupacional, realizadas com crianças (2 a 4 
anos), de ambos os sexos, ao longo de 3 meses do estágio profissional de Terapia 
Ocupacional na Área da Infância e Adolescência, em abrigo para crianças e adolescentes 
vítimas de violência doméstica. 

A leitura dos relatórios privilegiou a descrição das demandas encontradas 
(diagnóstico das principais situações alvo para a intervenção); os objetivos definidos para a 
intervenção; as atividades e estratégias utilizadas e os resultados observados. 
Universo de Pesquisa 

O presente trabalho foi realizado em abrigo municipal, que é caracterizado pelo 
atendimento à crianças e adolescentes de 02 a 17 anos de ambos os sexos que tiveram seus 
direitos violados e lhes foi aplicada medida de proteção de acolhimento institucional (regime 
de abrigo com funcionamento de 24 horas). Tal abrigo objetiva oferecer atendimento global 
às necessidades desses sujeitos, preservando a sua identidade e história de vida, através de 
atendimento por equipe interdisciplinar, composta por técnicos de serviço social, psicologia, 
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terapia ocupacional, pedagogia, educadores e equipe de apoio. Atualmente dispõe de 30 
vagas/dia, divididas em três  casas, e tem por meta a reinserção de 70% dos abrigados em 
suas famílias de origem.  
 
Terapia Ocupacional 

 
A terapia ocupacional consiste em intervenção que visa favorecer o engajamento do 

sujeito em ocupações que permitam a participação ativa na vida. Nesse sentido, o terapeuta 
ocupacional é um profissional que atua nas áreas da saúde, da educação e no campo social 
para apoiar e promover o desempenho em atividades cotidianas; atuar em fatores que 
influenciam o desempenho dessas atividades (AOTA, 2002, 2008). 

Na perspectiva da terapia ocupacional, a participação em contextos de vida se dá 
através de áreas de ocupação (atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida 
diária, brincar, educação, trabalho, lazer, participação social e sono e descanso) e envolve 
habilidades e padrões  de desempenho (AOTA, 2008). 

Toda a estruturação da intervenção no contexto do abrigo parte desses princípios e 
dessa compreensão. 
 
 
Resultados e discussão  
 

A longo do período estudado foram atendidas 11 crianças, sendo sete meninos e 4 
meninas, os quais participaram de todos os atendimentos grupais ofertados (uma vez por 
semana, ao longo de 14 semanas). 

Em relação à realidade encontrada, foi possível observar uma rotina empobrecida, 
com baixa inserção em atividades, dentro e fora do abrigo. No que tange ao 
desenvolvimento das crianças os principais déficits referiam-se às habilidades cognitivas e 
psicossociais, sendo possível observar um brincar empobrecido, permeado por interação 
social pobre, agressividade e déficit importante nas habilidades sociais. 

Tais observações acerca do comportamento e do desenvolvimento das crianças são 
corroboradas pela literatura: crianças abrigadas costumam apresentar maior déficit 
intelectual, especialmente no desenvolvimento da linguagem, tendem a ser mais distraídas e 
agressivas, apresentando dificuldades emocionais, de comportamento e incapacidade de 
formar laços afetivos duráveis (SIQUEIRA & DELL´AGLIO, 2006).  

Alguns comportamentos, contudo, fazem parte do período de desenvolvimento: 
agressões são constantes durante o período pré-escolar, crianças costumam demonstrar sua 
raiva e frustração por meio de agressões físicas às outras crianças (2 a 3 anos) e através de 
deboches ou uso de palavrões ( 4 a 5 anos). A competição também é constante e surge com 
o objetivo de se desenvolver a hierarquia e dominação, já o caráter de popularidade e 
interações sociais positivas com outras crianças se manifestam apenas mais tardiamente 
durante esta fase, sendo essas características mais encontradas em crianças mais 
socialmente competentes, positivas e prestativas (BEE, 1997).  

Diante da situação encontrada, os objetivos terapêuticos principais centraram-se no 
favorecimento de vivência de alternativas de relacionamentos pessoais e formação de 
vínculos (área de ocupação: participação social); além de propiciar o exercício e a 
experimentação de atividades próprias á faixa etária visando o desenvolvimento de 
habilidades (cognitivas, psicossociais, motoras) e do senso de auto-eficácia. Para tanto, 
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foram propostas atividades lúdicas e expressivas, utilizando estratégias que privilegiaram a 
mediação de conflitos, a valorização do diálogo e do respeito, o estímulo à comunicação e ao 
fazer. 

Embora o brincar seja a principal atividade de crianças na faixa etária em questão, a 
necessidade de estimular habilidades cognitivas (atenção, concentração, criatividade, 
memória, seqüenciamento, compreensão e respeito a regras), psicossociais (interesses, 
habilidades, valores, autoestima) e motoras (destreza, integração viso-motora, coordenação 
motora global e marcha) levaram à estratégia de integrar brincadeiras, contação de historias 
e atividades de faz de conta à atividades estruturadas de confecção de brinquedos e 
adereços. As atividades propostas foram: brincadeiras com a bola; confecção de malabares 
individuais (com jornal, barbante e papel crepom); confecção de máscaras de “coelhinho da 
páscoa”( utilizando molde de cartolina, algodão, glitter e lápis de cor); confecção de bonecos 
de jornal; confecção de brinquedo em duplas “vai-e-vem” (com material reciclável); 
confecção de brinquedo individual: bilboquê (com material reciclável). 

Ao longo do desenvolvimento da intervenção foi possível identificar resultados 
positivos que se traduzem por: positiva formação de vínculo entre crianças e estagiárias; 
envolvimento crescente nas atividades propostas; elevação da autoestima (“não sei fazer” 
substituído por “deixa eu fazer”); aumento do nível de atenção e concentração com 
estímulos verbais; aumento do repertório para solução de problemas; redução das 
interações agressivas;  melhor expressão e comunicação entre as crianças. 

Embora a intervenção tenha se estruturado em grupo, as estagiárias foram 
orientadas a manter atenção individualizada em cada criança, oferecendo um modelo 
alternativo de relacionamento privilegiando a comunicação verbal com cortesia, afeto, 
paciência. O foco na interação e no relacionamento interpessoal levou as crianças a 
experimentarem uma nova forma de estar na instituição. Além disso, as experiências ligadas 
ao fazer – atividades estruturadas, com produto final interessante para as crianças – 
favoreceram o desenvolvimento de habilidades e o senso de auto-eficácia, colocando as 
crianças na posição de sujeitos capazes de agir para transformar. 

De fato, as crianças e os adolescentes institucionalizados precisam interagir 
efetivamente com pessoas, objetos, símbolos e com um mundo externo acolhedor. Assim, o 
abrigo precisa fazer parte da rede de apoio social e afetivo, fornecendo recursos para o 
enfrentamento de eventos negativos presentes em sua história de vida, modelos que 
permitam identificação positiva, segurança e proteção. Somente assim oferecerá um 
ambiente propício para o pleno desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das crianças e 
adolescentes inseridos nesse contexto (SIQUEIRA; DELL’AGLIO, 2006). 
 
 
Considerações Finais  
 

As ações institucionais de Terapia Ocupacional devem buscar a organização de uma 
vida cotidiana mais saudável onde os conflitos institucionais rotineiros possam ser mais 
adequadamente solucionados e a rotina institucional seja rica em experiências e flexível no 
funcionamento. Trabalhos grupais que venham a trabalhar o fortalecimento dos vínculos ou 
facilitar a dinâmica operativa do cotidiano institucional são iniciativas que devem ser 
incentivadas (GALHEIGO, 2003). 

A intervenção proposta a partir do estágio de Terapia Ocupacional na atenção a 
infância e adolescência tem priorizado o investimento no pessoal, no sentido de favorecer o 
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desenvolvimento das crianças, auxiliando-as a desenvolver habilidades, criando e 
fortalecendo mecanismos de enfrentamento do cotidiano na instituição. Contudo, uma 
etapa subseqüente a ser considerada deve incluir na proposta uma intervenção voltada ao 
contexto institucional e comunitário. 
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Arquitetônicas infantis: mapas, trajetos e devires em educação 
 

 Cristiano Bedin da Costa 
 
 

Resumo 
 

Em “O que as crianças dizem”, texto presente em Crítica e clínica, Gilles Deleuze 
atenta para o fato de que uma criança não para de dizer o que faz ou tenta fazer: explorar os 
meios por trajetos dinâmicos, traçando assim os mapas correspondentes. Trata-se de uma 
operação arquitetônica: o meio, que nunca é composto apenas por formas e objetos 
concretos, definindo-se também por toda sorte de afectos e forças intensivas que o 
atravessam, configura-se como um arcabouço material para a constituição das imagens do 
corpo, através das conexões operadas em seus trajetos. Ao dizer, a criança não comunica, 
tampouco interpreta: ela mapeia e testemunha as constelações afetivas que determinam as 
transformações incessantes do corpo. Tomar esses trajetos em sua potencialidade, ou seja, 
defendê-los enquanto reais posturas e lugares de passagem, significa garantir à infância 
aquilo que lhe é próprio: ser um incorrigível situar-se intensivo no mundo. No presente 
trabalho, com o suporte do pensamento deleuzeano, o discurso pedagógico ancorado em 
ideias de formação da infância é problematizado, ao mesmo tempo em que é sugerida uma 
educação não ocupada em formatar, mas sim em situar-se e conectar-se àquilo que 
incessantemente escapa, mapeia e torna sensíveis as forças constituintes do novo em cada 
operação de aprendizagem.  
 
Palavras chave: Criança, Corpo, Deleuze, Devir. 

 
 

Abstract 
 

In “What children say”, Gilles Deleuze highlights the fact that a child never stop 
talking about what they are doing or trying to do: exploring milieus, by means of dynamic 
trajectories, and drawing up maps of them. It is an architectural operation: the milieu, which 
is never composed only of forms and cocnrete objects, definig also for all sorts of intensive 
forces and engaged that the cross, appears as a material scaffold for the formation of images 
of the body, through the connections operated in their paths. By saying, the child does not 
communicate, nor interprets: it maps and testifies the affective constellations that 
determine the incessant transformations of the body. Taking these paths in their potential, 
defend them as real postures and places of passage, means ensuring that the children of its 
on: to be an incorrigible lie-intensive in the world. In this text, with the support of deleuzian 
thought, the pedagogical discourse anchored in ideas of formation of childhood is 
questioned, at the same time that is suggest an education not occupied in format, but 
putting up and connect to what incessantly escapes, maps and makes it sensitive to the 
constituent forces of the new in each operation of learning.     
 
Keywords: Child, Body, Deleuze, Becoming. 
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Tenho o privilégio de não saber quase tudo. 
E isso explica 

o resto. 
 

Manoel de Barros.  
 

Em “O que as crianças dizem”, Deleuze (1997, p.73) atenta para o fato de que uma 
criança não para de dizer o que faz ou tenta fazer: explorar os meios por trajetos dinâmicos, 
traçando os mapas correspondentes. Trata-se de uma operação arquitetônica: o meio, que 
nunca é composto apenas por formas e objetos concretos, definindo-se também por toda 
sorte de afectos e forças intensivas que o atravessam, configura-se como um arcabouço 
material para a constituição das imagens do corpo, através das conexões operadas em seus 
trajetos. Ao dizer, a criança não comunica, tampouco quer interpretar: ela mapeia e 
testemunha as constelações afetivas que determinam as transformações incessantes do 
corpo. Tomar esses trajetos em sua potencialidade, ou seja, defendê-los enquanto reais 
posturas e lugares de passagem, significa garantir à infância aquilo que lhe é próprio: ser um 
incorrigível situar-se intensivo no mundo, à esquerda dos discursos pedagógicos ancorados 
em ideias de falta, desenvolvimento e formação. Por tal perspectiva, torna-se possível a 
sugestão de uma educação não ocupada em formatar, mas sim em situar-se e conectar-se 
àquilo que incessantemente escapa, mapeia e torna sensíveis as forças constituintes do 
novo em cada operação de aprendizagem. Neste sentido, o texto é articulado em seis 
movimentos que, ao não quererem aprisionar, funcionam como a defesa de uma arquitetura 
errática, o discurso-políptico de uma existência polifônica. Ora, se não é possível falar da 
infância de um modo definitivo, talvez possamos falar com ela, em seus trajetos, nas suas 
relações, nos traçados de seus mapas, inventariando traços dos quais diríamos: crianceiros. 
Tais traços, que nada mais são que gestos menores, irredutíveis a ordens 
desenvolvimentistas e cronológicas, possuem força suficiente para constituir uma criança 
naquilo que, vitalmente, resiste: entre tantas representações, realizações e utopias 
pedagógicas e anatômicas, o certo é que ao corpo infantil ainda restará a carne, teimosa 
ironia sensível (cf. LE BRETON, 2003, p.221).  
 
1. Gesto 
 

Uma sensação de vida é o que se tem que conseguir. 
Quando se pinta um retrato, o problema é encontrar  

uma técnica capaz de expressar todas as vibrações de uma pessoa (...) 
O modelo é de carne e osso e o que tem de ser captado é o que emana dele. 

 

Francis Bacon. 
  

Em O império dos signos, Barthes (2007, p.17-18) nos dá a ver um corpo que, frente à 
opacidade da língua, comunica, recebe, degusta e é degustado não através da fala, mas sim 
por meio de um tênue balbucio dos olhos, dos lábios, da pálpebra, da mecha, enfim, um 
corpo estranho que desenvolve, por si, sua própria narrativa, o seu próprio texto. Diríamos: 
corpo enquanto gesto, endereçado, lançado, e que desse modo encontra o seu sentido não 
em uma significação, mas justamente em um tocar. Tal como refere Agamben (2007, p.59), 
um gesto deve ser entendido como aquilo que continua inexpresso em cada ato de 
expressão, ou seja, uma espécie de suplemento do ato, um resto inaudível de toda ação. 
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Tomar a infância não por aquilo que produz, pelos atos transitivos que buscam suscitar um 
resultado, mas sim pela atmosfera insignificante que a rodeia, faz com que possamos 
dissipar todo discurso que sobre ela se inscreve, uma vez que, em sua géstica, uma criança 
abole toda distinção entre causa e efeito, motivação e alvo, desenvolvimento e conclusão. 
Trata-se de aceitar um a mais no corpo que brinca, corre, cresce, sugerindo assim uma 
espécie de reserva (eu, que não estou ali), pela qual a infância pode tornar-se algo de 
efetivamente atópico, disperso, sem imagens e lugares precisos. 
 
2. Entre 
 

Aponta-se uma criança: ela é, desde sempre e em todos os sentidos, conexão. Já era 
isso o que nos mostrava Manoel de Barros (2010), em suas Memórias inventadas: trata-se 
de operar por comunhão, e não por comparação, de deslizar por entre um orvalho e sua 
aranha, uma tarde e suas garças, um pássaro e sua árvore. Uma criança: rápida por saber 
deslizar entre (DELEUZE; PARNET, 1998, p.27). Neste sentido, falar a partir de um lugar da 
infância é não estar situado em termos de etapas cronológicas e compartimentos espaciais, 
mas sim de operações de passagem, de promenades intensivas, reais limiares de 
intensidade. A criança em seu meio, entre as coisas (cf. DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p.37): 
não dizemos que é ela aquela que vai de um ponto a outro (e que deverá chegar de um 
ponto a outro, de uma etapa à outra do desenvolvimento), que incansavelmente está ora 
aqui ora lá, mas tomamo-la enquanto direção perpendicular, movimento transversal que 
carrega uma coisa e outra, que rói suas margens, confunde-as e adquire velocidade. É a 
afirmação deste presente da infância (LINS, 2005, p.1230), que torna possível o 
reconhecimento da criança enquanto dissidente de todo decalque para ela traçado, uma 
resistência contínua a toda pedagogia voltada para o futuro, a toda preparação para o 
depois, erigida em nome de um saber e de um fazer supostamente estáveis. Tal como refere 
Couto (2005, p.18), a criança é pura potência, pura possibilidade, “o estado do menino que 
avança sem sustos na pele”, e a escola é sempre um meio a ser percorrido, o exercício de um 
mapa a ser traçado – e o professor, assim como os pais, não pode ser descolado de seu lugar 
de conector ou desconector de zonas, de guarda de limiares (cf. DELEUZE, 1997, p.74). 
Aponta-se uma criança: é ela aquela que escorre por todos os lados, que traça e percorre um 
espaço não definido pelos pontos de referências que o delimitam topologicamente, mas sim 
por aquilo que desses mesmos pontos escapa, pela constituição de uma zona de 
indeterminação onde não é possível dizer o que é de um e o que é de outro, o que é um e o 
que é outro. Do ponto de vista molar, adverte-nos Corazza (2005, p.65), trata-se de apostar 
em um colapso catastrófico: a “explosão dos estratos codificados da infância”, a 
“desarticulação e fuga dos aparatos de captura das crianças”. Da perspectiva dos fluxos 
moleculares, sob outro ângulo: o risco e o gosto da experimentação, da complicação e da 
invenção tornadas possíveis. Ora, sabe-se que toda a experimentação implica um meio de 
transpor ou lançar-se fora de si (FUGANTI, 2009, p.25), de encontrar o lado de fora dos 
limites do corpo e da mente como porvir inédito do movimento e do tempo, 
simultaneamente ao que se modifica ou devém dentro de si, estabelecendo assim um ritmo 
no qual se pode apreender aquilo que nos leva à fronteira, ao domínio das alianças e 
contágios que nos amplificam, nos fazem tomar distância de nós mesmos. Experimentar, ou 
simplesmente modificar-se. Deste modo, aponta-se, portanto, uma criança: lá onde a 
educação ameaça o império da verdade e sua entropia mortífera (CORAZZA, 2010, p.151), 
ela é sempre coexistência. E não identidade. E não sucessão. 
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3. Corpo 
 

O que é inimitável, finalmente, é o corpo; nenhum discurso, verbal ou plástico  
a não ser o da ciência anatómica, bastante grosseiro, afinal de contas, 

 pode reduzir um corpo a outro corpo.  
 

Roland Barthes. 
 

Sabe-se que a história da institucionalização da Educação se confunde com a história 
das práticas disciplinares e dos dispositivos de controle sobre o corpo (cf. CORAZZA, 2005, 
p.11-21), algo que também Foucault (1988; 2009) esforçou-se por tornar inegável, 
mostrando, inclusive, como a constituição de conhecimento sobre o corpo só pôde tornar-se 
possível a partir de um poder sobre o corpo, em uma singular junção de disciplinas militares 
e escolares. “Organizar o corpo para torná-lo eficientemente útil e atribuir-lhe seu devido 
lugar” (FUGANTI, 2009, p.24). Escrever direito, trabalhar o traço, o punho brando, o 
alinhamento da postura, a carcaça rígida, em parada, um ponto e então a linha, outra vez ao 
ponto, fisiologia e orgânica em toda uma série de condicionamentos fazendo do corpo o 
lugar de inscrições diversas, o próprio palco para a representação dos valores sociais de uma 
época. Tal como defende Gallo (2008, p.81), se é verdade que existe uma função manifesta 
do ensino – a transmissão de novos saberes, o acesso do aluno ao mundo da cultura 
sistematizada e formal –, é inegável que há também funções latentes, como a ideológica, ou 
seja, a inserção da criança no mundo da produção, pelo controle e modelagem de suas 
posturas através das ações mais insuspeitas. Escola, lugar da disciplina, de seu aprendizado e 
de seu exercício. Era sobre isso que nos advertiam Deleuze e Guattari (1995b, p.13): “A 
professora não se questiona quando interroga um aluno, assim como não se questiona 
quando ensina uma regra de gramática ou de cálculo. Ela ‘ensigna’, dá ordens, comanda”. De 
fato, a máquina do ensino obrigatório não deve se definir pela simples comunicação de 
informações, que nada mais são que o “mínimo estritamente necessário para a emissão, 
transmissão e observação das ordens consideradas como comandos”. Para a lei do ensino, 
trata-se de impor coordenadas, delimitar lugares, indicar valores e posições de sujeito. No 
entanto, longe da crença em uma via de mão dupla entre ensino-aprendizagem, deve-se 
desconfiar da certeza fácil de que aquilo que é transmitido é incorporado (cf. GALLO, 2008, 
p.84), uma vez que a aprendizagem é sempre um processo sobre o qual não se pode exercer 
um controle absoluto. Diferentemente do que se pode defender para o ensino, não há 
métodos para o aprender, não se sabe de antemão como alguém aprende, por intermédio 
de quais signos me torno bom em ciências ou sensível aos apelos de um instrumento, de 
uma língua estrangeira ou de um esporte qualquer. Seja como for, o certo é que o aprender 
é sempre o momento de uma conjunção (CORAZZA; TADEU, 2003, p.62) com o outro do 
pensamento, a composição de pontos singulares de meu corpo com pontos de uma outra 
figura, de um outro elemento que me desmembra, que me leva a penetrar em um mundo de 
problemas até então desconhecidos, inauditos, cujas intensidades devo combinar, tal qual 
um nadador em meio à onda (cf. DELEUZE, 2000, p.317). Por essa via, toda aprendizagem 
pressupõe uma espécie de desequilíbrio, um ponto crítico capaz de conjugar, em um só 
tempo, um antes e um depois, de maneira que nenhum dos termos esteja, por inteiro, nele 
presente – sem dúvida, um problema de estilo, tal como nos fez perceber Paul Klee (1979): 
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uma questão de tons de cinza, de certas zonas de indiscernibilidade cromática, e da 
necessária articulação dos seus elementos. Não se trata, é claro, de um deslocamento 
qualquer. O campo educacional, tal como refere Tadeu (1994), é historicamente definido 
pela onipresença de uma série de metanarrativas que o habitam e o definem. O sujeito, a 
consciência, sobretudo pelo centralismo que os posiciona, os aspectos de regulação e de 
governo, o saber atribuído à didática, ao intelectual em seu papel elucidativo, espécie de 
chave sagrada para mudanças em meio a jogos binários entre o saber e o não-saber, a 
opressão e a libertação, os opressores e os oprimidos, toda uma sorte de componentes 
debatendo-se na constituição do organismo teórico-prático educacional, que desse modo se 
articula, que desse modo encontra o seu lugar. Não haveremos de negar que, uma vez 
organizado, o corpo fala: a linguagem estruturada do corpo humano, do corpo teórico, 
docente ou discente, institucional, seja como for e qual for, dela, em sua verve informativa, 
é tácito aceitar uma transparência e uma infalibilidade, atributos pelos quais não mente 
(WEIL; TOMPAKOW, 1986). Toda efetividade morfológica, portanto, toda solução de 
compromisso assumida entre uma anatomia de ligação e outra, de deslizamento, está em 
consonância com a veracidade de uma postura, com o mapa já traçado dos gestos e 
insinuações contíguas. A vontade de saber, bem se sabe, é sempre vontade de permanência 
e fixação (cf. CORAZZA; TADEU, 2003, p. 41). Nossa vida é feita assim, tal como escrevem 
Deleuze e Guattari (1996, p.62), não apenas os grandes conjuntos molares, tais como as 
classes, Estados e instituições, mas também as pessoas como elementos de um conjunto e 
os sentimentos como relacionamentos entre pessoas são segmentarizados, organizados de 
maneira que o movimento não perturbe ou disperse, mas, ao contrário, garanta e controle a 
identidade de cada instância, estando aí incluída a identidade pessoal. A professora pode 
dizer à outra: considerando-se as diferenças entre as duas turmas, ambas tiveram resultados 
similares, e não há problema algum em seguir o mesmo planejamento, daqui para frente. 
Por territórios e planos bem definidos, não negamos a uma linha de porvir, fixa e retilínea, 
uma importância efetiva, afinal, toda promessa não encontra sua real justificativa a não ser 
pelos termos através dos quais ela garante a estabilidade de um enquanto. O escalonamento 
artrósico das relações, por essa via, configura-se também como um complexo registro de 
pontos, limites e conexões motoras, anatômicas, sociais – até onde, por onde, quando e de 
que modo ir. Neste sistema, a catástrofe não é indicativa de um movimento, nem mesmo o 
erro, o aparente passo em falso. Antes, trata-se de outra via, linha sinovial para a qual ainda 
não há a rotura do ponto articulado, ou seja, para qual ainda falta algum sentido. Com 
efeito, em Metamorfoses do corpo, José Gil (1980, p.29-31) aponta para a leitura do corpo 
como um continuum dinâmico, sendo que apenas artificialmente se faz possível separar em 
unidades discretas elementares, objetivas e mensuráveis, uma rede de gestos envolvidos 
uns nos outros. Assim, mesmo a mão que escreve não é uma parte, mas antes um nome, 
uma função, recorte instaurado por determinado sentido – onde uma géstica envolve o 
corpo, tramando o seu tecido. Em seus movimentos, o corpo é mesmo isso, articulação, não 
podendo ser lido de outra maneira. Trata-se, talvez, de uma espacialidade de situação, à 
maneira que é defendida por Merleau-Ponty (1994): diferente de um objeto, localizado e 
posicionado em um ponto ou outro no espaço, o corpo encontra o seu aqui em meio a suas 
tarefas, ou seja, pela articulação momentânea de seus elementos. Entregue a seu corpo – o 
corpo informe, o corpo imoral, o corpo a ser educado – a criança é, em cada um de seus 
movimentos, o exercício de uma afirmação, à maneira nietzschiana: “Inocência, é a criança, 
e esquecimento; um novo começo, um novo jogo, uma roda que gira por si mesma, um 
movimento inicial, um sagrado dizer ‘sim’” (NIETZSCHE, 2003, p.53). Ao resistir ao 
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encadeamento das formas, é pelo corpo infantil, frescum, que se afirma o movimento da 
vida.  
 
4. Ritmo 
 

                       Paris, 1º de dezembro de 1976. 
 

De sua janela, Roland Barthes vê uma mãe segurando o filho pequeno pela mão e 
empurrando o carrinho vazio à sua frente. Ela segue imperturbavelmente em seu passo, o 
garoto é puxado, sacudido, obrigado a correr o tempo todo, como um animal ou uma vítima 
sadiana chicoteada. Ela vai em seu ritmo, sem saber que o ritmo do filho é outro. O traço, tal 
como defende Barthes (2003, p.19), é preciso: sabemos que a sutileza do poder passa pela 
disritmia, por um ritmo impondo-se a outro, e que devemos esperar grandes distúrbios 
quando dois ritmos diferentes são postos juntos.  
 

* 
 

Suponhamos um único pulso sobre o corpo, ou, antes, um pulso capaz de acentuar 
uma determinada zona corpórea. Um pulso, com uma eternidade antes e a eternidade 
depois. Trata-se do nascimento da medida, de um primeiro sopro anatômico.   
 

 
Sobre o corpo: um pulso. 

 
Imaginemos então, quase que imediatamente, um segundo pulso: “uma vez que 

qualquer pulso é prolongado pelo silêncio que o segue, o segundo pulso será mais longo que 
o primeiro. Outro número, outra duração. Este é o nascimento do ritmo” (MESSIAEN apud 
BOGUE, 2003, p.189).  
 

 
Sobre o corpo: precipitação rítmica. 

 
A instauração do ritmo é sempre um programa intensivo, trata-se de pulsações 

apontando para este ou aquele acento corporal, do corpo tornado extenso em diferentes 
durações. Haverá sempre uma dimensão métrica, que presume o corpo em uniformidade 
com seus elementos, o corpo em sua lógica normativa. Mas é com o ritmo que iremos 
pressupor um tempo de fluxo, o corpo múltiplo, que se delineia com as mais variadas escalas 
de tempo sendo superpostas umas sobre as outras. “A medida é dogmática, mas o ritmo é 
crítico, ele liga os instantes críticos, ou se liga na passagem de um meio para outro” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.119). O corpo. O corpo que escreve, o corpo que corre e lê: 
toda a ação se faz em um meio, enquanto o ritmo é sempre um contraponto, a 
expressividade de uma distância combinável. Há sempre um corpo intratável, aquele do qual 
se diz: não reconheço, não pareço, não sou. Esse corpo atópico, necessariamente estranho a 
mim, é por condição aquele que resiste à definição, que faz vacilar a linguagem: não falo 
dele, nenhum discurso sobre ele. À deriva, o corpo está separado de todo padrão 
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morfológico ou expressivo – é a linguagem social, o socioleto, aquilo que falta (cf. BARTHES, 
2006, p.26). Trata-se de um inqualificável. Pouco importa vir a ser um eu fichado, fixado em 
algum lugar intelectual ou fisiológico, uma vez que tudo isso fenece em meio à 
insignificância do gesto – a uma géstica corresponde um desaparecimento da imagem, pelo 
fading da voz que diz sobre mim. 
 
5. Um mundo: mapas de mapas 
 

Um dia, no meu quarto, ao olhar para uma toalha sobre a cadeira, 
tive a nítida impressão de que não apenas cada objeto estava só,  

como tinha um peso – ou melhor, uma ausência de peso –  
que o impedia de pesar sobre o outro. 

A toalha estava só, tão só que tive a sensação de poder retirar a cadeira  
sem que a toalha se movesse. Ela possuía seu próprio lugar,  

seu próprio peso, e até seu próprio silêncio.  
O mundo era leve, leve. 

 
Jean Genet. 

 
Em O ateliê de Giacometti, Jean Genet (2000) narra o questionamento que o artista 

lhe faz sobre a passagem de suas estátuas do gesso ao bronze. Trata-se, em verdade, da 
história da grande vitória do bronze. Hesitante, Genet sentencia: aquelas obras não perdiam 
nada ao serem lambidas pelo bronze, ao tornarem-se outras do gesso ao bronze, mas 
tampouco ganham, ou menos não era essa a questão. Em tal acoplamento, talvez tenha sido 
mesmo o bronze quem tenha ganhado. Pela primeira vez, o bronze pôde ganhar. As 
mulheres de Giacometti são uma vitória do bronze, talvez sobre si mesmo. Modelagem e 
escultura melódica, ombros e peitos frágeis, com a curva do ombro delicada de força, um 
tanto quanto destrambelhada, cabeças grandes, corpos esguios em movimento, servindo 
como contraponto perfeito ao bronze. O bloco escultura-mulher-bronze, planos justapostos, 
que vencem o espaço vazio que lhes cercam ao interceptarem o trajeto do outro. A mulher 
capturou o bronze. Ou será que é o bronze quem se deixa harmonizar melodicamente por 
aquele gesto? Deleuze (1989) se diz fascinado pelo fato de todo animal possuir um mundo. 
Enquanto muita gente não possui mundo algum, vivendo, assim, a vida de todo mundo ou 
de qualquer um, de qualquer coisa, os animais têm mundos, sendo esse mundo animal 
capaz de reagir a toda espécie de coisa, ou então ser muito restrito, reagindo a muito pouca 
coisa. Eis o caso do carrapato, um só e pequeno ponto, que responde a três excitantes. Um 
excitante de luz, que o faz tender até a extremidade de um galho de árvore; um excitante 
olfativo, com o qual se deixa cair sobre o animal que passa; e um excitante tátil, que o leva 
até uma região com menos pelos, onde pode alojar-se sob a pele. Três motivos apenas, o 
resto de nada serve, nem sequer é considerado. Entre os três afectos, entre os três 
movimentos de contraponto, um imenso vazio, um nada que pode durar uma eternidade. O 
devir-escultura do bronze faz perceber apenas isso, o vazio de uma solidão natural que o 
bronze transpõe, que nunca antes havia podido transpor, até mesmo podendo ganhar uma 
nova significação, atraído pelo desenvolvimento pontual da obra. Ponto escultural e 
contraponto em bronze, assim configura-se um estilo: o encantamento do bronze, a afecção 
que faz com que seja arrancado de sua espera, de sua inércia solitária para um encontro 
inédito, para certo acoplamento. Sensação bronzeante, em nome da qual podemos nos 
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perguntar sobre os contraponto da escola. Por onde andam os afectos que nos sacodem e 
permitem à realidade escolar ser iluminada pelo opaco? Sabemos que uma sala de aula 
cansa de ser sempre uma sala de aula, com as mesmas regras que a mantém, os mesmos 
horários e muros que a delimitam, as mesmas estratégias, a mesma rotina e a mesma vida 
tão morrendo de sede. E bem sabemos que não é esse todo o seu possível, que se faz 
necessário acreditar em novos jogos de armar, em novos arranjos, em novas conexões. Em 
seus trajetos dinâmicos, a criança não lida apenas com formas e objetos, estando inserida 
em um meio intensivo, cujas forças que o constituem encontram-se aquém dos limiares 
estratificados de percepção: “um meio é feito de qualidades, substâncias, potências e 
acontecimentos” (DELEUZE, 1997, p.73), tal como a escola e suas matérias intensivas, seus 
barulhos, seus dramas, sendo a exploração direta desse meio um programa de construção 
subjetiva, visto que é ele o que movimenta, reflete-se naqueles que o percorrem. Tal como 
refere Kastrup (2000, p.379), a criança acessa um meio que transborda o mundo dos 
objetos, e é este mundo aquilo que por ela é percorrido e cartografado, em sua 
multiplicidade movente e instável, sempre em desequilíbrio. O mapa aí traçado é a própria 
expressão desse mundo, é mapa em movimento com regras locais e temporárias, 
subjetivação em processo, uma vez que o meio se reflete naqueles que o percorrem. É nesse 
sentido que podemos dizer que a criança é aquela que escorrega por entre as formas, que 
experimenta intensidades outras, liga-se ao que se subtende ao trajeto extensivo: “é o mapa 
de intensidades que distribui os afectos, cuja ligação e valência constituem a cada vez a 
imagem do corpo, imagem sempre remanejável ou transformável em função das 
constelações afetivas que a determinam” (DELEUZE, 1997, p.77). Um mapa intensivo, uma 
lista de afectos é um devir, movimento involutivo de dupla captura: não me torno outro, não 
me despeço de minhas formações subjetivas sem também contagiar aquilo que me afecta, 
ou seja, sem molecularizar as formas percebidas. Tornamo-nos com o mundo: “o devir é 
involutivo, a involução é criadora” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.19), ou seja, trata-se da 
formação de um “bloco que corre seguindo sua própria linha, ‘entre’ os termos postos em 
jogo, e sob as relações assinaláveis”. É nesse sentido que Corazza (2005, p.45) pode 
defender um pensamento educacional não mais ocupado com “a criança” empírica, 
idealizada, essencial, dotada de características comuns a um certo número de indivíduos (a 
forma “criança”, destinada desde sempre a entrar em oposição ou complementaridade, a 
vir-a-ser ou a deixar-de-ser cada uma das outras formas: recém nascido, bebê, púbere, 
adolescente, jovem, adulto, ancião), mas sim com o elogio de um pensamento impessoal, 
tomando a infância enquanto paradoxo, devir, acontecimento.   
5. Intermezzi  
 

Frente a tantas práticas majoritárias, o ritmo de uma criança não é mais que um 
excesso, luxo do gasto sem troca (cf. BARTHES, 2009, p.60). É seu corpo, que está ora 
ausente ora presente, aquilo que mina os referenciais maiores da educação, tornando-os 
simples lugares de suas pulsações. Em seus trajetos, a criança compõe uma ordem 
rapsódica, tece o corpo por retalhos, por remendos de intermezzi, estabelecendo assim uma 
postura quebrada, curto-circuitada, de ideal não desenvolvimentista. Sabe-se que já era esse 
o procedimento schumanniano: composições intercaladas, interrupções em sequência, 
espécie de uma ética do não ir longe. Ora, no meio infantil, tudo o que há são intermezzi, 
sendo aquilo que interrompe também interrompido, recomeçado. Pelas suas interrupções, 
pelos seus movimentos de cabeça, o corpo pondo-se a pôr em crise o discurso que, envolto 
em saberes, práticas, didáticas, ameaça a conduzir-se por cima dele, por meio dele. Plural, 
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perdido, enlouquecido, este corpo não conhece senão bifurcações pelas quais diverge, 
remendos de intermezzi compondo um tecido em movimento. O corpo em fragmentos, não 
mais articulado em vistas a um sentido futuro, mas em variação e translação contínuas. O 
corpo arquitetado em um meio, por incontáveis meios, entre-Vistas. O corpo: “um simples 
plural de encantos, lugar de pormenores sutis [...], canto descontínuo de amabilidades” 
(CORAZZA, 2010, p.88). Corpo pulsional, “que se empurra e volta a empurrar, passa para 
outra coisa – pensa noutra coisa” (BARTHES, 2009, p.288). Corpo embriagado e 
suficientemente distraído, estonteado e ardente. Corpo de intermezzos, que muda de sítio, 
muda de postura, impede que o discurso se agarre, engrosse, espalhe-se e desenvolva-se. 
Corpo que se agita e que incomoda a palavra. Corpo raso, de acúmulos superficiais, corpo 
epidermicamente profundo. Corpo palimpsesto, riscado de novo. O construcionismo infantil 
constitui a articulação dessa existência rapsódica, e afirma, reconhecendo por escrito, a 
polifonia que nela se inscreve. 
 
6. Dizer 
 

Uma vez uma menina me perguntou: 
– Para onde vai a música quando você para de tocar? 

Só as crianças conseguem fazer perguntas como estas... 
 

Federico Fellini. 
 

É a arte, segundo Deleuze (1997, p.78), quem pode dizer o que as crianças dizem. É 
ela que, à sua maneira, diz o que as crianças dizem. Trata-se do dizer não como fundo e 
verdade, mas materialidade do corpo que pulsa. Do dizer não meramente expressivo, 
articulado, mas conduzindo o próprio corpo em meio à pronúncia. O dizer como o outro 
corpo no corpo que se deixa ver através da fala. Nada a se opor, nada a se destruir: a fricção 
desejante entre a língua e seu fora. Mostrar e não representar, tornar visível e não 
reproduzir: já era sobre isso que nos falava Paul Klee (2001, p.43), em sua confissão criadora. 
Não nos enganemos, o mais elevado objetivo da educação, enquanto exercício do 
pensamento, também o é da arte, trair e traçar novas linhas, fissurar as belas interioridades 
orgânicas, abrir buracos no muro das significações dominantes (cf. DELEUZE; PARNET, 1998, 
p.34-37). Paisagens-aplats, toda uma nova cartografia, o rosto perfurado pelas escalas de 
um Saara, tal como Francis Bacon (cf. SYLVESTER, 2007, p.56) delimita os desejos e os 
movimentos da arte. Educar, ou simplesmente: habitar um deserto, esboçar seus limites, 
articular-se ao seu corpo, compondo uma sensação de vida. Afinal, em meio ao que dizem as 
crianças, educar poderia ser isso: “de-formar” (CORAZZA; TADEU; ZORDAN, 2004, p.167). 
Fazer do plano um Saara, identificar nos modelos de ensino as proporções de um Saara, pôr-
algum-Saara-no-cérebro, liberando a aula do claustrofóbico sentido das possibilidades dadas 
e das ideias feitas (idem, p.37-38). De-formar. Extrair a aula da relação entre os pontos, da 
organização das posturas e dos discursos prévios, das posições privilegiadas, justas, esquecer 
ativamente o que está posto, experimentando afirmativamente o que não pode ser visto ou 
pensado. Sublinhe-se: “O deserto sempre esteve aqui, um animal branco e paciente, 
esperando que os homens morressem, que civilizações lampejassem e se apagassem na 
escuridão” (FANTE, 2006, p.149). Tenhamos, portanto, em mente a linha de fuga, a linha 
desértica que percorre subterraneamente, virtualmente, a matéria vivida. Etologia, tópico 
primeiro: evitar ao máximo os processos de estratificação, habitar o deserto, anarqueonte 
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saber. A arte e a infância inflamam a educação. Em meio a isso, a resposta ainda é: “atente 
para o som que isso faz”. 

 
 

Referências  
 
AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 
BARROS, Manoel. Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros. São Paulo: 
Planeta do Brasil, 2010. 
BARTHES, Roland. Como viver junto: simulações romanescas de alguns espaços cotidianos. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
_ O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
_ O império dos signos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
_ O óbvio e o obtuso. Lisboa: Edições 70, 2009. 
BOGUE, Ronald. Deleuze on Music, Painting and the Art. New York: Routledge, 2003. 
CORAZZA, Sandra Mara. Uma vida de professora. Ijuí: Editora Unijuí, 2005. 
_ Fantasias de escritura: Filosofia, Educação, Literatura (Org.). Porto Alegre: Editora Sulina, 
2010. 
CORAZZA, Sandra Mara; TADEU, Tomaz. Composições. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
CORAZZA, Sandra Mara; TADEU, Tomaz; ZORDAN, Paola. Linhas de escrita. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2004. 
COUTO, Carlos Sequeira C. Vedutismo. Coimbra: Pé de Página Editores, 2005.  
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Lisboa: Relógio d’Água, 2000. 
_ Crítica e clínica. São Paulo: Editora 34, 1997. 
_ O abecedário de Gilles Deleuze. Descrição de entrevista realizada por Claire Parnet, 1989. 
Disponível em: www.oestrangeiro.net. Acesso em: 12 de abril de 2012.  
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995a. 
_ Mil platôs 2. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995b. 
_ Mil platôs 3. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. 
_ Mil platôs 4. São Paulo: Editora 34, 1997. 
DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. 
FANTE, John. Pergunte ao pó. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1988. 
_ Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2009. 
FUGANTI, Luiz. “Aprender”. Em CORAZZA, Sandra Mara & AQUINO, Julio Groppa (Orgs.). 
Abecedário: Educação da diferença, p.24-27. São Paulo: Papirus, 2009. 
GALLO, Silvio. Deleuze e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 
GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio d’água, 1980. 
KASTRUP, Virgínia. “Aprendizagem, Arte e Invenção”. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 6, n. 
1, p. 17-27, jan./jun. 2001. 
KLEE, Paul. Teoria del arte moderno. Buenos Aires: Ediciones Caldén, 1979. 
_ Sobre a arte moderna e outros ensaios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001 
LE BRETON, David. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. Campinas: Papirus, 2003. 
LINS, Daniel. “Mangue’s School ou por uma pedagogia rizomática”. Educação e Sociedade. 
Campinas, vol. 26, n. 93, p. 1229-1256, Set./Dez. 2005. 



 
 240 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
NIETZSHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
SILVA, Tomaz Tadeu. “O adeus às metanarrativas educacionais”. Em _. (Orgs.) O sujeito da 
educação: estudos foucaultianos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1994.  
SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala. São Paulo: Vozes, 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 241 
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Resumo 
 

A nossa abordagem, situando-se na tradição do Círculo de Eranos e da Psicologia de 
Profundidades, privilegia antes a mítico-simbólica da criança. O nosso ponto de partida é a 
leitura de um artigo emblemático intitulado Abandoning the Child (1971) de James Hillman 
onde o autor examina o motivo da criança a partir da perspetiva da psicologia arquetipal. 
Seguidamente, falaremos da perspetiva da psicologia profunda (Jung e Erich Neuman) e 
mitológica (Karl Kérenyi), bem como da perspetiva da fenomenologia poética de Gaston 
Bachelard. Finalmente, terminaremos a nossa intervenção com uma leitura educacional dos 
contributos anteriores a partir daquilo que designamos, em muitos dos nossos estudos, de 
filosofia do imaginário educacional. 
 
Palavras-chave: criança arquetipal; infância; mitologia; imaginário educacional 
 
 
Abstract 
 

Our study is inscribed in the tradition of the Eranos Circle and in the Depth 
Psychology and it takes a look at the child from a mythico-symbolic perspective. Our 
starting-point is an emblematic article by James Hillman, Abandoning the Child (1971) where 
the author examines the child motive from the perspective of Archetipal Psychology. Then 
we will talk about depth psychology (Jung and Neuman) and mythological psychology (Karl 
Kérenyi), and also about Gaston Bachelard's poetical phenomenological perspective. At last, 
we will end our paper with an educational reading from the previous positions, taking into 
account what we have designated, in many of our studies, the philosophy of the educational 
imaginary. 
 
 
Keywords: archetypal child; childhood; mythology; educational imaginary. 
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«O que quer que se diga acerca das crianças e 
da infância não é de todo, realmente, acerca 
das crianças e da infância» 

James Hillman 
 

 
«Quel être cosmique qu’un enfant rêveur» 

Gaston Bachelard 
 
 

Introdução 
 

O tema da comunicação inscreve-se na necessidade de pensar os temas educacionais 
do ponto vista remitologizador, quer dizer pensar, no nosso caso concreto, a criança desde a 
perspetiva do imaginário educacional cuja preocupação é a de enfatizar a dimensão mítico-
simbólica das ideias educativas mais emblemáticas da tradição educativa ocidental. 

Constata-se que os temas da criança e da infância têm sido prevalentemente 
estudados a partir, por um lado, do locus do chamado “real”, ou seja, a partir da criança real 
(o tal ser concreto enquanto biopsiquico-social), de uma infância real (designação 
representacional que subsume múltiplos aspetos pluridisciplinares) e, por outro, a partir de 
uma tradição educacional, sociológica, literária, psicológica, antropológica que encara quer a 
criança, quer a infância sob uma perspetiva epistemológica clássica. Por outras palavras, 
aquilo que mais interessa aos saberes sectoriais atrás assinalados, é a criança e a infância na 
história dos acontecimentos e das suas circunstâncias e ligações específicas a esses mesmos 
saberes. Assim, o par criança-infância aparece como categoria social e histórica, como objeto 
psicológico e comportamental, como figura ficcional na narrativa literária, como ator de 
aprendizagem em dado contexto educativo, enfim como categoria antropológica situada em 
contexto sociocultural-económica. 

A nossa abordagem, situando-se na tradição do Círculo de Eranos e da Psicologia de 
Profundidades, privilegia antes a mítico-simbólica da criança. O nosso ponto de partida é a 
leitura de um artigo emblemático intitulado Abandoning the Child (1971) de James Hillman 
onde o autor examina o motivo da criança a partir da perspetiva da psicologia arquetipal. Ele 
mostra que tanto a criança real como a infância real não podem deixar de ser contaminados 
pelo arquétipo da criança e da infância. 

Face ao exposto, é nossa intenção partindo do contributo agora enunciado 
enriquecê-lo quer com a perspetiva da psicologia profunda (Jung e Erich Neuman) e 
mitológica (Karl Kérenyi), quer com a perspetiva da fenomenologia poética de Gaston 
Bachelard. O primeiro contributo defende a necessidade de se pensar a criança como matriz 
fundadora universal da memória coletiva, do inconsciente coletivo (o chamado arquétipo da 
criança) que influencia determinantemente aquilo que certa orientação positivista, ainda 
muito visível nas diferentes disciplinas que da criança tratam, denomina de criança real ou 
de infância real. No tocante ao contributo de Kérenyi há que destacar que a abordagem 
mitológica da criança e mesmo da infância é inseparável das caraterísticas da do arquétipo 
da criança como, aliás, as figuras míticas de Ártemis, Dionísio e Hermes o parecem aliás 
ilustrar paradigmaticamente. Já Bachelard, influenciado por Jung, procura relacionar o 
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devaneio da infância com as “imagens primeiras” presentes na “infância cósmica” que não é 
cronologicamente datada. Finalmente, terminaremos a nossa intervenção com uma leitura 
educacional dos contributos anteriores a partir daquilo que designamos, em muitos dos 
nossos estudos, de filosofia do imaginário educacional. 

Para realizar o desiderato enunciado, e tratando-se de um estudo de revisitação e 
reflexivo, usaremos os procedimentos metodológicos inerentes de uma hermenêutica 
filosófica. A título de exemplo, destacaremos a relação compreensão-explicação como 
impulsionadora de uma interpretação que privilegia o latente, o dito invisível, o outro lado 
do espelho. Aquele lado que se torna dificilmente exaurível pelos designados métodos 
qualitativos e quantitativos usados dominantemente pelas disciplinas compreendidas nos 
chamados Estudos da Criança. No contexto anunciado, aquilo que se espera do nosso estudo 
é que represente um avanço aprofundado no quadro da filosofia do imaginário educacional 
onde a figura da criança aparece abordada a partir do seu lado simbólico e mitológico que 
não é de todo uma prioridade dos Estudos da Criança tal como eles são concebidos e 
praticados, especialmente em Portugal. Procura-se assim, e na base dos autores utilizados e 
pela interpretação avançada, em doar uma mais-valia de sentido interdisciplinar e de fino 
recorte hermenêutico simbólico aos Estudos da Criança e ao seu modo de tratar a infância. 

 
 

1. Os contributos de James Hillman, de Jung, de Karl Kerényi e de Gaston Bachelard 
 

1.1. Da Criança abandonada 
 

James Hillman na sua conferência dedicada ao tema de Abandoning the Child (1971) 
procura chamar a atenção para a constituição subjetiva e arquetípica que é a criança. Para o 
autor esta dimensão ajuda o adulto a redescobrir a imaginação. Um modo de imaginação 
que não encara a criança como vulnerabilidade emocional e realidade imaginal, mas como 
uma potência imaginante capaz de revitalizar as nossas “fantasias racionalizadas” (1971: 
404). 

Crítico de uma pretensa cientificidade positivista atribuída à psicologia, Hillman 
lembra que pretende trazer ao de cima a subjetividade da psicologia e não «cobri-la com a 
fantasia da objetividade que tanto infecta o nosso campo de investigação» (1971: 359), pois 
«Nenhum deste material existe independentemente das pessoas e da psique do 
investigador. O assim chamado material objetivo é a matéria mais subjetiva da vida: tem a 
ver com o que as pessoas recordam, com o que fantasiam, onde amam. É o relatório das 
feridas onde a vida errou: é o escrutínio dos segredos e a confissão das orações» (1971: 
360). Está lançado o tema: uma visão da criança numa suposta psicologia objetiva é 
abandoná-la. Mas quem é, então, a criança? A criança real e a infância não são a criança 
fantasia pelo que «Nós não podemos saber (quem é a criança) até termos compreendido 
mais acerca do funcionar da criança fantasia, da criança arquetipal na psique subjetiva» 
(1971: 363). Com Freud, a criança recebeu primazia (a importância dos primeiros anos), 
corpo (tem paixões, desejos sexuais, zonas erógenas) e patologia (sofre de repressões e tem 
fixações), desenhando uma imagem da criança, por exemplo, em clara oposição ao 
imaginário da criança em Charles Dickens (onde nelas estão ausentes toda a perversidade e 
sexualidade infantis). A estas dimensões aduzidas por Freud, Hillman recorda os atributos 
recuperados em Jung (futuridade, invencibilidade heroica divina, hermafroditismo, princípio 
e fim, abandono) (1971: 363-364). Este abandono da criança aparece nos sonhos: «Nós 
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descobrimos a criança abandonada acima de tudo nos sonhos, onde nós próprios, ou uma 
criança nossa, ou uma desconhecida, é negligenciada, esquecida, chora, está em perigo ou 
em necessidade, ou algo parecido» (1971: 365). E aqui o sonhador assume geralmente uma 
responsabilidade culposa. O casamento evoca também, inevitavelmente, a criança 
abandonada, porque este é, ou deveria ser, um lar, um ninho, um santuário para as 
necessidades da criança abandonada: «O que é rejeitado em todo o lado deve ser permitido 
aqui em casa» (1971: 368).  

Este abandono da criança vê-se ainda na tensão entre as figuras da mãe e da ama 
(mothering e nursing), em que se encontram aqui dois modos diferentes de cuidar da 
criança, ambos necessários mas distintos: a mãe está vital e pessoalmente vinculada à 
criança, mas a ama não: a criança não é da ama, a sua vida e a sua história não são a da 
criança, o amor da ama não é nem tabu nem incesto. Daqui Hillman passa para a imagem da 
criança morta, imagem da nossa esperança perdida, do nosso desapontamento criativo, da 
imaginação tolhida. A criança morta não é só a morte da vida, mas também a vida da morte; 
não é só o fim da vida, mas também o fim do sentido ou da finalidade da vida (1971: 395-
6).De tudo isto resultam dois polos que Hillman caracteriza como Childishness 
(infantilidade/infantilismo) e Childlikeness (ser como criança): “Por um lado, uma pessoa 
esforça-se por amadurecer, pôr de lado tudo o que é infantil, sair de infantilismos e ávidia da 
ignorância. Por outro, uma pessoa deve tornar-se criança, pois só das crianças é o reino dos 
Céus, e é a criança que deve conduzir a psique e ser o seu fim” (1971: 397).  

Mas como superar a criança e tornar-se criança? Estes opostos aparecem já em 
Platão, lembra James Hillman: a criança do Ménon, não é a mesma do Lísias, da República e 
das Leis; S. Paulo distingue entre ter um coração de criança (o que é bom), mas não a mente 
de uma criança (o que é mau); Sto. Agostinho apresenta a criança como modelo de 
humildade, mas alerta para o outro lado da moeda, a criança como modelo de estupidez e 
de loucura; à conceção de Rousseau, Froebel e dos Românticos da criança como um ser 
necessariamente infantil, opôs-se a visão medieval e clássica da criança como um adulto em 
miniatura que temos de moldar pela Bildung (1971: 397-8). Neste contexto, parece que 
temos que suportar a criança neste estado de tensão: 

 
O padrão que temos vindo a expor mostra um círculo vicioso. Abandonar a 
criança de modo a tornarmo-nos maduros e depois abandonarmo-nos à 
criança quando ela regressa. Ou nós reprimimos ou nós acariciamos esta 
face da nossa subjetividade. Em ambos os casos a criança é insuportável 
(intransportável): em primeiro lugar, nós não a suportamos de todo e então 
cedemos-lhe totalmente. Parece que seguimos um padrão contido na 
própria palavra “abandonar”, tal e qual está presente nos sentidos 
alternativos e opostos de “perder” e “largar”. Por um lado, nós libertamo-
nos de uma condição ao deixarmo-la separar-se de nós; e, por outro lado, 
nós libertamo-nos ao deixá-la ir (1971: 400).  

 
 
 
 
1.2. Da Criança arquetipal 

 
As considerações elaboradas em 1940 por Jung acerca da psicologia do arquétipo da 

criança e publicadas em 1941, em coautoria com Karl Kerényi, no livro Einführung in das 
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Wesen der Mythologie (Introdução à essência da Mitologia) oferecem-nos o ponto de 
partida da nossa reflexão sobre as características da Criança arquetipal. O seu estudo sobre a 
figura arquetipal da criança vem na continuidade das suas reflexões sobre o tema da criança 
ligada ao pensamento mítico arcaico, ao arquétipo da mãe e à felicidade paradisíaca.  

A Criança arquetipal como “representação do aspeto infantil pré-consciente da alma 
coletiva” (1993: 118), ou seja, enquanto manifestação dominante do inconsciente coletivo46 
                                                           
46

 A noção de inconsciente coletivo foi concebida por Jung como uma espécie de depósito onde se situa a 
herança e as possibilidades psíquicas da humanidade. Por outras palavras, ele concebe a existência de um nível 
mais antigo, comum a todos os seres humanos, o que significa portanto que este tipo de inconsciente, ao 
contrário do pessoal, contém a herança espiritual da evolução humana que, por sua vez, emerge, enquanto 
realidade psíquica objetiva, na estrutura cerebral de cada indivíduo: “Pode-se distinguir em princípio o 
inconsciente pessoal que recolhe todas as aquisições da vida pessoal: o que nós esquecemos, o que 
recalcamos, perceções, pensamento e sentimentos subliminais. Ao lado desses conteúdos pessoais existem 
outros que não são pessoalmente adquiridos; eles provêm das possibilidades congénitas do funcionamento 
psíquico em geral, nomeadamente da estrutura herdada do cérebro. São as conexões mitológicas, os motivos e 
as imagens que se renovam por todo o lado e sem cessar, sem que haja tradição, nem migração histórica. 
Designo esses conteúdos de inconscientes coletivos (1991: 448). No fundo, ao aceitar a ideia de que a 
ontogénese reflete as dominantes da herança filogenética, aliás uma ideia comum nos séculos XIX e XX, Jung 
vê-se obrigado a admitir a existência de rastos mnésicos do passado inconsciente. Estes rastos não são outra 
coisa do que as experiências que se revelaram ser as mais significativas ao longo da aventura humana, ou seja, 
os grandes sucessos e fracassos da atividade metamórfica da libido que ficaram, segundo Jung, “gravados” na 
estrutura cerebral e são assim herdados de geração em geração. A estes rastos ou experiências numinosas, 
Jung dá-lhes o nome de arquétipos do inconsciente coletivo: “[Os arquétipos são] formas [e as matrizes] ou 
imagens de natureza coletiva que se manifestam praticamente no mundo inteiro que se manifestam 
praticamente no mundo inteiro como elementos constitutivos dos mitos e, ao mesmo tempo, como produtos 
autóctones, individuais de origem inconsciente. Esses temas arquetípicos provêm provavelmente das 
disposições do espírito humano que não se transmitem somente pela tradição e pelas migrações, mas ainda 
pela hereditariedade. Esta última hipótese é indispensável, porque as imagens arquetípicas, mesmo 
complicadas, podem aparecer espontaneamente sem nenhuma possibilidade de tradição direta (1994: 102) ”. 
Deixando de lado as polémicas e discussões que o par inconsciente coletivo-arquétipo originaram, limitemo-nos 
aqui tão-somente a referir que Jung utilizou o termo “imagens primordiais”, que retomou de Burckhardt, e 
“dominantes do inconsciente coletivo”. Somente a partir de 1919 Jung, ao lado de “imagem primordial” e 
“dominante”, começou a utilizar o conceito de arquétipo para designar o seu carácter de imagem psíquica 
coletiva comum a povos ou épocas inteiras. Dando-se conta dos muitos mal-entendidos que este conceito 
provocou, Jung decidiu, a partir da sua obra Tipos Psicológicos (1921), distinguir arquétipos e imagens 
primordiais (ou imagens arquetipais ou arquetípicas) que já são uma consequência dos primeiros. Enquanto os 
arquétipos são formas inconscientes irrepresentáveis e preexistentes que parecem formar parte da estrutura 
psíquica herdada, as referidas imagens primordiais ou arquetípicas, enquanto representações arquetípicas 
(imagens e ideias), são como as visualizações da “estrutura cristalina do líquido original” (a parte ctónica da 
psique) mediadas pelo inconsciente coletivo. Por outras palavras, elas veiculam e visualizam os efeitos dos 
arquétipos o que significa portanto que são formas ou representações dos arquétipos na consciência. Deste 
modo, ao contrário das imagens primordiais, os arquétipos não são determinados no seu conteúdo, mas 
somente em relação à sua forma, e apenas num grau muito limitado. Por outro lado, só no momento em que 
as imagens primordiais se tornam conscientes é que o seu conteúdo é determinado e, como tal, é preenchido 
com o material da experiência consciente. De acordo com Jung, as imagens arquetípicas, enquanto padrões ou 
motivos universais, são o conteúdo básico das mitologias. Os conteúdos arquetípicos exprimem-se mediante 
imagens que são, por sua vez, expressas em símbolos, metáforas, mitos e mesmo em ideias, pois, como nos diz 
Ricoeur, não pode haver simbolismo sem linguagem na medida em que é por seu intermédio que nós 
atingimos a auréola simbólica mais arcaica (1976: 18). Deste modo, existe uma analogia entre as imagens 
arquetípicas e os motivos ou tipos mitológicos. Neste sentido dizemos que “uma imagem é arcaica se ela 
possui semelhanças mitológicas incontestáveis” (Jung, 1991: 412), o que quer dizer que uma imagem 
primordial ou arquetípica possui um carácter arcaico se apresentar uma concordância notável com os motivos 
mitológicos conhecidos: “A imagem primordial é sempre coletiva, quer dizer comum ao menos a todo um povo 
ou a toda uma época. Muito provavelmente, os principais motivos mitológicos encontram-se em todas as raças 
e em todas as épocas; eu consegui mostrar a existência de motivos da mitologia grega nos sonhos e nas 
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precede o tema da criança e a experiência concreta da criança e não o contrário. Esta 
observação é igualmente válida para a representação mitológica da infância47: 

 
A representação mitológica da criança não é textualmente uma cópia da 
‘criança’ empírica, mas um símbolo claramente reconhecido como tal: 
trata-se de uma criança divina, miraculosa, – não de uma criança humana – 
de uma criança procriada, colocada no mundo e criada em circunstâncias 
realmente extraordinárias. As suas aventuras e gestos são tão monstruosos 
como a sua natureza e a constituição do seu corpo. É unicamente em 
função das suas qualidades não empíricas que se torna necessário falar de 
um ‘tema da criança’. Além disso, a ‘criança’ mitológica também aparece 
sob a forma de deus gigante, de ‘polegarzinho’ [poucet no original], de 
animal, etc., o que indica que não se trata de uma causalidade racional ou 
de uma criança concreta. O mesmo argumento vale para os arquétipos do 
‘pai’ ou da ‘mãe’ que são igualmente símbolos irracionais da mitologia 
(1993: 119). 

 

Jung classifica a criança que, como elemento “mitogénico”, aparece no psiquismo 
inconsciente, ao que ele dá o nome de “inconsciente coletivo”48, na categoria dos “temas” 
(Motive), “imagens primordiais” (Urbilder), “tipos” (Typen) e de “arquétipos” (Archetypen): 
“O tema da criança é representativo do aspeto infantil pré-consciente da alma coletiva” 
(1974: 118)49 Assim, a criança prototípica, que se faz tantas vezes acompanhar dos seus 

                                                                                                                                                                                     
imaginações dos negros” (1991: 433-34). O que se depreende pois daqui é que os deuses da mitologia são 
metáforas de condutas arquetípicas e os mitos representações arquetípicas: “Podemos hoje dizer que os 
arquétipos aparecem nos mitos e nos contos, assim como no sonho e nos produtos imaginários da psicose” 
(1993: 108). 
47

 Sobre a representação mitológica da Infância e a relação que existe entre Jesus Criança da tradição cristã e os 
deuses da antiguidade greco-romana ou celta, atente-se à passagem pertinente de Philippe Walter na 
apresentação do número especial da revista Íris (2002) dedicada à “L’Enfant mythique (Europa et Japon): “A 
questão da Criança Divina interroga, desde há muito tempo, os estudos mitológicos. O cristianismo, colocando 
no início da sua revelação o mistério da criança divina nascida de uma virgem, desperta os velhos esquemas 
míticos: Hermes ou Dioniso nos antigos Gregos, Taliesin nos Celtas apresentam afinidades reais com este filho 
de deus, até ao ponto de se interrogar: ‘E se a criança Jesus não é mais do que o herdeiro de divindades muito 
mais antigas?’. Num trabalho célebre, Carl Gustav Jung e Charles Kérényi tentaram, mais globalmente ainda, 
apreender a essência da mitologia a partir dessa figura chave do imaginário humano que é a criança divina. É 
evidente que há, em toda a criança, uma figura encarnada da origem que reenvia espontaneamente às origens 
do mundo e ao aparecimento da humanidade. É talvez porque ele traz consigo o mistério da vida nascente que 
a criança é mítica por essência” (2002: 3). 
48

 Jung carateriza assim o seu “inconsciente coletivo”: “As ‘camadas’ mais profundas da alma perdem, com a 
profundidade e a obscuridade crescentes, as particularidades individuais. Elas tornam-se cada vez mais 
coletivas à medida que se avança em direção ao ‘baixo’, quer dizer quando se aproximam dos sistemas 
funcionais autónomos, terminando por se tornarem universais e ao mesmo tempo estendem-se na 
materialidade do corpo, quer dizer dos elementos químicos. O carbono do corpo é carbono em geral. É a razão 
porque, nas suas ‘profundezas’, a alma é ‘mundo’ em geral” (1974: 134).  
49

 Ver a importante nota 19 (pp. 118-119) do texto de Jung intitulado Contribuição à psicologia do arquétipo da 

criança que se encontra na obra L’Essence de la mythologie. L’enfant divin et la jeune fille divine (Einführung in 

das Wesen der Mythologie. Der Mythos vom göttlichen Kind und Eleusinische Mysterien, 1941) e que nós 

consultamos em língua francesa. Aqui apenas citamos uma breve passagem como a infância simbolizando o 

“estádio primigénio, inconsciente e instintivo”: “Na realidade psicológica, a imagem empírica ‘criança’ não é 

que um modo de expressão (e não é o único!) para representar um dado estado psíquico que é dificilmente 

compreensível” (p. 119). 
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símbolos (joia, pérola, flor, vaso, ovo de ouro, bola de ouro, etc.) define-se pela polarização 
arquetipal: insignificante-significante; pequena-grande; passado-presente-futuro; angélica-
demoníaca; solidão-cosmicidade; unidade-pluralidade; abandono-invencibilidade 50 , 
ocultação-exposição; ser inicial-ser final51 (1974: 126-141). Destes atributos, Jung atribui 
uma importância particular à dimensão do futuro que a criança representa: “A criança é o 
futuro em potência” (1974: 122). Ele é o mediador e o salvador e uma espécie de proto-
símbolo unificador de contrastes de polos opostos, daí Jung falar do hermafroditismo da 
criança: “O hermafroditismo não significa outra coisa que a reunião dos contrastes mais 
forte e mais significativos” (1974: 134, 134-139). Aliás, este aspeto confirma a justeza do 
axioma jungiano que diz que o arquétipo “se apresenta como um mediador que reúne os 
contrastes entre as bases inconscientes e o consciente. Ele lança uma ponte entre a 
‘consciência do presente’, ameaçada de dissolução, e o Todo próximo da natureza, 
inconsciente e instintivo, das épocas passadas” (1974: 136). 

Em resposta a um pedido de Karl Kerényi – mais precisamente no seguimento dos 
seus estudos A Criança Divina e A Jovem Divina (1939-1940) – Jung elaborou uma série de 
comentários sobre a psicologia do arquétipo da criança, sendo aqui de destacar as facetas 
que constituem a figura arquetipal da Criança apresentados em pares: inocência-
perversidade, divina (o “deus-criança”) – heroica (a “criança-herói”), protegida-abandonada, 
solitária-cósmica, fragilidade-invencibilidade, passado-futuro. Das facetas enunciadas, 
trataremos mais detalhadamente da futurização, do abandono, do carácter invencível e do 
hermafroditismo da imagem arquetípica da Criança (Criança arquetipal): 

 
– A futurização da Criança arquetipal:  
A criança representa o futuro em potência, a mudança futura da personalidade, a 
síntese dos elementos conscientes e inconscientes da personalidade. Compreende-
se, assim, que a criança seja um símbolo que se adeque bem ao processo de 
individuação junguiano, pela simples razão que visa a síntese da totalidade e da 
harmonia psíquica – o “Si-Mesmo” (das Selbst). Como símbolo de totalidade não é de 
estranhar que revista as formas do "redondo", do "círculo", da "esfera" ou do 
"tetraedro" e que se afirme, portanto, como um símbolo mediador, salvador e que 
reúna os contrastes;  
 
– O abandono da Criança arquetipal:  
Jung refere-se ao estado de abandono da Criança do seguinte modo: “O abandono, a 
exposição, o colocar em perigo, etc., pertencem, por um lado, ao desenvolvimento 
ulterior do começo insignificante, por outro ao nascimento misterioso e miraculoso” 
(1993: 126). De acordo com o autor, a condição de “abandonado”52 é aquilo que 

                                                           
50

 Jung diz-nos que a criança “é a abandonada, ignorada e ao mesmo tempo a divinamente poderosa; ela é o 
início significante, duvidoso e o fim triunfante” (1974: 141).  
51

 A criança é encarada por Jung como “renatus in novam infantiam” o que significa que “Ela não é portanto 
somente um ser do início, mas também do fim. O ser inicial era antes do homem, e o ser final é depois do 
homem. Psicologicamente esta afirmação significa que a ‘criança’ simboliza a natureza pré-consciente e pós-
consciente do homem. A sua natureza pré-consciente é o estádio inconsciente da primeira infância; a sua 
natureza pós-consciente é uma antecipação por analogia além da morte. É a natureza englobante do Todo 
psíquico [o Si-Mesmo/das Selbst) que se exprime por esta representação. O Todo nunca se confina ao círculo 
da consciência; ele engloba o espaço determinado e indeterminado do inconsciente” (1974: 140).  
52

 Sobre este tema, e na continuidade de Jung, escreveu, além de outros (Gilda Frantz, Marion Woodman, M. 

Scott Peck), James Hillman um importante artigo intitulado Abandoning the Child (1971) e, do ponto de vista 
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define a Criança arquetipal (a Criança interior): “A ‘criança’ significa qualquer coisa 
que aspira à independência. Ela não o poderá fazer sem se separar da origem: o 
abandono é portanto condição necessária e não somente sintoma” (1993: 90). Esta 
necessidade deve ser encarada como uma experiência positiva, na medida em que 
aponta para um processo de maturação da personalidade, ou seja, para aquilo que 
Jung denominou de “Processo de Individuação que tem com principal objetivo a 
síntese do Si-Mesmo (das Selbst)”: “No processo de ‘individuação’ ela [a Criança] 
antecipa a figura que resulta da síntese dos elementos conscientes e inconscientes 
da personalidade. Ela é portanto um símbolo que reúne os contrastes, um mediador, 
um salvador; quer dizer um ‘formador da Totalidade’. […] Eu chamei a esta 
Totalidade acima do domínio consciente, o Si-Mesmo (das Selbst)” (1993: 122-123). 
 
– A invencibilidade da Criança arquetipal:  
A invencibilidade da Criança advém-lhe da sua natureza divina (divindade infantil) e 
heroica (herói juvenil). A criança é, por um lado, "insignificante", "frágil", "carente" e 
por isso mesmo sujeita ao abandono, à exposição, aos perigos de toda a espécie (a 
“infância solitária” de Bachelard -1984: 90); por outro lado, ela é "divina", pois dispõe 
de forças quase que hercúleas que lhe permitem que faça face aos perigos e às 
agressões (a “infância cósmica” de Bachelard - 1968: 90). A Criança enquanto divina 
(o deus é um ser sobrenatural puro) personifica o inconsciente coletivo ainda não 
humanizado, enquanto heroica compreende no seu aspeto sobrenatural a essência 
humana e “representa portanto uma síntese do inconsciente (‘divino’ quer dizer 
ainda não humanizado) com o consciente humano” (Jung, 1993: 125): “A criança é a 
abandonada, a desamparada e ao mesmo tempo divinamente poderosa; ela é o 
início insignificante, duvidoso, e o fim triunfante. A ‘eterna criança’ no homem é uma 
experiência indescritível; um estado de inadaptação, uma desvantagem e uma 
prerrogativa divinas; em último lugar, um imponderável que determina o valor ou a 
falta de valor fundamentais de uma personalidade” (Jung, 1993: 141); 
 
 
– O hermafroditismo da Criança arquetipal:  
A natureza plástica e pregnante da Criança simbólica permite a Jung falar do seu 
carácter hermafrodita: “O hermafroditismo não significa outra coisa do que a reunião 
dos contrastes mais fortes e mais marcantes” (1993: 134). A figura da Criança 
hermafrodita é um símbolo que evoca, na sua qualidade de “símbolo da reunião 
construtiva de contrastes”, quer os deuses bissexuais e criadores do mundo, quer a 
complexa simbólica do andrógino e, consequentemente, o seu mito: o andrógino, 
como expressão da totalidade (coincidência e harmonia dos contrários), simboliza a 
perfeição das origens, o estado primordial não-condicionado (a total autonomia), a 
espontaneidade, a força e a liberdade (Libis, 1980; 1986; Eliade, 1981): “O 
inconsciente mantém portanto em nós poderes andróginos. [...] O relógio do 
feminino funciona em contínuo, numa duração que se desenrola tranquilamente. O 
relógio do masculino tem o dinamismo do estremeção” (Bachelard, 1984: 50-51). 
Este estado de androginização corresponde à inocência primigénia do estado edénico 

                                                                                                                                                                                     
mítico, Otto Rank, um dos discípulos de Freud, escreveu Der Mythus von der Geburt des Helden (O Mito do 

Nascimento do Herói – 1909) onde apresenta 85 exemplos que ilustram o “abandono da criança”. 
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– o estado antes da queda, isto é, antes do pecado original. Neste contexto, não é de 
estranhar que a infância seja sinónimo de espontaneidade, de não-conhecimento, de 
não-diferenciação, de identidade e de simplicidade própria do estado natural, 

atributos próprios da Idade de Ouro ou mesmo do Paraíso Perdido (Eliade, 1981
a
: 78-

94). 
 

Tendo em conta as principais características da Criança arquetipal, perguntamo-nos 
acerca dos seus significados e correlativamente da Infância enquanto tal. Assim, podemos 
afirmar que a Criança representa, como atrás dissemos, o “aspeto infantil pré-consciente da 
alma coletiva” que corresponde ao estádio “urobórico” (condição paradisíaca do 
desenvolvimento da criança) de Erich Neumann53: este caracteriza-se por um “mínimo de 
desconforto e tensão e um máximo de segurança, e também pela unidade entre o eu e o tu, 
entre o Self e o mundo” (1999: 14). Identificamos esta unidade com a realidade unitária do 
paraíso, cujos símbolos mais marcantes são o “refúgio”, o “lar original”, o “círculo”, a 
“esfera”, o “oceano”, o “lago” e por todas as imagens associadas ao mito do Paraíso, tais 
como a do andrógino, da vegetação luxuriante e dos frutos variados que lhes estão 
associados, das águas correntes, etc: “Infância é símbolo de inocência: é o estado anterior ao 
pecado, portanto o estado edénico, simbolizado em diversas tradições pelo regresso ao 
estado embrionário, de que a infância está próxima. A infância é símbolo de simplicidade 
natural, de espontaneidade” (Chevalier & Gheerbrant, 1997: 404), e de “felicidade simples” 
(Bachelard, 1984: 106).  

Neste contexto o tema da Criança, ao aparecer como um símbolo altamente 
pregnante, visto que é uma das facetas do “Si-Mesmo” (das Selbst), tende a exprimir-se 
através de formas arredondadas, pois são aquelas que estão em melhor posição de reunir os 
contrastes numa mediação harmónica (coincidentia oppositorum). Por isso, nada mais 
natural que a Criança, enquanto “ser do início, mas também do fim” (Jung, 1993: 140), faça 
uma espécie de conjunctio entre o passado e o futuro. Por outras palavras, o que 
pretendemos dizer é que a Criança arquetipal, à semelhança de Jano da mitologia romana 
para quem o futuro e o passado estavam sempre diante dos olhos (Grimal, 1992: 258-259), 
possui uma dupla natureza: o futuro (“o seu final é depois do homem” como quer Jung) e o 
passado (“o ser inicial era antes do homem”, de acordo com Jung). Daí não ser de estranhar 
que ela se afirme simultaneamente como um ser do “início” ou do princípio e um ser do 
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 Na sua obra A Criança, Erich Neumann explica que, em obra anterior (História da Origem da Consciência) 
escolhera o termo urobórico para designar o estado inicial pré-ego, porque o símbolo do uroboros, a serpente 
circular que morde a própria cauda – ‘engolindo-a’, portanto – caracteriza a unidade sem opostos dessa 
realidade psíquica. “É assim que o uroboros, como o Grande Círculo em cujo centro, à maneira de um útero, o 
germe do ego repousa protegido, é o símbolo característico da situação uterina na qual não existe ainda uma 
criança com uma personalidade delimitada de forma suficientemente clara para permitir um confronto com 
um meio ambiente humano e extra-humano. Esse estado não delimitado, característico da situação 
embrionária uterina, preserva-se em grande parte, se bem que não inteiramente, após o nascimento” (1999: 
11). De facto, em História da Origem da Consciência (Ursprungsgeschichte des Bewusstseins - 1949), o mesmo 
autor salienta: “O Uroboros apresenta-se como o redondo que contém, isto é, como seio primitivo e útero 
materno, e também como a unidade dos opostos masculino-feminino, como os progenitores, como pai e mãe, 
que são unidos entre si em perpétua coabitação. […] O Uroboros, o grande redondo, não é apenas o seio, mas 
também os ‘progenitores’. O pai primordial é unido à mãe primordial na unidade urobórica; os dois não vão 
separados um do outro. Aqui vigora ainda a lei da origem, em que debaixo e acima, pai e mãe, céu e terra, 
Deus e o mundo se refletem mutuamente e não podem existir separados. E como se pode apresentar 
mitologicamente a conjunção dos opostos, qual inicial condição da existência, a não ser no símbolo dos 
progenitores originariamente unidos!” (1978: 33, 37; Biedermann, 1996: 487-489).  
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“fim”: “Psicologicamente, esta afirmação significa que a criança simboliza a natureza pré-
consciente e pós-consciente do homem. A sua natureza pré-consciente é o estado 
inconsciente da primeira infância; a sua natureza pós-consciente é uma antecipação, por 
analogia, para além da morte” (Jung, 1993: 140). Pensamos assim que esta “natureza pré-
consciente e pós-consciente do homem” que a Criança simboliza “testemunha a infância do 
homem, do ser tocado pela glória de viver” (Bachelard, 1984: 107), ou não é a vida 
caracterizada pela tensão permanente entre o “início” e o “final”, entre o “abandono” e a 
“invencibilidade”, entre a “infância solitária” e a “infância cósmica”54? Nesta linha, o núcleo 
de Infância, que se situa no centro da psique humana, deve ser procurado na solidão 
cósmica que a criança tão bem conhece, pois nela reside a condição da própria criança de se 
unir ao mundo num impulso de autorrealização: 

 

A ‘criança’, como um recém-nascido, sai do seio do inconsciente; ela foi 
concebida como base fundamental da natureza humana ou, melhor 
dizendo, ela nasceu da natureza vivente em geral. Ela personifica as forças 
vitais que residem para além do círculo limitado da consciência, das vias e 
das possibilidades que a consciência ignora na sua parcialidade, um Todo 
que contém as profundezas da natureza. Ela representa o impulso mais 
forte e iniludível de todo o ser humano, quer dizer, o impulso de 
autorrealizar-se. A criança é um ‘imperativo com possibilidade única’ 
munido de todas as forças naturais do instinto, enquanto a consciência se 
assume sempre nas suas pretensas ‘possibilidades múltiplas’ (Jung, 1993: 
130-131). 

 
Sobre os pares solidão-cosmicidade e fogo-água, debruçou-se Gaston Bachelard na 

sua Poétique de la Rêverie (1960), colocando a Infância sob o signo dos arquétipos do fogo (o 
princípio viril: animus – sempre do menos profundo) e da água (o princípio feminino: anima 
– sempre do mais profundo). Mas qual é o sentido que Bachelard atribui aos arquétipos 
(para nós imagens arquetípicas)? É o mesmo significado que Jung lhe confere? O autor 
encara-os como “reservas de entusiasmo” (1984: 107), que nos ajudam a acreditar no 
mundo, a amá-lo e a criá-lo sob a influência da “beleza das primeiras imagens” (1968: 87) e 
das “virtudes dos devaneios [rêveries] primeiros” (Bachelard, 1984: 107), que são, para o 
autor, a água, o fogo, as árvores e as flores primaveris da Criança. Vemos, assim, que os 
arquétipos (para nós imagens arquetípicas) aqui conservam um dos sentidos fulcrais da 
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 De acordo com Gaston Bachelard o devaneio [rêverie] da Infância caracteriza-se precisamente pela tensão 
entre a “infância solitária” e a “infância cósmica”: “Nas suas solidões, a criança sonhadora conhece o devaneio 
cósmico, a que nos une ao mundo. Em nossa opinião, é nas recordações dessa solidão cósmica que devemos 
encontrar o núcleo de infância que permanece no centro da psique humana. É aí que se ligam mais de perto a 
imaginação e a memória. É aí que o ser da infância liga o real e o imaginário, que ele vive em toda a imaginação 
as imagens da realidade. É como se todas essas imagens da sua solidão cósmica reagissem em profundeza no 
ser da criança; longe do seu ser para os homens cria-se, sob a inspiração do mundo, um ser para o mundo. Eis o 
ser da infância cósmica. Os homens passam, o cosmos permanece, um cosmos sempre primeiro, um cosmos 
que os maiores espetáculos do mundo não apagarão em todo o curso da vida. A cosmicidade da nossa infância 
permanece em nós. Ela reaparece nos nossos devaneios na solidão. Este núcleo de infância cósmica está então 
em nós como uma falsa memória. Os nossos devaneios solitários são as atividades de uma metamnésia. Parece 
que os nossos devaneios em direção aos devaneios da nossa infância nos fazem conhecer um ser prévio ao 
nosso ser, toda uma perspetiva de antecedência de ser [Ver, pp. 95-96]. […] Sem infância, não há verdadeira 
cosmicidade. Sem canto cósmico, não há poesia. O poeta desperta em nós a cosmicidade da infância” (1984: 
92-93 e 109). 
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noção junguiana de arquétipo, que é o seu aspeto de imagem primordial pregnante de alta 
significação simbólica: “os arquétipos ficarão sempre como a origem de poderosas 
imagens”55 (1984: 108). Assim, não deixará de ser pertinente perguntar qual dos arquétipos 
(imagens arquetípicas) escolhe Bachelard para designar a Infância? Embora coloque a 
Infância sob o duplo signo da água e do fogo, considera-a, a nosso ver, mais do lado do 
arquétipo da água: a Infância é uma “Água humana, uma água que sai da sombra” (1984: 
96). Não esquecendo, a este respeito, que toda a “água é um leite”, mais precisamente toda 
a bebida “feliz” é um leite maternal. Ao colocar a Infância prevalentemente sob a tónica da 
água, também a coloca sob o signo do arquétipo da anima56, na medida em que todas as 
imagens relativas à água “transmitem a todo o sonhador uma embriaguez feminina. Quem é 
marcado pela água, guarda uma fidelidade à sua anima [o itálico é nosso] ” (1984: 55). 

Por tudo aquilo que foi dito, e a modos de síntese, Criança arquetipal simboliza o 
carácter benéfico do inconsciente coletivo, o futuro, a novidade, a simplicidade, a não-
diferenciação, a reunião ou a conjugação dos contrastes, tais como o inconsciente e o 
consciente, o princípio passivo ou feminino (yin) e o princípio ativo ou masculino (yang), 
entre outros. De acordo com a classificação isotópica das imagens elaborada por Gilbert 
Durand, esta imagem (arquétipo "substantivo" na sua terminologia) aparece integrada no 
regime noturno e subsumida pelas estruturas místicas do imaginário (1984: 307-320 e 506-
507), que são caracterizadas pela dominante digestiva, com as suas técnicas do continente e 
do habitat, com os seus valores alimentares e digestivos, com a sua sociologia matriarcal e 
de amamentação. 

 
1.3. Da Criança divina e Ártemis como sua encarnação mitológica 

 
A Criança Divina é para nós sinónimo do “deus-criança” e retoma na perspetiva 

junguiana os traços gerais do arquétipo da criança, tal como eles foram descritos 
anteriormente. Ela constitui um dos núcleos mais perenes do imaginário humano dado a sua 
forte e íntima simbiose com os mitos fundadores da nossa civilização. Por outras palavras, e 
para recordarmos aqui Gaston Bachelard, a infância representa a permanência imóbil na 
alma humana e fora da história (1984: 100; Durand, 1979ª: 84-87)57. É assim que se entende 
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 Bachelard insiste em « fazer reconhecer a permanência, na alma humana, de um núcleo de infância, uma 
infância imóvel mas sempre vivente, fora da história, escondida aos outros, disfarçada em história quando ela é 
contada, mas que não tem ser real senão nos seus instantes de iluminação – bem se pode dizer os instantes da 
sua existência poética. […] Reconhece-se que a infância é o poço do ser. Aspirando assim à infância insondável, 
que é um arquétipo, eu sei bem que sou tomado por um outro arquétipo. O poço é um arquétipo, uma das 
imagens mais graves da alma humana” (1984: 85 e 98). 
56

 Aceitando que a anima é um arquétipo (Jung-Bachelard), na sua Poétique de la Rêverie (Chap. II - Rêveries sur 
la Rêverie: “Animus”-“Anima”, p. 48-83) Bachelard defende que “o devaneio está sob o signo da alma. Quando 
o devaneio está verdadeiramente profundo o ser que vem e aspira em nós é a nossa alma. […] a poética do 
devaneio é uma poética da alma. […] a rêverie é a livre expansão de toda a alma” (1984: 53, 57). 
57

 Gaston Bachelard influenciado pelas teses sobre o arquétipo de Jung considera também a criança um 
arquétipo, e a este respeito diz-nos o seguinte: “a infância aparece, no estilo próprio da psicologia de 
profundidades, como um verdadeiro arquétipo, o arquétipo da felicidade simples. É seguramente em nós uma 
imagem, um centro de imagens que atrai as imagens felizes e repelem as experiências da infelicidade. Mas esta 
imagem, no seu princípio, não é inteiramente nossa; ela tem raízes mais profundas que as nossas simples 
recordações. A nossa infância testemunha da criança do homem, de ser tocado pela glória de viver. […] Como 
os arquétipos do fogo, da água e da luz, a criança que é uma água, que é um fogo, que se torna uma luz 
determina um grande desenvolvimento de arquétipos fundamentais. Nos nossos devaneios sobre a infância, 
todos os arquétipos que ligam o homem ao mundo, que concedem um acordo poético do homem e do 
universo, todos estes arquétipos são, de algum modo, revivificados. […] Os arquétipos são, do nosso ponto de 
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que a criança, à semelhança da natureza do mito, represente simultaneamente um desafio e 
uma negação da visão positivista, racionalista e etnocêntrica da vida e do mundo. Para 
caraterizar a essência divina da Criança e da Infância numa existência intemporal, aquela 
que é própria aos deuses, lembremos as palavras de Homero quando ele se refere aos 
deuses gregos: eles não envelhecem, eles não morrem, eles são eternos. De acordo com Karl 
Kerényi, o retrato clássico da infância de um deus, tendo em conta o hino homérico de 
Hermes, é-nos dado precisamente por este deus: o deus celebrado é uma criança: “a 
infância de um deus não significa de modo algum que ele tivesse um poder reduzido ou uma 
menor importância. Pelo contrário, quando uma divindade aparece no meio de outros 
deuses sob forma de criança, é a sua epifania que se encontra no centro da situação ou, para 
nos exprimir mais claramente, a epifania é sempre a da criança divina” (Kerényi, 1974: 80). 

Toda a criança que nasce é já uma figura encarnada da origem que, por conseguinte, 
reatualiza quer a origem do mundo, o tempo antes da “Queda”, a inocência primigénia, bem 
como o futuro de uma humanidade redentarizada: “é talvez por que ela traz consigo o 
mistério da vida nascente que a criança é mítica por essência” (Walter, 2002: 3). A Criança 
Divina, enquanto figura iniciática e messiânica poderosa, possui, entre outros, os seguintes 
atributos: ela é mediadora, ela é profeta, ela é visionária, ela conhece os segredos do 
mundo. Esta Criança representa a plenitude de vida de que a figura da criança prodigiosa 
está imbuída: ela é o protótipo, o modelo arquetipal da criança original que Jung nos fala 
(1974:105-144). Os seus traços mais significativos são-nos fornecidos por um conjunto de 
mitologemas estudado por Kerényi: orfandade, abandono, solidão, fraqueza e força: “A 
presença de amas divinas ou de animais amamentadores no mito de Zeus, – e a imitação 
destas amas no mito de Dionísio criança – exprime duas coisas: o estado solitário da criança 
divina, e o facto que, apesar de tudo, ele encontra-se no mundo original. É uma situação de 
dupla face: a de um órfão, e ao mesmo tempo a de uma criança amado pelos deuses” 
(Kerényi, 1974: 47). 

O mitologema da criança original, que serve de modelo à Criança Divina, é 
inseparável da água original (o mar). O mar que simboliza a fonte da água primeira 
representa o corpo maternal, o seu seio e o berço que acolhe todo o ser vivo: veja-se o 
exemplo emblemático da criança montada num golfinho: “As águas infinitas estão também 
organicamente ligadas à imagem da criança original como o corpo maternal está ligado ao 
seio. […] O tema original é o mesmo em Creta que no Continente: é o da aparição da criança 
original num lugar pertencendo ao mundo da origem, colocado em correlação com os 
elementos maternais originais: os rochedos e a água” (1974: 77, 94). A Criança Divina que 
mais aparece ligada ao mar é Dionísio, aspeto aliás realçado por Karl Kerényi (1993: 99-104), 
que à semelhança de Hermes, representa também o retrato da Criança Divina original. 
                                                                                                                                                                                     
vista, reservas de entusiasmo que nos ajudam a crer no muno, à amar o mundo, a criar o nosso mundo. […] E o 
devaneio sobre a infância projeta-nos nas virtudes dos devaneios primeiros. A água da criança, o fogo da 
criança, as árvores da criança, as flores primaveris da criança… que princípios verdadeiros para uma análise do 
mundo! […] Meditando sobre a criança que nós fomos, para lá de toda a história da família, depois de ter 
ultrapassado a zona das lamentações, depois de ter dispersado todas as miragens da nostalgia, nós atingimos 
uma infância anónima, puro foco de vida, vida primeira, vida humana primeira. E esta vida está em nós – 
sublinhamo-lo ainda – permanece em nós. […] O arquétipo está lá, imutável, imóvel sob a memória, imóvel sob 
os sonhos. E quando se faz reviver, pelos sonhos, o poder do arquétipo da criança, todos os grandes arquétipos 
dos poderes paternais, dos poderes maternais retomam a sua ação. O pai está, ele também, imóvel. A mãe está 
lá, ela também, imóvel. […] É o signo de uma permanência da infância, de uma permanência que é vivente nos 
devaneios. Em todo o sonhador vive uma criança, uma criança que o devaneio enfatiza, estabiliza. Ela arranca-a 
da história, ela coloca-o fora do tempo, estranho ao tempo. Mais um devaneio, esta criança permanente, 
enfatizada, ei-lo deus” (1984: 106-108 e 116). 
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Também Ártemis representa para o mesmo autor “uma imagem mitológica da meninice” 
(Kerényi, 1992: 55-62). Esta deusa juvenil impôs-se quer por afirmar enfaticamente a sua 
eterna juventude, quer pela sua virgindade e temeridade: “Ela somente aparecia sob o 
aspeto de uma virgem, masculina na sua severidade e na sua selvajaria, como era de esperar 
numa rapariga da sua idade” (1952: 144).Walter Otto descreve a sua natureza do seguinte 
modo: 

 
Manifestando o espírito da natureza, ela faz aparecer um arquétipo da 
feminilidade, cuja figura eterna pertence ao círculo dos deuses. […] Essência 
cristalina que mergulha as suas raízes sombrias na natureza plenamente 
animalesca; simplicidade infantil, espontaneidade, portanto imprevisível, 
feita do charme mais suave e da dureza do diamante. Tímida como uma 
adolescente fugidia, escorregadia, e subitamente de uma violência 
agressiva (1993: 110; Kerényi, 1993: 149 e 152). 

 
Por fim, não deixa de ser importante sublinhar, na companhia de Gaston Bachelard, 

que a infância divinizada é “a prova da atividade de uma arquétipo que vive no fundo da 
alma humana. Arquétipo da criança, mitologema da criança divinizada são correlativos” 
(1984: 115). 

 
 

2. Para um imaginário da criança à luz da filosofia do imaginário educacional 
 

Os temas da moldagem, da fabricação e da manipulação do educando são clássicos e 
não passaram desapercebidos, entre outros, a Philippe Meirieu que no seu Frankenstein 
pédagogue (1996) aborda a figura mítica da Criatura como “o mito da educação como 
fabricação” (1996: 15-56), não esquecendo também de tratar de Pigmalião, de Pinóquio, 
entre outras. O que importa reter para o nosso caso da sua reflexão é o desafio que a 
aventura educativa em si mesma constitui: o educador corre sempre o risco de perder o 
controlo do “produto” fabricado (veja-se o exemplo de Pinóquio, do próprio Frankenstein), 
isto é, de “fazer” o outro e, para o melhor ou o pior, abrir assim o caminho da “autonomia” 
sempre e necessariamente inacabada (1996: 74-78). Por outras palavras, será o sujeito capaz 
de ser autónomo de costas voltadas para “a beleza das imagens primeiras” de que falava 
Bachelard? Poderá sê-lo sem o devaneio da sua infância cósmica que é outra maneira de 
falar do destino que nele habita e de quem ele realmente é? 

 
2.1. Da importância da Criança interior face a uma Criança fabricada 
 

Na linha de Jung, o tema da Criança deve ser encarado como representativo do 
“aspeto infantil pré-consciente da alma coletiva” (Jung, 1993: 118), além do próprio Jung 
defender a necessidade de uma re-união entre a criança real (com as suas recordações) e a 
Infância imaginal (com as suas reminiscências arquetipais). Neste contexto, pensamos que a 
máxima rousseauniana “deixai amadurecer a infância nas crianças” pressupõe que o 
educador seja, antes de mais, capaz de analisar a Criança arquetípica que existe dentro dele. 
Se tal acontecer, o seu relacionamento com as crianças torna-se mais próximo do carácter 
eterno da infância com as consequências benéficas que isso pode trazer para o mundo da 
infância e, consequentemente, para uma sociedade nova (Racine, 1982; Montessori, 2000): 
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Aceitar e compreender a criança poderá constituir uma ameaça para o 
adulto que coloca a informação acima do sentimento de maravilha, o 
entretenimento acima do divertimento, a inteligência acima da ignorância. 
O verdadeiro cuidado com a criança implica enfrentar as nossas naturezas 
inferiores – as nossas emoções indómitas, desejos insanos e o amplo 
espectro das nossas incapacidades (Moore, 1996: 71). 

 
A Criança interior, como uma das facetas da alma humana, deve irrigar a criança real 

para que as duas se façam uma. E aqui surge a velha questão: de que modo se deveria 
educar a Criança, o que se deveria, por outras palavras, fazer para que esta unidade fosse 
atuante e não meramente um apelo, ainda que bem-intencionado? Nesta perspetiva, 
Thomas Moore, no Sentido da Alma, diz-nos que acredita que se “fôssemos capazes de 
avaliar a criança arquetípica, cuja presença sentimos dentro de nós, o nosso relacionamento 
com as crianças reais tornar-se-ia mais franco e mais sensível” (1996: 70). 

A criança real, submetida à ditadura da “cabeça cheia”, em detrimento da “cabeça 
bem-feita” (Montaigne; Morin, 2002: 23-36), afastada das fontes alimentadoras da 
imaginação humana vê-se dramaticamente votada a uma situação de “dieta” de imagens 
reconfortantes como aquelas moldadas sobre as matérias imaginantes (terra, água, ar e fogo 
de Bachelard) que estimulam os “devaneios sobre a infância” (Bachelard, 1984: 84-123; 
Duborgel, 1983; Silva, 2001: 25-59). É pois este tipo de desconforto que impede a criança, 
por conseguinte, de abrir-se à “beleza das imagens primeiras” (Bachelard, 1984: 87). A este 
propósito, não deixa de ser pertinente lembrar as palavras de James Hillman que nos dizem 
que “O nosso culto da infância é a máscara sentimental que esconde a ausência de uma 
verdadeira homenagem ao imaginal” (1971: 377). Este imaginal, conceito devido a Henry 
Corbin (1964: 3-26), não é outra coisa do que “o reino da reminiscência arquetipal”. Deste 
modo, parece-nos que não podemos perceber a infância real e educá-la, se não 
percebermos antes, e em profundidade, o lugar e o papel que a Criança arquetipal 
desempenha quer na psique coletiva, quer na psique subjetiva ou individual.  

Em trabalho anterior, intitulado Da Criança Simbólica às Imagens Míticas da Infância 
(2004), destacámos algumas facetas que constituem a figura simbólica da criança, 
indagámos acerca dos seus significados e explicitámos os seus contornos míticos, 
enfatizámos a natureza “divina” da Criança e concluímos que a relação arquetipal-mitológica 
é passível de iluminar a infância de cada ser humano. Maria Alberta Meneres (2004: 152-
155) traduz poeticamente as qualidades desta “voz do Mundo”: 

 
Ò solitária//ó mais fecunda//ó mais activa voz do Mundo,//ó mais 
humilde//ó solitária//ó mais brilhante voz do Mundo,//ó mais potente//ó 
mais submissa//ó mais violenta voz do Mundo,//ó solitária//ó leve triste//ó 
calma e clara – dentro de nós!//Ó despenhada voz do Mundo. 

 

São, com efeito, estas qualidades arquetipais da Criança que devem ser recuperadas 
e integradas pelos educadores. No entanto, para que esta recuperação-integração tenha 
êxito é preciso que seja superada a dualidade entre a criança real (com as suas 
recordações/inconsciente pessoal) e a Criança arquetipal (com as suas reminiscências 
arquetipais/inconsciente coletivo) pela ideia de conjunctio que nos fala Jung (1993: 136-
139). Por outras palavras, é a dualidade referida, responsável pelo drama da infância com o 
seu consequente abandono (Hillman – Montessori), que deverá ser superada pela já 
mencionada conjunctio. Porém, aqui a entendemos como aquela atitude do educador que 



 
 255 

compreende, à semelhança do “casamento divino” do Antigo Testamento, a criança real (a 
personalidade consciente da Infância) e a Criança interior (a personalidade inconsciente da 
Infância), de acordo com as palavras da II Epístola de Clementino: “Quando os dois serão 
um, o exterior como o interior, o macho com a fêmea, nem macho nem fêmea” (Jung, 1993: 
137).  

Assim, esta ideia da complicação pretende ultrapassar a visão, no mínimo ambígua, 
que qualifica, por um lado, a Infância real (a criança real) com os atributos positivos da 
Infância imaginal (criança interior ou arquetipal) e, por outro, reserva para a Criança interior, 
que de acordo com Jung exprime a “totalidade do homem” (1965: 406), os atributos 
negativos (abandono, insignificante, etc.). Compreende-se pois que desta atitude se 
deduzam consequências para os estudos dedicados à Infância pelo facto da criança real 
aparecer, aos olhos dos educadores, como a única possível, além de revestir uma espécie de 
carácter “numinoso”, isto é, dotada de uma personalidade “sagrada” e por isso digna e 
merecedora de um culto (Boas, 1990). 

O drama desta visão redutora reside, a nosso ver, em o adulto separar, para não 
dizermos mesmo negar, aquilo que deveria ser uma unidade criadora e, consequentemente, 
inspiradora da vida dos adultos na linha das palavras de William Wordsworth, “A Criança é o 
pai do Homem” (2003: 169), e de Maria Montessori: “Só a criança nos pode guiar e ela só o 
pode fazer se nós estivermos prontos, convictamente, a segui-la” (1996: 136). Assim, esta 
atitude de rejeição da Infância imaginal compromete, para não dizer mesmo mata ou aborta 
(Hillman, 1993: 65-66) a esperança de se restaurar a unidade originária da Criança em que a 
esperança no futuro conviva com as inquietações do presente, o sentido de conquista 
conviva com a apatia existencial, um novo começo conviva com a hesitação do iniciar e, 
finalmente, o fim feliz tenha como contraponto um início angustiante: 

 
Uma restauração do mítico, do imaginal e do arquetipal supõe uma descida 
ao interior do reino infantil da criança. A nossa consciência, fortemente 
centrada sobre o eu, a coisa que teme mais é uma tal descida. O pior insulto 
é alguém passar por ‘imaturo’, ‘acriançado’, ‘infantil’. Nós inventamos 
portanto todas as espécies de medidas para nos defender contra a criança – 
e contra o fantasma arquetipal. Nós chamamos a essas defesas a 
consciência do eu forte, madura e desenvolvida (1993: 65). 

 

2.2. O imaginário educacional como antídoto do furor paedagogicus (Jung) 
 

Jung alertou no seu texto sobre “a psicologia do arquétipo da criança”, 
anteriormente citado (1993: 105-114), que se ilude o problema principal, que é o de não 
isolar a consciência da sua fonte originária que é o inconsciente coletivo com as suas imagens 
fundacionais, universais e atemporais, sob o signo do furor paedagogicus. A educação da 
criança faz-se mais por aquilo que o educador é menos pelo caudal de palavras que ele 
debita. Os estudos da criança, nas suas diferentes abordagens, vivem fascinados pela 
“criança real” e enriquecê-la sob as mais variadas perspetivas epistemológicas que se 
cruzam no interior dos Estudos da Criança, só que tendem a esquecer que “A crença nas 
palavras, universalmente divulgada, é uma verdadeira doença da alma, porque esta 
superstição exerce uma atração que afasta cada vez mais o homem das bases fundamentais” 
(1993: 136).  

O educador deve, pelo contrário, esforçar-se em ser um mediador (lembrando aqui 
uma das qualidades do deus Hermes) entre a consciência do presente, do slogan e da moda 
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e a dimensão obscura da alma humana, além de se exercitar na revisitação da memória 
coletiva onde se abrigam os “símbolos primários” (Paul Ricoeur) da história da humanidade. 
De facto, sob o modismo e obsessão pedagógicos da psicologia, da tecnologia, da teoria do 
curriculum, da sociologia, da história, da filosofia educacionais a Criança interior fica 
rapidamente soterrada, asfixiada em detrimento de representações mistificadas de uma 
infância supostamente “real”. Porém e é aqui que reside a ironia, essa Criança “real” não 
deixa de ser tragicamente “irreal” pela simples razão que só existe nos constructos teóricos 
pensados pelos diferentes especialistas ou teóricos das Ciências da Educação (Pagni, 2006: 
212-220). Assim, aquilo que realmente importa é chamar a atenção para um mundo outro 
da infância, ou seja, pensá-lo de outro modo. Neste sentido, oferecemos um conjunto de 
cinco “proposições”, que devem somente funcionar como um antídoto, necessariamente 
incompleto, a partir das reflexões que temos vindo a fazer no âmbito dos nossos estudos 
dedicados à filosofia do imaginário educacional (Araújo, 2006: 208-212; 2004): 

 
1) A condição necessária, ainda que não suficiente, para o indivíduo se tornar 
educador é que ele reconheça a “eterna criança” que habita nele, pois, como lembra 
Jung, a “Criança eterna” no homem é uma experiência indescritível: “Porque há no 
adulto uma criança, uma criança eterna, sempre em estado incessante de 
transformação, que tem necessidade constante de cuidados, de atenção e de 
educação” (1965: 407; Silva, 1988: 147); 
 
2) O educador, à semelhança do conselheiro, deve servir de parteiro à Criança 
arquetipal que a criança real transporta em si – tarefa já anunciada por Sócrates que 
consistia em guiar a Criança do universo mítico ao universo ideo-psíquico-mental, 
sem no entanto rejeitar o primeiro. Por outras palavras, o educador, enquanto 
conselheiro, é mediador, um paedogogos que faz do educere (conduzir para fora, 
levar de dentro para fora), e não do educare (alimentar de fora), o seu lema principal 
de ação. É portanto o educador que através da sua ação ajuda a tornar o educando 
aquilo que ele é, para lembrarmos o velho aforisma de Píndaro que caracteriza, aliás, 
o credo humanista da educabilidade. Este lema implica, por uma lado, que o 
educador vá não só mais ao fundo de si-mesmo, o que significa também “ir mais 
longe”, e, por outro lado, também implica, por conseguinte, ir mais ao fundo do 
Outro, daquele que está diante de si na qualidade de educando: “Mas este ato de 
‘conduzir para fora de’ implica uma teleologia que não é unicamente externa, na 
medida em que educar implica ‘ir mais a fundo de si’, isto é, desenvolver 
potencialidades próprias, construir uma interioridade através de um processo de 
auto-organização. Esta questão levanta toda a problemática da “Bildung”58 que 
significa simultaneamente educação e figuração: “Educar é portanto configurar a 

                                                           
58

 O conceito de Bildung não é de tradução fácil, dada a sua complexidade histórica, semântica e cultural, pelo 
que optamos pela sua não tradução para não obnubilar ou empalidecer a riqueza semântica que o conceito 
encerra. A palavra Bildung aparenta-se à palavra Bild (“representação”, “imagem”, “pintura”, “foto”) por 
intermédio do verbo “bilden”, cuja etimologia (“bilden”, “dar forma e ser a uma coisa”, e “bilidon”, “imitar uma 
forma já existente”) permite interpretá-lo como o equivalente de “produzir”, “fazer”, “fabricar”, mas também 
de “formar”, “educar”, “cultivar”, “ensinar” e, por último, “ser”. Assim, e também no seguimento de outros, 
propomos que o conceito de Bildung possa ser pensado no âmbito de “formação de si-mesmo” (numa linha de 
maturação/amadurecimento), de “educação de si-mesmo”, de “desenvolvimento e aperfeiçoamento de si-
mesmo” (Dumont, 1991:108-109; Fabre, 1994, 134-151; Lichtenstein, 1971: 921-937; Vierhaus, 1972: 508-551). 
Numa perspetiva mais ampla, veja-se a obra de Michel Fabre, Penser la Formation. Paris: PUF, 1994. 
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humanidade em cada homem potencial, é ‘imager’ (bilden) [no original] o homem” 
(Wunenburger, 1993: 63); 
 
3) O educador deve rejeitar a razão prática da escola, isto é, aquela que somente se 
ocupa das “cabeças cheias” das crianças, esquecendo o imperativo das “cabeças bem 
feitas” (Montaigne). Em nome do realismo e pragmatismo escolares esquece-se que 
são as formas invisíveis inatas que modela o mundo real e de inculcar nelas a virtude 
e a sabedoria no sentido que a filosofia grega antiga atribuía a estes conceitos 
(Hillman, 1993: 60 e 62; Moore, 1996: 70); 
 
4) As crianças são educadas por aquilo que o adulto é, e não somente por aquilo que 
ele diz que é, ou, então, apenas por aquilo que ele fala: “A crença nas palavras, 
universalmente espalhada, é uma verdadeira doença da alma” (Jung, 1993: 136). Esta 
questão, além de colocar o problema que já tinha consumido Schiller que é a 
educação do educador, chama igualmente a atenção para o uso e abuso das palavras, 
com o respetivo poder de atracão que elas exercem nos sujeitos. O furor 
paedagogicus (Jung) da palavra tende a afastar, talvez mesmo irremediavelmente, o 
sujeito do seu “Si-Mesmo” (Selbst, Soi-Même, Self). Assim, a formação da 
personalidade vem a ser a pedra de toque na recuperação da Criança interior 
(imagem arquetípica da Criança): “A personalidade está em germe na criança e só 
atinge o seu pleno desenvolvimento paulatinamente e ao longo da vida. Sem 
determinação, totalidade e maturidade nenhuma personalidade se manifesta. Estas 
três qualidades não podem e não devem ser a marca distintiva da criança: elas o 
privariam da sua qualidade de criança” (Jung, 1965: 406); 
 
5) O educador deve viver compreensivamente as palavras de Lucas 18, 15-17: “Deixai 
vir a Mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Em verdade 
vos digo: quem não receber o reino de Deus como um menino não entrará nele”. 
Esta passagem, aliás evocada por Jung, remete para a necessidade daquele que 
educa sentir não só a sua Criança interior como uma espécie de infante real, como 
igualmente de a renovar periodicamente por intermédio de um ritual: “O Menino 
Jesus permanecerá uma necessidade cultual durante o tempo em que a maioria dos 
homens seja incapaz de realizar psicologicamente a frase: ‘Se vós não vos tornardes 
como as crianças’” (1993: 128; Roy, 1977: 194-196; Silva, 1988: 147-148). 
 
Estas cinco “proposições” perfilham, assim, o ideal montessoriano de fazer da criança 

o futuro do mundo e assumem-se como contraponto a uma “gramática” escolar, que foi 
capaz de se apropriar do lema rousseauniano e das propostas da Escola Nova, para lembrar 
ao adulto que, para se cumprir e realizar a sua missão de educador, não carece de abafar a 
criança sob os escombros da “inflação pedagógica” oficial, mas antes pensar na sua 
formação enquanto criança que é (Fabre, 1994: 9-10). Por outras palavras, as teses 
enunciadas não são outra coisa do que uma forma de explicitar a célebre passagem de 
Rousseau, já anteriormente referida, que nos fala da necessidade de deixar amadurecer a 
infância na criança e não de sacrificá-la a uma maturidade situada num algures 
indeterminado. 

Finalmente, e a questão fica necessariamente em aberto, até que ponto o discurso 
escolar, independentemente das perspetivas psicopedagógicas, produzido sobre a infância, 
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não esqueceu ele um dos seus significados profundos, que é o de enfatizar, através da 
Quarta Bucólica de Virgílio, o renascimento espiritual do homem, qual Idade de Ouro 
anunciada pelo menino: 

 
Eis que chega aquele fim de idade que predisse Cumas outrora, renascendo 
assim a grande ordem de século após século. Já volta Virgem, já Saturno [o 
Cronos grego] volta e nova geração do céu se lança. Protege tu, Lucina este 
menino que, primeiro, verá a férrea idade sumir do mundo logo vindo a de 
ouro; já reina teu Apolo (1993: 22; Silva, 1988: 127-149). 
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Resumo 
 

A ideia pedagógica de ser criança e do brincar está associada predominantemente a 
uma dimensão desenvolvimentista (fases, etapas, idades...) de grande racionalidade técnica 
e instrumental. Este fato conduz a uma atitude pedagógica de “olho central”, que tudo 
controla e sugere. Nesta reflexão tentaremos demonstrar (pelo caminho onto-filosófico) que 
ser criança e o brincar é algo diferente. É pertencer a um mundo do não dito, do não 
revelado. Um mundo que ainda não está em condições de ser podado. É pertencer a uma 
energia inicial (um universal), que espera cuidado, resguardo, proteção. A idéia de ser 
criança e do brincar neste envolvimento é o mesmo que contemplar (ser) uma obra de arte.  
 
Palavras Chave: Criança, Brincar, Arte, Pedagogia, Ciência (Filosófica). 
 
 
Abstract 

 
The pedagogical idea of being a child and the play action is associated predominantly 

to a dimension of development (phases, steps, ages…) of a great technique and instrumental 
rationality. This fact leads to a pedagogic attitude of a “central eye”, that controls and 
suggests everything. In this reflection we will try to demonstrate (through the onto-
philosophical way) that the child and the play are something different. It is to belong to a 
world of unsaid, of unrevealed. A world that is not yet in conditions of being pruned. It is to 
belong to an initial energy (universal) that expects care, guard, protection. The idea of being 
a child and the play action in this involvement is the same as contemplate (be) an art piece. 

 
Keywords: Child, Play, Art, Pedagogy, Science (Philosophic).  
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1. A idéia de Arte  
 
A palavra arte vem do latim (Ers), que significa técnica ou habilidade. Geralmente, é 

entendida como atividade humana ligada a uma dimensão de ordem estética, tendo por 
base a perceção, a emoção, a razão, a intuição, etc.. Para a presente reflexão, não vamos 
convocar os infindáveis olhares/correntes sobre a arte59(1). Vamos sim,  convocar apenas 
alguns conceitos que transpassam os vários sentidos sobre a arte: o conceito da arte como 
representação (no sentido realista) e o conceito da arte como abstração(no sentido não - 
realista).  

Num rápido olhar ao percurso da história (ocidental), vamos constatar que estes dois 
conceitos (estruturantes) aparecem logo no início. Entre os gregos, surge a opinião de que a 
arte é uma representação ou espelho da natureza. Para Platão, por exemplo, a verdadeira 
realidade residia no domínio de ideias ou formas perfeitas e imutáveis – associado ao 
conceito de bem e de beleza. Ele considerava a obra de arte como um mero reflexo ou 
imitação pobre daqueles, sendo inferiores e pouco fiáveis enquanto caminho para a 
realidade. Por isso, afastara da sua república ideal os poetas e outros artistas. Na 
continuidade, com Aristóteles vamos ver que também partilhava a conceção de arte 
enquanto representação, mas adotou uma visão mais larga para com os objetos dela. Assim, 
via na arte uma completude daquilo que a natureza somente realiza em parte. A arte vai 
completar, ela é uma intuição da essência universal das coisas. Temos assim a arte como 
representação “reducionista” (Platão) e a arte como representação que acrescenta 
(Aristóteles). 

Estes dois conceitos foram depois olhados com outras lentes. A representação como 
caminho realista que chama a idéia de universal e a representação como caminho de 
abstração que chama o caminho não - realista e com ele a idéia dos sentidos e da razão. 

Assim, os defensores da representação (realistas) enfatizam que a beleza é uma 
propriedade real do “objeto” e é independente das crenças que alguém possa ter acerca 
dele. Acreditam que o “objeto” possui algo mais do que ele mostra – uma energia iniciática 
do campo do inexplicável. Há aqui uma verdade universal (na linha Kantiana) – estética e 
arte, como coisa das profundezas e que estão enraizados na natureza humana. Neste 
sentido, podemos ter uma razoável expetativa de que eles sejam partilhados por todos os 
humanos devidamente constituídos. 

Por outro lado, temos os defensores da representação/abstração (não-realistas) que 
creem que o valor estético está necessariamente ligado a juízos, emoções, sensações, 
rendilhados mentais, produzidos pelas pessoas –  corpo e mente  de quem contempla. 

Na nossa refexão, por uma questão de sistematização terminológica, vamos chamar à 
representação realista a representação primeira e à representação não – realista a 
representação secundária. 

                                                           
59

Cada era (na cultura ocidental) que se sucede assiste a um desenrolar de conceitos e formas de arte. De uma 
forma muito larga desde o período clássico, passando pela idade média e pelo renascimento - considerado a 
mola de impulso para as correntes artísticas/estéticas que daqui começaram a emergir. Destacamos neste 
contexto a arte em perspetiva, o maneirismo, a reforma e contra reforma (arte sacra), o barroco. Depois o séc. 
XVIII (arranque da modernidade) e com ele o romantismo, o realismo oitocentista, o impressionismo, o 
simbolismo, o expressionismo,o utilitarismo, o essencialismo, o formalismo, o materialismo, o utilitarismo, o 
cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o construtivismo, o surrealismo. “Finalmente” o pós – grande guerra, 
há o aparecimento de outras correntes como a pop arte, a arte concetual, as vanguardas... 
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1.1. Olhando a educação e a escola através dos dois conceitos 
   

Se situarmos as duas conceções fundadoras de olhar a arte e convocarmos  a 
educação/escola podemos dizer eventualmente que: 

A educação e a escola têm sido objeto das mais inúmeras influências de ordem 
política, científica, curricular. De uma conceção mais genuína, autêntica, “ingénua” (se assim 
pudermos dizer), a educação/escola tem como grande objetivo dar luz, preparar o futuro, 
elevar o espírito crítico, criar e difundir cultura e saber. Este é de alguma forma o ideário 
atemporal da paidéia grega que sustenta a dimensão - saber humano. Para uma conceção 
moderna (modelo dominante), enfatiza a educação e a escola como “qualquer coisa” do 
campo produtivo muito ligado à eficácia, ao rendimento, às competências e ao 
conhecimento. 

Neste sentido, talvez possamos dizer com algum acerto que ela (educação/escola) 
está muito vincada na dimensão - representação secundária. Parece haver uma teoria 
institucional da educação (à luz da teoria institucional da arte da década de 70 e onde as 
obras de arte eram qualificadas por membros, artistas...supostamente especialistas) de 
grande racionalidade técnica e instrumental por parte de especialistas “iluminados”. A 
criança, no plano educativo, parece que continua a ser olhada numa perspetiva de uma 
racionalidade histórica, política, sociológica, psicológica, biológica (concretude, mas também 
representação secundária) e menos numa perspetiva fenomenológica, existencialista, 
hermenêutica – a coisa que está dentro, que é universal e fecunda - representação primeira. 
É neste envolvimento que tentaremos demonstrar que o jogo, as brincadeiras e as crianças 
são realidades universais/origem. Para tal, analisemos alguns olhares que sustentam este 
fato e,  em seguida, tomaremos a liberdade de fazer algumas analogias, a fim de propormos 
“novas” intervenções didaticopedagógicas.  
 
 
2. A Obra de Arte  

 
Na obra “A origem da Obra de Arte”, Martin Heidegger60  vem defender a idéia de 

origem, onde todas as coisas fazem sentido, onde todas as coisas assumem o sentido devido. 
Para Heidegger, a obra de arte faz parte dessa origem. Ela é origem que está para lá 

de uma coisa. Isto é, devemos evitar olhar/criar uma obra de arte como uma “coisa”. 
Se a olharmos ou criarmos como uma “coisa”, estamos a obedecer à dimensão 

racional. Mas, a origem é muito mais do que razão, diz-nos Heidegger. 
Quando colocamos a racionalidade na obra de arte (racionalidade instrumental), 

estamos a tentar enfeitiçar a obra de arte, dando-lhe um caráter de conteúdo, emoção, 
forma, cor... É neste contexto de entendimento que irão surgir (emergir) as várias correntes 
artísticas...  

                                                           
60

 Martin Heidegger (1889-1976). Declara que a tradição filosófica ocidental posterior aos Gregos esqueceu a 
“questão do ser” e só se tem interessado pelo presente, ignorando as dimensões temporais do passado e do 
futuro. Na sua obra “principal” - O Ser e o Tempo - tenta recuperar a questão “do que é o ser”... “o estar aí”... e 
o “sempre já”... É um existencialista. Salientamos também a crítica que fez à cultura de massas e a sociedade 
tecnológica moderna por afastarem o homem da natureza, levando à perda da unidade com o ser possuída 
pela humanidade primitiva. 
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Assim, ao colocarmos a racionalidade na obra de arte, estamos a colocar 
propriedades, predicados, interpretações 61 . Mas a arte, para Heidegger, só tem um 
predicado – a energia iniciática. 

A obra de arte sendo origem, sensibilidade original, coisa extra (aquilo que os Gregos 
chamavam de substrato ou suporte) tem um poder salvador. Ela é a solução que não pode 
ser engessada no reducionismo de revelações racionais, teóricas, técnicas, instrumentais. A 
arte é a “coisa” das “coisas”, é energia, “coisa” ontológica, “coisa” de Deus. Ela tem a 
capacidade de anteceder aquilo que por ela se acede. É a essência universal das coisas. Não 
é o homem que cria a obra de arte. Ele apenas experiencía a sua energia. A obra de arte ao 
ser origem, verdade, mostra que a matéria pode ser o que nunca terá sido. 

Heidegger fala também na ideia de resguardar. O mesmo é dizer que devemos deixar 
que a obra de arte respire. Mas também faz elevar a idéia de serenidade – ao dizer que ela é 
a expressão de que estamos a experienciar a energia primeira. A arte é serena. O homem 
sereno é uma obra de arte, pois traz em si a ordem das coisas e a idéia de síntese. 

Perante tais evidências, Heidegger não deixou de dizer que temos um problema. Aqui 
volta a tocar no problema da racionalidade. A história do pensamento ocidental tentou ver 
as coisas de uma certa maneira (correntes). Maneiras diferentes de ver a arte, pela tentativa 
de saber como as coisas são, forçando - sentido de forçar – o ver as coisas como elas são. 
Este fato poderá levar à falsidade. Devemos então deixar que as coisas aconteçam e não 
forçá-las. A obra de arte tem a função de descobrir a essência do ser, a essência do ente, que 
foi encoberto pelo pensamento. 

A obra de arte é o dizer de Deus. Heidegger, referindo-se a Deus, (ele era um homem 
de fé) faz elevar a noção de templo. Mortais que entram no templo, os vivos (que pela arte) 
entram no templo. A forma de experiênciar Deus está expressa no caminho da arte, na 
poesia e na música. Nesta assunção fala nas pedras do templo, pedras que constroem o 
templo. Só existe uma relação com Deus, pois as pedras estão organizadas no seu conjunto. 
O seu conjunto é o momento da salvação. A obra de arte como conjunto tem o poder de 
salvação. A arte como obra de salvação, como pedras no devido lugar que constroem e dão 
solidez ao templo. 

Também refere a ideia de Terra e de Mundo para expressar os três níveis da 
existência: o pré-reflexivo (onde a arte se manifesta – primeiro nível), a reflexão (segundo 
nível) e o utensílio (terceiro nível). Nesta assunção, a pré-reflexão (a coisa das coisas) 
corresponderá à linguagem da terra, que é verdadeira e expressa numa serenidade de 
equilíbrio. Aquela serenidade profunda resultante da capacidade de equilíbrio das forças do 
mundo. 

Contrariamente, a linguagem do mundo é falsa, forçada, resultado da nossa 
presunção racional (logos) que cria crenças, preconceitos, modelos, técnicas, instrumentos. 

A obra de arte é eterna - este é o seu valor. A arte vai falar às gerações vindouras. A 
arte é intuição. É na intuição que conseguimos alcançar a excelência da liberdade. 

Também David Hume62, na obra “O Padrão do  Gosto”, refere esta dimensão da 
relação entre essência e racionalidade. Apesar do elogio à razão, (o que reflete o 

                                                           
61

 Susan Sontag, na obra Contra a Interpretação, refere que a obra de arte é o que é. Não somos nós que 
olhamos a obra de arte. Ela é que olha para nós...experienciamos a sua energia. 
62

 David Hume (1711-1776). Figura central do Iluminismo, via os sentidos como a nossa principal fonte de 
conhecimento. Tentou estruturar a mente, dividindo-a em impressões (perceção do mundo que nos afeta os 
sentidos) e as ideias (cópias menos nítidas das impressões – estão na mente). Na sua principal obra - Tratado 
sobre a Natureza Humana - aborda a idéia de entendimento... 
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envolvimento iluminista em que nasceu) - neste campo da arte, ela (a razão) poderá pautar-
se por algum reducionismo e no seu melhor poderá pautar-se como auxílio e não como 
essência. A essência está não na razão, mas na delicadeza de sentimentos. 

Construir o padrão do gosto tem a ver com a razão, mas também (e sobretudo) com 
a delicadeza de sentimentos. Existem delicadezas, diferentes no humano – sentimentos, 
paixões, emoções, estéticas... 

A razão tem um papel importante na diluição do preconceito. Ela poderá ser um 
caminho para o bom gosto. No entanto, ela poderá falhar - falhar o entendimento, falhar a 
experiência... pelo que, o belo não está nas coisas em si (elegidas por uma racionalidade - 
mente), mas está no espírito de quem contempla. Uma contemplação de serenidade, 
atenção devida ao objeto, recolhimento de espírito e intuição. Uma contemplação que tem 
em si paixão e sentimento (estes muito estruturados na moral e nos bons costumes). Não há 
um belo absoluto, e, se existisse, talvez estivesse na matemática e na natureza. 

Razão e paixão de sentimento muitas vezes não coincidem e o gosto sofisticado é 
(poderá ser) contrário ao belo. 

O real (belo) existe como sentimento. Nunca está errado. A variedade e o relativismo 
do gosto (gostos não se discutem...) têm a ver com o sentimento. Aqui, David Hume faz 
elevar os sentimentos superiores e inferiores. A existência de obras de arte superiores 
(sentimentos superiores- existências iniciáticas, mistério…) e outras obras de arte inferiores 
estão sujeitas a análises racionais63. 

A beleza está situada na representação primeira, no arco sentimental, no sinfónico. O 
belo não se explica através da matéria de fato, através da razão, mas pelo sentimento e pelo 
amor. 

Não podemos fazer nada para a educação do gosto se não existir sentimento. 
Elevação do gosto, do bom gosto. 

David Hume vem assim contribuir para não se cair na armadilha essencialista da arte, 
isto é, discursos, teorias, formas de arte, modelos, correntes...tendo por base a emoção e/ou 
a razão- existência secundária. É necessário sim, o sentimento elevado associado ao padrão 

                                                           
63

 Sobre a necessidade de definir a posição da razão na análise da obra de arte/gosto, bem como a necessidade 
de organizar a existência secundária - projeções mentais, razão, emoção, David Hume faz elevar um nível 
intermédio do gosto, matéria de gosto, padrão do gosto. A forma de se discutir os gostos é encontrar um 
padrão do gosto. O crítico de arte não vai dizer a beleza dos objetos, mas pode ajudar ao estado de espírito. 
Assim, refere que: 
(a) O que a razão pode fazer na educação do gosto: relação entre as partes e o todo; atenção ao fim da obra de 
arte; avaliar se os meios servem aqueles fins. 
(b) Para que haja delicadeza no gosto é necessário: disponibilidade para a obra; atenção aos detalhes; observar 
outras obras; observar a obra; contemplação da beleza. 
 (c) Critério de arte que deverá ter estas caraterísticas: bom senso; sentimento delicado; prática; capacidade de 
comparação; ausência de preconceito (desinteresse). 
 (d) A beleza/obra de arte não está na obra , mas no indivíduo que sente... 
      Ex: metáfora da pipa de vinho com uma chave de couro. Os apreciadores de vinho diziam: 
         - O vinho sabe a ferro! 

Os outros diziam: 
- O vinho sabe a couro!  
Ambos são bons critérios para eleger o vinho. 

          As projeções mentais (emoção, razão-existência secundária) projetam no mundo qualidades que o 
próprio homem possui - beleza, vício, causalidade. O crítico de arte deve ter um raciocínio demonstrativo – 
semelhança, contradições, qualidades, proporções... 
         A grande arte vive constantemente na transgressão de regras...constantemente revoltada contra a sua 
definição (estética). 
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do gosto. Os prazeres superiores (sentimentos) são reprodutores da luz inicial – música, 
literatura... Os prazeres inferiores (emoção, razão) são limitadores...degradação do gosto.  
 
 
3. A Criança e o Brincar como Obra de Arte 

 
De todos os pensamentos sobre as crianças (o que é ser criança) é em Hannah 

Arendt64 que encontramos (em nossa opinião) a definição mais sublime: “As crianças, esses 
estrangeiros acabados de chegar ao mundo pelo nascimento, radicalmente novos, 
radicalmente inaugurais devem ser recebidos por nós (adultos,pais,educadores) com uma 
exclamação – Eis o nosso mundo! E nós responsáveis que somos devemos mostrar o mundo e 
deixar um mundo melhor”(p.78). 

As crianças (usando uma linguagem metafórica) são massa espiritualizada. As 
brincadeiras são a expressão dessa massa divina. São estas crianças e as brincadeiras uma 
obra de arte, pois são radicalmente novas, radicalmente inaugurais.  

Elas são origem, estão acima da idéia de “coisa” e de qualquer projeto racional. 
Quando colocamos uma racionalidade (escola, currículo...como estão), estamos a colocar 
propriedades, predicados, que podem anular, ferir a energia iniciática. Enfeitiçam as crianças 
com programas curriculares, dando-lhe um caráter de conteúdo, emoção, aprendizagem, 
desenvolvimento. Fazem a poda, antes do tempo da poda. As crianças (até isso) alimentam 
correntes educacionais e muita investigação a ela associada. 

As crianças e as brincadeiras, sendo uma obra de arte, são sensibilidade original, uma 
“coisa extra” (substrato, suporte), pré-reflexão, energia iniciática...têm um poder salvador. 
Elas representam a energia, o início, a esperança que não deverá ser rejeitada ou 
aprisionada no reducionismo de revelações teóricas, instrumentais e técnicas ou mesmo 
coisa de arte nova65. As  crianças e as brincadeiras com o sentido da autenticidade, do 
desejo e até da revolta. Este fato está (deverá estar) longe da idéia de controle, consumo ou 
mesmo de mercadoria - na linha de Adorno66. 
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 Hannah Arendt (1906-1975). Filósofa alemã defendia que a política precisa de um espaço público onde as 
pessoas possam agir livremente e revelar-se umas às outras através do que fazem e do que dizem. Na sua 
época, viu esse espaço político ameaçado não só pelos totalitaristas nazis e estalinistas, mas também por 
processos em curso nas democracias liberais modernas... As suas “obras principais” incluem: As Origens do 
Totalitarismo, A Condição Humana. 
65

 José Ortega y Gasset (1883-1955. O autor espanhol foi sobretudo um homem ligado à Sociologia, Política, 
Metafísica..., mas também se debruçou sobre a Arte e a Estética. A sua obra sobre a arte é sobretudo descritiva 
(tendências da arte...) fazendo elevar um manifesto sobre a arte nova. Refere que conhecer sãs circunstâncias 
da arte (assim como da ciência) é conhecer e ter a capacidade de diagnosticar as mudanças na vida e na 
sociedade. A arte tem um caráter antecipatório e de análise social. A arte nova identifica-se com a 
desumanização da arte - pelo aparecimento de um novo humano que se opõe à arte anterior. A arte nova 
como impopularidade, uma mudança de estilo perante uma arte dominante mas caraterizada pela fadiga e 
esgotamento. Este fato acaba por ser positivo. A desumanização da arte expressa na construção de novas 
racionalidades e utilizando a ironia, o jucoso, o cómico, o selvático, o patético, a paródia, a reação, a afirmação, 
a inovação e a criatividade faz elevar a desumanização, acabando esta por ser uma nova forma de fazer 
humanização. Voz aos desfavorecidos, oprimidos. Ele é brilhante nesta ambiguidade – a desumanização como 
forma de fazer humanização. 
66

 Theodor Adorno (1903 – 1969). Membro fundador da Escola de Frankfurt. Para além de importantes estudos 
sobre a música (filosofia da nova música, ensaio sobre Wagner), para além dos caminhos da sociologia, da 
crítica literária,da filosofia..., Adorno fez incursões sobre o campo da Arte. Na sua reflexão sobre arte (uma das 
originalidades do seu pensamento), vai constatar que a arte moderna se arrisca a ser apenas uma mercadoria 
num universo de consumo, de onde desaparece toda a autenticidade. Na obra Dialéctica de Esclarecimento 
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A crianças e as brincadeiras são a coisa das coisas. São energia, manifestação de 
Deus, tendo a capacidade de anteceder aquilo que por ela se aceda - a “essência universal 
das coisas”. O valor da criança e das brincadeiras é do eterno. Esta eternidade não está nas 
representações (olhares, correntes, opiniões, interpretações...), mas está na sua energia. As 
crianças são intemporais. Representantes de Deus, filhos de Deus, energia de Deus pela 
chama interior. As crianças são o que são. Não somos nós adultos que devemos olhar para 
elas. Elas é que devem olhar para nós. 

Não é o homem que cria - faz nascer a criança - ele apenas experienciou a sua 
energia. A criança ao ser origem, verdade, mostra que ela pode ser o que nunca terá sido. 
Mas, para que isto seja real, é preciso chamar a idéia de resguardo. A família, a escola como 
locus de resguardo. O mesmo é dizer que deveremos deixar que a criança respire. Deixar a 
coisa extra na sua essência pela serenidade. A serenidade é (como refere Heidegger) a 
expressão que estamos a experimentar, a energia primeira. 

Deixemos as crianças na sua quietude inquietude, pois elas revelam a síntese 
inicíatica, a potência ... 

A Educação Física parece que tem em si um problema. Criou modelos diferentes de 
ver a Educação Física e de ver a criança e jovem. Há uma racionalidade, há uma tentativa de 
saber como as coisas são forçando as coisas...podendo levar à falsidade. Deixa de ser 
resguardo que deixa respirar, para ser instrumento que força o respirar! 

É na delicadeza de sentimentos que parece que encontramos o bom gosto educativo 
e formativo. Olhar para a criança, não com um “olho central” da racionalidade – vista do 
lado dos adultos, mas olhá-la vista de si, vista de lá...reconhecendo e recebendo a paixão, o 
respeito, a serenidade - agitada serenidade. A criança e o brincar como o belo, como obra da 
natureza que é a manifestação de um sentimento superior, iniciático, arco sintilante. A 
Educação e a Educação Física devem ser um lócus do não errado! 

Terminamos, fazendo o elogio a uma das “coisas” mais íntimas nas crianças: As 
perguntas. Convocando uma passagem do escrito - “Olá, está aí alguém!” de Jostein 
Gaarder, que chamando um diálogo entre os protagonistas principais (Mike e Camila) refere: 
“uma resposta nunca merece uma vênia. Por mais inteligente e acertada que possa parecer, 
nunca devemos inclinar-nos perante uma resposta.Uma resposta é o caminho deixado para 
trás. Só uma pergunta pode apontar para diante...com uma vênia...”(p.25). 

Fazer perguntas é a coisa mais importante para uma criança. A pergunta é mais do 
que racionalidade e emoção…, ela faz parte dessa energia primeira. Não que queiram saber 
as respostas (não lhes interessa), mas para se sentirem pessoas amadas, seres com 
identidade - o estamos aqui!  

A Educação Física como forma de fazer perguntas. O corpo, o movimento como 
                                                                                                                                                                                     
(escrito com Horkheimer), examina que a modernidade acaba por adotar um caminho “acrítico da razão”, que 
em vez de ser uma força de libertação, se torna um mecanismo de controle social através da técnica, da 
indústria de consumo, dos media..., que se tornam meios de controle e dominação. No entanto, vai considerar 
que a arte escapa, apesar de tudo, a uma integração total (mercadoria, não autenticidade), na medida em que 
a criação participa de uma posição de negação crítica – qualquer que seja o grau de alienação de consciência, a 
obra autêntica é testemunho da realidade do desejo e de uma capacidade radical de revolta,de desejo. É neste 
envolvimento que faz elevar a noção do não – como expressão autónoma e longe de qualquer determinação 
ideológica imediata. É neste contexto que vai fazer uma crítica a Heidegger e Jaspers por utilizarem uma 
linguagem ainda impregnada de vestígios ideológicos (do nazismo). A crítica abrange também a idéia do ser 
que, para Adorno, é um conceito vazio e que uma dialética autêntica (aqui crítica Hegel) não deve elevar a 
possibilidade de qualquer síntese, mas antes realçar a negatividade – como imperativo categórico. 
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pergunta! A Educação Física no caminho do “eu quero desnascer!!!”, no caminho do “há 
espera de uma maravilha de um gesto”. 

Neste contexto, talvez precisemos agora de intuir (mais do que racionalizar) novos 
quadros de intervenção didático-pedagógico, porque a Educação Física deve ter em atenção 
esta dimensão de ser-no-mundo e do mundo vida – consciência, reflexão, ação! 
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O governo de si e o governo do outro no contexto da família 
rural: do trabalho infantil à universidade 

 
Andrea Abreu Astigarraga  

Maria da Conceição Passeggi  
Resumo 
 

A partir de entrevistas narrativas autobiográficas, realizadas com egressos dos cursos 
de Direito e de Enfermagem, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), que 
vivenciaram a experiência do trabalho infantil na roça, focalizamos o modo como eles 
percebem suas relações com seus pais e com o trabalho na infância como aspectos 
fundantes de suas trajetórias. As noções foucaultianas de governo do outro (objetivação) e 
de governo de si (subjetivação), articuladas dialeticamente, nos ajudam a analisar os modos 
de fazer para superar adversidades e preconceitos culturais, étnicos e sociais, como táticas 
que lhes permitiram ingressar, permanecer e concluir com êxito cursos universitários de 
prestígio. Isto se desenhou para eles mais como um desvio do que como uma meta a ser 
alcançada, em um contexto sociocultural, marcado pela pobreza e a desigualdade. No 
governo familiar, verificamos que os pais possuem uma concepção de que trabalho é um 
processo formativo, uma obrigação para subsistência pessoal e familiar, marcado pela 
austeridade e disciplina. Em relação ao governo de si, identificamos que a objetivação 
realizada pelos pais proporcionou aos filhos internalização de práticas disciplinares e valores 
morais que ficaram presentes ao longo de suas trajetórias. Porém, cada universitário (re) 
construiu sua vida, como experiência de si, (re) elaborando essas práticas e esses valores.  
Palavras-chave: trabalho infantil; universidade; governo de si; governo do outro; entrevistas 
narrativas 
 
Abstract 
 

From the biographical narratives, made with students egressed from the law school 
and nursing course, at UVA (Vale do Acaraú University), that experienced child labor in the 
fields, we focus on the way they perceive their relationships with their parents and child 
labor as aspects that connect  their trajectories. Foucault’s notions about the government of 
others (objectification) and self-government (subjectivization), dialectically articulated, help 
us to analyse the ways to overcome adversities and cultural, ethnic and social prejudices, as 
tactics that allow them to ingress, stay and successfully finish prestigious university courses. 
This became to them more as a shift than a goal to be reached, in a socio-cultural context, 
marked by the poverty and inequality.  In family government, we verified that the parents 
have a conception that work is a formative process, an obligation for the personal and 
familiar subsistence, marked by austerity and discipline. Concerning the self-government, we 
identify that the parents objectification promoted to their children, an internalization of 
disciplinary practices and moral values that remained during their trajectories. However, 
each college student rebuild his life as a self-experience, elaborating theses practices and 
values. 
Keywords: child labor; university; self-government; government of others; narrative 
interviews 
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A partir de entrevistas narrativas autobiográficas, realizadas com egressos dos cursos 
de Direito e de Enfermagem, que vivenciaram a experiência do trabalho infantil na roça, 
focalizamos o modo como eles percebem suas relações com seus pais e com o trabalho na 
infância como aspectos fundantes de suas trajetórias. As noções foucaultianas de governo 
do outro (objetivação) e de governo de si (subjetivação), articuladas dialeticamente, nos 
ajudam a analisar os modos de fazer para superar adversidades e preconceitos culturais, 
étnicos e sociais, como táticas que lhes permitiram ingressar, permanecer e concluir com 
êxito cursos universitários de prestígio, que se desenhavam para eles mais como um desvio 
do que como uma meta a ser alcançada, em um contexto sociocultural, marcado pela 
pobreza e a desigualdade. 
 
 
Infância, trabalho e governamento 

 
Como jovens que trabalharam na roça, durante a infância,desafiaram as previsões 

acerca de suas possibilidades para, na ausência de políticas públicas, concluírem cursos de 
prestígios na universidade pública?Como esses percursos ascendentes, considerados 
“estatisticamente improváveis”, segundo demonstram as pesquisas (Portes, 2006; Passos & 
Pereira, 2007; Sposito, 2019; Mayorga, 2010), foram sendo desenhados por cada 
entrevistado no enfretamento de dificuldades das mais diversas ordens? Nosso propósito é 
apresentar quatro histórias de vida, marcadas pelo imponderável: a saída de uma “cultura 
rural predestinada” e analisar como esses jovens chegaram à universitária, na zona urbana.  

Ao analisar as histórias de vida dos quatro participantes da pesquisa, percebemos o 
modo como eles enfatizam na sua infância as relações intergeracionais e o poder disciplinar, 
engendradas no contexto do trabalho rural. Para compreender melhor esses percursos, 
adotamos com Gohn (2006, p.29) a ideia de complementaridade entre educação formal, 
desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados, e a educação informal, 
que considera como os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização na família, 
no bairro, entre amigos e, no nosso caso, na roça, em companhia, principalmente, do pai e 
dos irmãos. Essas duas modalidades de educação estão carregadas de valores próprios, de 
rituais de pertencimento e de transmissão de crenças herdadas, que constituem a base do 
que Foucault (1985) entende por governo do outro e governo de si na construção da 
subjetividade.   

Compreender o ser criança, no contexto do trabalho infantil na roça, implica 
questionar padrões conceituais tanto a respeito do trabalho infantil quanto da concepção de 
infância, que difere de uma sociedade para outra, de uma época para outra, de uma situação 
para outra. A infância definida como uma etapa universal, homogênea, idealizada difere da 
existência de “outras infâncias”, como sugere Bujes (2006, p.217), ao considerar as múltiplas 
situações, extremamente cambiantes, que afetam suas vidas concretas a de suas famílias, 
condicionando, mas não determinando,suas relações com o mundo, seus modos de existir, 
de fazer, suas perspectivas de futuro e suas escolhas. Neste sentido, é importante 
considerar, como afirma Resende (2006, p. 251), que os discursos sobre a infância impõem 
uma generalização do que é ser um sujeito infantil, escamoteando as várias infâncias que 
vem sendo, ao longo do tempo, constituídas. Concordamos com Larrosa (1999, p.184), que a 
infância, por mais que se tente capturá-la é algo que provoca desassossego. Ela abala a 
segurança dos saberes sobre ela, resiste ao poder das práticas e abre um vazio que “abisma 
o edifício bem construído de nossas instituições de acolhimento”. O desafio, no século XXI, 
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talvez seja este: pensar como esse espaço aberto pela infância pode ser reinventado de 
maneira diferente daquele que as Ciências humanas inventaram ao objetivá-la e a assujeitá-
la aos saberes e poderes da modernidade, como afirma Resende (2010, p.253). 

No que concerne ao trabalho infantil, trata-se de um fenômeno que se constata 
desde os primórdios da história da civilização e nos mais diferentes contextos, fato que 
contribuiu para naturalizar a exploração da força de trabalho da criança. No Brasil, convive-
se com trabalho infantil, desde a colonização portuguesa e a implantação do regime 
escravagista. E se a primeira lei de proteção à infância data de 1891, é somente cem anos 
depois que o trabalho infantil ganha visibilidade no país. Em 1990, foi implantado o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), que irá mobilizar amplos setores organizados da 
sociedade civil no sentido de incorporar nas políticas públicas a preocupação com o combate 
às diversas formas de trabalho infantil. Segundo o Art. 5º do ECA, “Nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da Lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão aos seus direitos fundamentais”. 

Em 1996, foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)67, num 
acordo entre a União, os Estados , entidades da sociedade civil, com o apoio da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), no que se denominou de O Compromisso pela Criança.  De 
acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o foco da atenção o  PETI é a família, pois 
seu objetivo é beneficiá-la mediante ações sócio-educativas, geração de emprego e renda 
que venham a favorecer sua promoção e inclusão social, contribuir para o processo 
emancipatório e torná-la protagonistas de seu próprio desenvolvimento social. 

O livro – O trabalho Infantil – da Organização Internacional do Trabalho (citado por 
Vivarta, 2003, p.25), adverte que o conceito de trabalho infantil não é tão simples, nem tão 
claro quanto possa parecer. Ele é controverso, em particular, no que se refere à criança. 
Afirma que a noção de Trabalho Infantil deve-se aplicar a menores de 16anos de idade que 
trabalham ou se empregam com o objetivo de ganhar o próprio sustento e o de suas famílias 
(Idem, ibidem). Para a OIT, quando a atividade da criança é parte real do processo de 
socialização e constitui um meio de transmissão de conhecimentos e experiências de 
geração para geração,faz pouco sentido falar de trabalho infantil (ibidem). Portanto, tratar 
dessa questão é entrar em um campo minado. Principalmente, quando os dados analisados 
sinalizam que o trabalho na roça é considerado, pelos entrevistados, como positivo por suas 
relações com os pais e para sua formação. Ao adotar o ponto de vista dos jovens e de suas 
famílias em um período em que nem o ECA, nem o PETI existiam, nós vamos encontrar 
percursos de jovens desprovidos do apoio de tais programas governamentais e que 
habitavam com suas famílias o mundo pelas bordas. 

Nossas reflexões buscam compreender a infância vivida nas condições de trabalho na 
roça, e procuramos apontar o modo como operam os dispositivos de governamento 
(governo do outro e governo de si) que se constituem um dos marcos de referência teórica 
para os estudos conduzidos na pesquisa. 

                                                           
67

O PETI prioriza as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, com filhos na idade de 07a14 
anos, com experiência de trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, ou seja, trabalhos 
que colocam em risco a saúde e segurança das crianças e adolescentes. A família beneficiada pelo PETI recebe 
uma bolsa mensal por cada filho retirado do trabalho e que freqüentem a escola em jornada ampliada, 
favorecendo o reforço escolar e  a t i vidades esportivas, culturais, artísticas e de lazer. 
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Nas palavras de Foucault (2006, p. 204-307), o governo do outro, não se restringe ao 
modelo imposto pelo governo político, centralizado em torno das razões do Estado, que se 
generalizou a partir do século XVI. As questões de poder devem ser situadas no âmbito mais 
geral “da governamentalidade, entendida como um campo estratégico de relações de 
poder”, naquilo que essas relações “têm de móvel, transformável, reversível”, pois não se 
limitam ao meramente político. Nesse sentido, a governamentalidade, que abrangeria todas 
as formas de regras, rotina de trabalho, responsabilidade, compromisso, crenças, valores 
herdados ou construídos no contexto de qualquer instituição (família, escola, igreja, 
trabalho...) passa pelo âmbito do sujeito e de suas relações de si para consigo. Por essa 
razão, o governo de si, apóia-se no pressuposto de que somos capazes de enfrentar, 
denunciar e modificar as práticas do governo do outro, sobre nós mesmos, mediante 
posturas de conservação-superação no processo de subjetivação. 

Para Foucault (1979, p.278), o funcionamento da sociedade disciplinar ocorre 
mediante uma rede difusa de dispositivos que regulam os costumes, os hábitos e as práticas 
produtivas com a intenção de comandar a sociedade. A problemática geral do governo do 
outro é ser governado: Por quem? Até que ponto? Com qual objetivo? Com que método?, 
etc. E quando se trata da arte de governar, Alfredo Veiga-Neto  (2005) lembra que o uso da 
palavra a partir do Renascimento restringiu-se às coisas relativas ao Estado e à maneira de 
dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: governo das crianças, das almas, das 
comunidades, das famílias, dos doentes” (Foucault, 1995, p.244). Tal estreitamento deveu-se 
à progressiva racionalização e centralização do poder sob a caução das instituições do 
Estado. 

As práticas do governo do outro são práticas múltiplas, na medida em que muita 
gente pode governar: o pai de família, o superior do convento, o pedagogo e o professor em 
relação à criança e ao discípulo. Além de resultar de uma ação (de poder) de um/uns sobre o 
(s) outro (s), o governamento pode se referir também a uma ação em que cada um se 
conduz a si mesmo, sobre aquilo que pensa e aquilo que faz. Tais ações acontecem graças a 
determinadas técnicas, em geral, muito específicas e refinadas. Quando essas ações se dão 
sobre os outros, Foucault afirma que são técnicas de dominação e de poder (objetivação). 
Quando elas se dão de alguém sobre si mesmo, tratam-se de técnicas de si ou tecnologias do 
eu (subjetivação) (Veiga-Neto, 2009, p.23).  

Foucault define o governo si com as tecnologias do eu, as práticas com as quais um 
indivíduo estabelece uma relação consigo mesmo:  

 
[...] práticas que permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com a ajuda 
de outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, pensamentos, 
conduta, ou qualquer outra forma de ser, obtendo assim uma transformação de si 
mesmos com o fim de alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou 
imortalidade. (FOUCAULT, 1990, p.48). 

 
Segundo Larrosa (Idem, p.43), a experiência de si não é senão o resultado de um 

complexo processo histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem 
a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as formas de 
subjetividade nas quais ele constitui sua própria interioridade. É a própria experiência de si, 
construída historicamente, como aquilo que pode e deve ser pensado,que se torna o que o 
sujeito oferece a seu próprio ser quando ele se observa, decifra-se, interpreta suas ações, 
descreve-se, julga-se, domina-se, quando se narra para si mesmo.  

Se a experiência de si é histórica e culturalmente contingente, ela é também algo que 
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é transmitido e aprendido. Toda cultura transmite um repertório de modos de experiência 
de si, e todo membro de uma cultura aprende a ser pessoa interagindo com as modalidades 
incluídas nesse repertório. Nesse sentido, a educação formal e informal além de construir e 
transmitir uma experiência “objetiva” do mundo exterior, elas transmitem também modos 
de experiência que as pessoas têm de si mesmas e dos outros como “sujeitos”. Haveria uma 
relação dialética entre “subjetividade” e “experiência de si”, pois só há um sujeito porque 
ele pode traçar a genealogia de sua experiência. 

 
A experiência de si não é um objeto independente que permaneceria 
imutável, através de suas diferentes representações, mas, é a experiência 
de si que constitui o sujeito, o eu enquanto si mesmo. É essa a razão pela 
qual o sujeito tem uma história (Idem, p. 55). A história do eu como sujeito, 
como autoconsciência, como ser-para-si, é a história das tecnologias que 
produzem a experiência de si. (LARROSA, 2000, p.45) 

 
O sujeito, sua história e sua constituição como objeto para si mesmo, seriam, então, 

inseparáveis das tecnologias do eu. Foucault não estuda as ideias nem os comportamentos, 
mas algo que pode ser separado analiticamente de ambos e que, ao mesmo tempo, os torna 
possíveis: a experiência de si. E ela é histórica e culturalmente contingente, na medida em 
que sua produção adota formas “singulares”. É na busca da compreensão dessa experiência 
de si ao mesmo tempo singular e plural que o método (auto) biográfico, entendido numa 
perspectiva crítica, como sugere Ferrarotti (2010), apresenta-se como um modo de 
privilegiado para aproximações significativas da questão que nos ocupa aqui, ou seja, as 
relações estreitas que se estabeleceram entre os entrevistados e seus pais no trabalho na 
roça durante a infância.   
 
 
Pesquisa (auto) biográfica: olhares cruzados do sujeito e do pesquisador 

 
Para Passeggi (2010), a pesquisa (auto) biográfica em Educação toma como objeto de 

estudo as fontes biográfica e autobiográficas, considerando-as como método de pesquisa, 
práticas de formação e modos de narrar a experiência vivida.Nessas diferentes direções, o 
humano é colocado no centro da investigação-formação, acreditando-se nele e em suas 
potencialidades reflexivas de se voltar para si mesmo como sujeito de sua história.Os 
estudos68 propõem-se a examinar os modos como os indivíduos dão forma à experiência 
vivida, no processo permanente de construção de sua história pessoal e da história social, 
focalizando a interação dialética entre o espaço social (público) e espaço pessoal 
(privado).Para realizar tal investimento, explora-se o entrelaçamento entre linguagem, 
pensamento e práxis social. 

Em meados dos anos 1990, inspirados nos trabalhos sobre trajetórias e estratégias 
dos sujeitos, provenientes das camadas populares, é que alguns olhares se voltaram, no 
Brasil, para o percurso de universitários pobres enquanto objeto de investigação científica. 
(PORTES, 2006). O pesquisador pode, então, optar por se desviar de 
questõesmacroestruturaisparaprocurarnatrajetóriapessoaleescolardos sujeitos modos de 

                                                           
68

 Sugerimos conferir as publicações oriundas dos quatro Congressos Internacionais de Pesquisa 
(Auto)Biográfica, realizados em 2004, na PUCRS, em 2006, na UNEB, em 2008, na UFRN e em 2010, na USP, 
para um amplo panorama dos estudos realizados nesse domínio  na América Latina e na Europa.  
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análise que privilegiem suas ações. Situando-nos na perspectiva da pesquisa (auto)biográfica 
em Educação (Passeggi, 2010; Delory-Momberger, 2008; Souza,2010), adotaremos aqui a perspectiva 
dos quatro entrevistados sobre a realidade social, privilegiando seu próprio olhar sobre seu 
percurso.Nesse sentido, não tomamos aqui como critério a idade cronológica dos entrevistados 
para definir a concepção de infância, por exemplo, não, mas o modo como cada um deles 
compreende determinados ritos sociais, normas e obrigações mediante as quais foram se 
constituindo como sujeitos.  

Para a constituição das fontes da pesquisa, foi utilizada a entrevista narrativa 
autobiográfica com os quatro participantes. Admitimos com Schütze (1983) que essa 
modalidade de entrevista além de enfatizar a importância de pesquisas voltadas para a 
reconstrução da perspectiva do indivíduo sobre a realidade social em que ele vive, ela 
contribui, significativamente, para a compreensão das estruturas processuais dos cursos de 
vida, ou seja, para os elementos centrais que moldam as autobiografias e que são relevantes 
para a compreensão das posições e papéis ocupados pelos indivíduos na estrutura social. De 
acordo como o autor: 

 
[...] é importante perguntar-se pelas estruturas processuais dos cursos da 
vida individuais, partindo do pressuposto que existem formas elementares, 
que em princípio (mesmo apresentando somente alguns vestígios), podem 
ser encontradas em muitas biografias. Além disso, existem combinações 
sistemáticas dessas estruturas processuais elementares, que, enquanto 
tipos de destinos pessoais de vida possuem relevância social (SCHÜTZE, 
2010, p. 210). 

 
A análise de narrativas autobiográficas pode, ainda segundo Schütze (ibidem), nos 

ajudar a melhor compreender eventos negativos tais como o desemprego, o alcoolismo, a 
delinquência e por extensão o trabalho infantil, que nos ocupa aqui, e que afetam de modo 
central a identidade do sujeito e suas ações no mundo. Segundo Weller (2008, p.06), a 
entrevista narrativa autobiográfica não tem o intuito de reconstruir a história de vida do 
informante, em sua especificidade, mas de compreender os contextos e  os fatores que 
produzem mudanças e motivam suas ações, pois para Shütze (2010, p.211), “tudo depende 
da forma como o portador da biografia experiência o encadeamento negativo dos eventos 
e como ele o processa teoricamente”. 

A aproximação com os entrevistados se realizou mediante contato dois 
coordenadores dos cursos de direito e Enfermagem, a quem foram apresentados os 
objetivos da pesquisa e a solicitação de ajuda para encontrar alunos com o perfil desenhado 
no estudo. O mediador-informante mais significativo foi o presidente do Centro acadêmico 
de Direito, cuja namorada era aluna do curso de Enfermagem, que identificaram colegas que 
tiveram experiência de trabalho infantil no campo e que ingressaram nos cursos seletos da 
universidade através do vestibular. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, com duração de aproximadamente 
uma hora e meia cada, em local e horário acertados de comum acordo com os entrevistados, 
após a leitura e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e consentimento 
pós-informado. Para Gallo (in RESENDE, 2010, p.120), uma política da infância na escola seria 
não dar a voz às crianças, fazê-las falar com a nossa voz, mas darmos ouvidos àquilo que elas 
estão dizendo. É importante sinalizar que os quatro entrevistados concederam 
espontaneamente suas entrevistas com a intenção de poder contar suas vidas, para que elas 
tomassem corpo em texto e tivessem, eventualmente, um papel didático para outros jovens, 
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outras vidas. Eles sugerem, com essa atitude, que as entrevistas narrativas possam ter um 
caráter formativo coletivo e, portanto, caracterizar-se como um ato político. 

Retomamos aqui, esquematicamente, os seis passos que seguimos na análise da 

entrevista narrativa, apresentados por Bauer e Jovchelovitch (2002), a partir dos estudos de 
Shütze. Primeiro passo: transcrição detalhada do material verbal; segundo: divisão do texto 
em material indexado e não indexado69; terceiro: utilização do material indexado para 
analisar e ordenar os acontecimentos e construir a “trajetória” do sujeito; quarto: 
transformação do material não-indexado em “análise do conhecimento”; quinto: 
agrupamento e comparação das trajetórias individuais; sexto: identificação de trajetórias 
coletivas. 

Uma vez transcritas as entrevistas, procedemos à identificação dos dados indexados 
e não indexados, com o objetivo de repertoriar as estruturas processuais do curso da vida, 
tais como: “etapas da vida arraigadas institucionalmente; situações culminantes; 
entrelaçamento de eventos sofridos; pontos dramáticos de transformação ou mudanças 
graduais; assim como desenvolvimentos de ações biográficas planejadas e realizadas”. 
(SCHÜTZE, 1983, WELLER, 2010, p.07). Para tanto, fizemos um quadro com três colunas. O 
texto das narrativas foi colocado no centro e à medida que identificávamos o material 
indexado (“quem fez o que, quando, onde e por quê) íamos colocando-o na coluna à 
esquerda e os enunciados descritivos e argumentativos que expressavam os sentimentos, 
valores e opiniões relacionados ao modo como os entrevistados percebiam os 
acontecimentos experienciados (material não indexado) fomos distribuindo os enunciados 
na coluna à direita, tal como representado no quadro seguinte. 
 

Material indexado Entrevista Material não indexado 

 

[Nasci] Em um sítio, no 
interior de São Benedito, 
na zona rural, somos em 8 
filhos. [A]cidade ficava há 
13 quilômetros do sítio 
[...] tínhamos que ir para 
a cidade de qualquer 
forma, de bicicleta, a pé 
ou de qualquer tipo... 

 

Meu pai é agricultor, 
minha mãe é dona de 

Pesquisadora: Como foi sua trajetória de vida 
até chegar à universidade, onde você nasceu, 
em que cidade? 

 

Maria: Em um sítio, no interior de São 
Benedito, na zona rural, somos em 8 filhos, 
desde o início dos estudos foi complicado 
porque a gente tinha que estudar na cidade 
que ficava há 13 quilômetros do sítio, não tinha 
transporte para a gente ir e tínhamos que ir 
para a cidade de qualquer forma, de bicicleta, a 
pé ou de qualquer tipo...Meu pai é agricultor, 
minha mãe é dona de casa e ele teve uma 
influência muito grande na nossa formação 

 

 

 

 

 

 

...desde o início dos 
estudos foi complicado 
porque a gente tinha 
que estudar na cidade. 

                                                           
69

O material indexado são as referências concretas a “quem fez o que, quando, onde e por quê.” O material 

não indexado são proposições descritivas e argumentativas que “vão além dos acontecimentos e expressam 

valores, juízos e toda forma de uma generalizada ‘sabedoria de vida’.” As descrições se referem a como os 
acontecimentos são sentidos e experiência dos pelos entrevistados, aos valores e opiniões ligados a eles, e às 
coisas usuais e corriqueiras. “A argumentação se refere à legitimação do que não é aceito pacificamente na 

história e às reflexões em termos de teorias e conceitos gerais sobre os acontecimentos”. (BAUER & 
JOVCHELOVITCH, 2003, p.106). 
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casa...  

 

porque ele sempre quis que a gente estudasse. 
Diferente de outras pessoas de lá... 

...[o pai] teve uma 
influência muito grande 
na nossa formação 
porque ele sempre quis 
que a gente estudasse. 
Diferente de outras 
pessoas de lá. 

 

Quadro 1: Identificação do material indexado e material não indexado 

 
 

Governo familiar: a enxada ou a caneta 
 

A prática do trabalho no campo foi adquirida por todos os participantes com o pai 
para, geralmente um homem muito durão que também aprendeu a lidar com a terra com o 
pai. A disciplina da rotina diária na roça, sempre era associada a sacrifícios físicos e 
intelectuais. Tanto Mário quanto Gabriel carregavam feixes de capim nos ombros e se 
queixam do sol por serem brancos por machucarem o ombro. A figura das mães e dos pais 
apresenta-se como complementares, “como se fossem o côncavo e o convexo de um mesmo 
objeto”, nos diz Mário. Declara que o seu pai, apesar de ser meio rude, nunca foi agressivo, 
mas, exigia disciplina dos filhos: “Eu lembro que eu apanhei do meu pai uma vez porque eu o 
desrespeitei”.  

Ele lembra que: “uma das coisas que mais me incentivou a lutar, a estudar foi isso eu 
não queria morrer no sol quente, trabalhando e me matando, meu pai sempre dizia: ‘Meu 
filho, você escolhe: ou a enxada ou a caneta’”. Acho que dava certo ficar com as duas, mas 
ele disse que um dia eu ia ter que escolher. Seu pai ia para Crateús, que é bem distante do 
seu município, viajava de moto, para fazer negócios e chegava no dia do seu aniversário e 
sempre lhe trazia uma inchada. 

Da sua mãe, guarda a fibra, o caráter, os princípios morais, a sensibilidade, a 
delicadeza, a afetividade, os cuidados com as tarefas da escola, o despreendimento com o 
salário recebido para suprir as necessidades escolares do filho.  

Ao falar do início da sua escolarização, Marcos conta que foi praticamente 
alfabetizado em casa, que começou os estudos tarde – aos seis anos - mas terminou cedo. 
Lembra com carinho que, neste período da aquisição da língua escrita, sempre deixava umas 
cartinhas na cama dos seus pais, antes de dormir. Sua mãe tem essas cartinhas até hoje. 
Narra que: “Escrevia tudo errado, não dava nem para entender o que estava escrito. Quando 
eles iam dormir, abriam a carta e ficavam emocionados. Eles gostavam muito. Eles sempre 
me incentivavam a estudar”.  

Gabriel lembra que, em 1988, com oito anos de idade, começou a trabalhar na roça 
devido a uma briga de criança que teve com um primo que morava com a família dele. Alega 
que foi o castigo recebido pela mãe para ela não ouvir “zuada” dentro de casa. Essa foi sua 
rotina dos oito aos quinze anos de idade. Assim como Mário, diz que: “Eu era muito branco e 
o sol me fazia muito mal”. 

Como iniciou o trabalho na roça muito precocemente, quando não estava 
trabalhando, ficava em casa, à noite, dormia cedo – em torno das dezenove horas e 
acordava no outro dia às seis da manhã. “Meu pai dava uma escolha: ou ia para a escola ou 
ia para a roça”. Meus irmãos iam para a roça, eu preferia ir pra escola. Faz a diferença na 
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relação de trabalho entre ele e seu pai e os demais trabalhadores rurais: “Eu trabalhava na 
roça, mas ela era minha, da minha família, eu não era diarista, papai era muito maleável, 
apesar da gente morar no interior não era tão “castigante”, ia trabalhar manhã e tarde”.  

Seu processo de escolarização foi tardio. Iniciou em casa, a assimilação das primeiras 
sílabas, com sua mãe professora. Descreve uma diferenciação entre os alunos de sua mãe e 
ele:  

 
Minha mãe arranjou com os políticos emprego de professora. Mas ela não 
tinha nem o primeiro grau, sabia ler e ensinar a ler a cartilha da primeira e 
da segunda série. E a gente lia aquilo, em um ano era essa cartilha no outro 
ano a mesma cartilha. Nunca íamos para a escola, no ensino regular. Eu 
aprendi a ler com 5/6 anos de idade, mas aquela coisa ficou estagnada. A 
gente não tinha livros, revistas, só tinha o desejo de mudar de vida. Eu não 
aprendia porque eu não sabia a diferença entre “pára” e “Pará”. Eu 
lia...Desde criança eu me interessei em aprender a ler, eu sabia ler tudo, 
tanto é que eu viajava com o papai e o pessoal mandava eu ler saco de 
bolacha: lê aqui, você sabe mesmo? E eu lia. Até os quinze anos só aquilo, 
sem nunca ter ido a uma escola, só no alpendre da casa onde a minha mãe 
dava aula. Ela não dava aula para mim. Ela dava aula para as outras crianças 
e eu ia para roça. Ela dava aula para os filhos dos vizinhos que não iam para 
a roça. Nunca ninguém viu matemática. A gente via a tabuada mas, não 
entendia direito. 

 
Amauri é filho de pais semi-analfabetos. A mãe doméstica e pai o pequeno 

comerciante. Aos onze anos de idade, mudou com a família para Massapê. Nos período de 
instabilidade ou falta de renda familiar, os filhos trabalhava para ajudar: “porque meu pai 
era doente, então ele via na gente a possibilidade de sobrevivência. Trabalhar era uma 
obrigação”. Amauri trabalhava com vendas de hortifrutigranjeiros e classifica como trabalho 
precário: “Se me perguntassem se eu queria trabalhar ou brincar é claro que eu queria ficar 
com os colegas brincando, mas desde cedo, era tão incutido na gente que o trabalho era 
necessário que eu me acostumei desde cedo a fazê-lo”.  

Quando descreve o perfil de seus pais, Amauri conta que: 

Meu pai é um homem inteligente que não sabe ler, mas sabe pensar. Eu 
diria que eu estou hoje aqui por uma ousadia dele, se ele não estivesse 
pensado eu acho que hoje eu estaria plantando roçado, ou na fábrica de 
calçados do município. O meu pai me transmitiu como valores a ideia de 
que o homem se faz pelo trabalho, com prudência e cautela. Meu pai tem 
70 anos, acorda seis hortas da manhã e fecha o comércio as dez da noite e 
diz que a coisa mais prazerosa da vida é fazer isso. É ele é um vencedor da 
vida.  Minha mãe também igual a ele, uma sertaneja de fibra também, de 
honestidade, de exemplos para nós, um filho que não quiser fazer nada de 
errado é só lembrar o exemplo deles. Não sei de onde uma pessoa trás 
tantos valores sem ter sido educado para aquilo ali, sem freqüentar escola, 
mas que tem valores mesmo. Minha mãe nunca teve atividade remunerada 
e ela faleceu e deixou dinheiro guardado. Minha mãe puxou a minha avó. 
Elas não freqüentaram escola e trabalhavam na zona rural. Minha mãe era 
agricultora mesmo, até quando foi moça. Quando casou, meu pai era 
comerciante e ela seguiu também. Teve 10 filhos, transmitia a honestidade 
acima de tudo. 
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Quando analisa a cultura local sobre trabalho infantil e estudo, Amauri descreve seus 

pais como pessoas visionárias porque quiseram que os filhos estudassem e romperam com 
os costumes.  

 
Ninguém colocava o filho para estudar, os pais colocavam para trabalhar, 
isso no distrito, na sede já era diferente, mas no início os pais levavam os 
filhos para o roçado para trabalhar e a educação ficava em segundo plano, 
não tinha quem botasse o filho para estudar, se o filho tivesse força física 
tinha que trabalhar, era vagabundo. Meu pai não. Então, para a realidade 
do meu pai ter um filho estudando era coisa para doido, para rico, não era 
o que qualquer um poderia ter, tanto é que meus contemporâneos poucos 
estudaram, poucos fizeram faculdade, a maioria não concluiu o Ensino 
Médio.  

 
 
Governo de si 
 

Em suas lembranças da infância, Mário lembra que brincava com seus colegas de 
“salve latrinha”. As crianças pegavam uma lata de óleo, botavam no meio da rua e, como 
tinha mato para todos os lados, eles se infiltravam nele e alguém ficava vigiando a lata e 
depois alguém tinha que chutá-la. Uma criança vigiava a lata e, ao mesmo tempo, procurava 
as outras que estavam escondidas no mato. Mário disse que tinha medo de ter cobra no 
mato, mas, mesmo assim, brincava. Empolgado, Marcos diz que a brincadeira de esconde-
esconde no interior é fantástica. É diferente da cidade grande onde as pessoas se escondem 
atrás da geladeira, do armário. No interior, as pessoas se escondem no mato, sobem nas 
árvores. E, à noite, ninguém vê ninguém. É muito emocionante. Pela descrição das 
brincadeiras, percebe-se que é há adaptação ao contexto lúdico onde viviam. Poucas as 
casas tinham televisão no distrito onde ele morava. 

Na sua análise, lembra que desde cedo pensava que tinha que fazer alguma coisa na 
sua vida, almejava ser independente e ganhar dinheiro. Para atingir esses objetivos, dedicou-
se aos estudos e inspirou-se em seu pai: “A gente se empolga, gosta, a gente quer ser o pai 
da gente, quer fazer o que o pai faz, é muito bom”.  

 
Na minha infância teve momentos que eu sofri muito mesmo. Eu sofria e 
ficava me perguntando se eu ia mudar de vida, o que eu ia fazer da minha 
vida, pensava como eu ia poder ajudar os meus pais, dar uma situação 
melhor para eles. O que eu temia muito era continuar com a vida do meu 
pai, não conseguisse nada na minha vida, continuasse na roça, isso me 
angustiava.  Com 10-12 anos eu não tinha expectativa de futuro, não sabia 
o que fazer, eu queria fazer enfermagem, mas não sabia como fazer, não 
tinha oportunidade, como eu ia morar em Sobral com os meus pais sem 
condições? Eu não sabia nem o que era vestibular.  
 

Um dos resultados obtidos por Mário foi a conclusão do curso de Enfermagem e a 
aprovação na seleção da Santa Casa. Custeia as despesas de estudo do seu irmão para 
retribuir o apoio recebido pelos pais. 



 
 280 

Gabriel afirmou que não brincava. No entanto, conta que sempre havia algum 
momento para confeccionar seus brinquedos artesanais: 

 
Você pega uma lata de óleo vazia, ai fura quatro buraquinhos (eu fazia era 
muito!). Depois, você faz com sandália havaiana velha umas rodinhas muito 
mal feitas e o carro está pronto. Mas, rodava. Enfim, a gente não brincava 
muito, mas tinha os momentos de brincadeiras porque eram brincadeiras a 
nosso modo, a gente pegava palha de carnaúba e fazia um cavalo com o 
talo, brinquedo rústico, e a outra brincadeira era a bodeguinha, a gente 
pegava uma moita e em casa sempre tinha muito mato, a gente pegava 
umas tábuas fazia umas prateleiras. E quando a gente chegava da roça 
inventava que tava bebendo, brincando, coisa de criança, as brincadeiras se 
resumiam a isso. Tinha rio perto, mas era pra uso profissional, para a roça. 
Na roça não tinha brincadeira, era trabalho direto. Conta que quando era 
criança seu pai não comprava brinquedos industrializados. E, lembra que 
nessa época não havia, na região onde morava, brinquedo industrializado 
de baixíssimo custo (um real) como atualmente há.  

 
Gabriel lembra que nessa época, tinha o sonho de sair da roça. Esse sonho foi o 

motor de sua trajetória. Ao longo de sua narrativa, ele, além de alimentar esse sonho, irá 
construindo estratégias para concretizá-lo.  

 
Eu acredito que a gente se faz. Eu penso assim hoje: como é que eu, 
naquele tempo, com 11 anos pegava um trabalho de homem normal, de 
um homem adulto? Eu pensava muito em poder mudar, sair da roça. Se 
meus pais adoecerem, será que a gente vai ter dinheiro pra poder cuidar 
deles? Eu sempre fui preocupado. A pesar de ser uma criança, eu pensava 
nisso. E isso me fazia pensar que se eu estudasse ia conseguir, mesmo na 
roça.  

 
Atualmente Gabriel é graduado em Direito e bancário. Contribui com a renda mensal 

de sua irmã e paga plano de saúde para seu sobrinho. 
Ela conta que o pai era exigente na disciplina e por isso eles trabalhavam sério. Teve 

que trabalhar muito cedo, “a gente teve aquela responsabilidade, meu pai sempre dizia: 
‘Vocês vão ter que estudar, é a única opção de vocês é estudar, não tem pra onde correr, eu 
não posso dar nada para vocês’”.  

A mãe e o pai de Maria foram muito significativos em sua vida, inclusive no seu 
processo de escolarização. A pesar do pai não ser letrado, era muito exigente com os 
estudos dos filhos.  Ao contrário do pai, a mãe é letrada, estudou até a sexta série e sempre 
ajudava aos filhos nas dificuldades para realizar as tarefas escolares.   

Verificamos que Maria compõe um misto entre o caráter forte, decidido do pai, que a 
impulsiona para seguir em frente na vida e migrar da experiência de trabalho na infância até 
chegar à universidade. Por outro lado, a emoção ao falar da mãe demonstra que a mulher 
“silenciosa” que ficava na retaguarda das decisões do pai, era a pessoa que transmitia o 
outro lado da personalidade: a doçura, a calma.  

Um aspecto da formação recebida pelo pai que lhe marcou o caráter foi ter 
apreendido que tinha que respeitar, não deveria discutir com as pessoas: “Não bata de 
frente com ninguém”. Essa postura a acompanhou até a universidade. Embora ouvisse 
conselhos para “ter mais posição”, ela justifica que não conseguia se impor devido à forma 



 
 281 

como foi criada. Mas, foi tentando superar a educação que recebeu do pai. Posteriormente, 
refletindo sobre ela, mudou sua postura diante dos preconceitos sofridos pelos colegas de 
curso. 

Durante a seleção para enfermeiros na Santa Casa, em Sobral, Maria contou uma 
história sobre seu pai para explicar suas expectativas diante do cargo que estava 
concorrendo: 

 
Eu estava de baixo de uma mangueira, comendo uma manga e meu pai 
chegou na hora e disse assim: Olha minha filha, essa mangueira eu plantei 
faz muito tempo, você era bebê ainda quando eu plantei e agora você já 
está comendo a manga. Vamos plantar ali algumas coisas. Eu disse: pai pelo 
amor de deus, você acha que eu vou plantar para esperar pra daqui há 10 
anos. Ai ele sentou e deu uma lição. Ai as pessoas na hora da seleção de 
candidatos na Santa Casa me perguntaram quais eram meus planos e eu 
disse que minhas coisas são a longo prazo, não sou imediatista.  
 

À noite, Amauri tentava brincar para compensar um pouco a vivência no trabalho 
infantil. Na cidade pequena onde morava, costumava brincar na praça: “aquela coisa bem 
interiorana” ou brincava em casa, com os amigos, as primas.  

Amauri avalia que: Foi positivo ter trabalhado na infância, claro que para uma criança 
é melhor brincar do que trabalhar, mas eu vejo que isso foi positivo. Eu acho que uma criança 
desde cedo deve ser incentivada pelo pai a não trabalhar, mas desenvolver uma atividade 
dentro de casa, por exemplo, ser incentivada a fazer alguma coisa. 

Enquanto estagiava no Banco do Brasil, Amauri ficou amigo de uma funcionária que 
também era empresária e depois do estágio no banco ele trabalhou com ela durante um ano 
e meio. Em 1996, foi aprovado em concurso público para o poder judiciário no estado do 
Ceará, no tribunal de justiça. Diz que se identificou com a carreira jurídica e prestou 
vestibular para Direito. Hoje ele é juiz e professor. Fez especialização.  

Assim como os outros universitários entrevistados nesta pesquisa, Maria descreve 
que nos intervalos do trabalho, havia momentos em que criava brinquedos e brincadeiras 
com seus irmãos: 
 

A gente brincava só com os irmãos, em casa, alguma coisa simples mesmo, 
no interior a gente não tem muita opção, quando dá seis e meia da tarde as 
pessoas vão para suas casas e às vezes, por não ter energia, a gente 
acabava dormindo cedo, sete e meia da noite. Tinha televisão. A gente 
assistia jornal e depois a novela. Meu pai só deixava a gente assistir a 
novela depois que ele assistia o jornal. Mandava a gente sentar ao lado dele 
para assitir ao jornal. Até hoje ele faz isso. A gente não assistia muita 
televisão. A gente brincava com algumas coisas da própria roça mesmo, eu 
tenho um irmão muito criativo, ele fazia uns carrinhos de madeira, umas 
coisas e eu era a mais velha, brinquei pouco, tinha rio, uma bola talvez, 
bicicleta não tinha, só quando a gente já estava com 12- 13 anos. Era 
mesmo aquela farra em casa, porque era muito menino, então a gente 
brincava um com o outro, brigava, o meu pai tinha que vir para impedir. 

 

No final de seu percurso acadêmico, Maria enfrenta preconceitos que em certos 
momentos são indiretos e em outros são diretos. Quando sua colega pergunta 
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espantadamente como ela conseguiu chegar onde chegou, ou seja, como ela conseguiu 
concluir um curso seletivo e se inserir no mercado de trabalho antes dos colegas 
estabelecidos, verifica-se uma admiração velada que na verdade expressa um  preconceito 
na forma da indagação. Maria conta que, pela primeira vez na minha vida conseguiu 
responder à alguém: “Eu não aceitei. Naquele momento, eu fiquei muito chateada”. 

Na sua auto-análise, Maria diz: 
 

Hoje, eu olho pra trás e vejo que tudo é possível, as coisas são possíveis, 
basta a gente acreditar, a gente ter um foco.  Atribuo a minha conquista ao 
incentivo da minha família. Hoje em dia, muitas pessoas não têm esse 
incentivo. Eu estou feliz, muito feliz porque eu consegui dar a volta por 
cima, graças a deus! Foi muito difícil... 

 
Com esta fala de Maria, concluímos que o processo de formação recebida de seus 

pais formou seu caráter, sua personalidade, no contexto de suas experiências.   
 
 
Considerações finais: Ou a inchada ou a caneta! 
 

Analisar aspectos do governo familiar (governo do outro – objetivação) 
separadamente do governo de si (subjetivação) foi uma atitude didática. Pois, entendemos 
estes dois aspectos como um processo dialético. Portanto, percebemos aspectos comuns 
entre o governo familiar e o governo de si descritos nas trajetórias dos universitários. 

No governo familiar, verificamos que os pais possuem uma concepção de que 
trabalho é um processo formativo, uma obrigação para subsistência pessoal e familiar, 
marcado pela austeridade e disciplina. Neste contexto do trabalho rural, os recursos 
escassos não possibilitavam acesso a maquinarias e tecnologias. Caracterizando um trabalho 
eminentemente braçal e cansativo, sob o sol escaldante da região do semi-árido, no norte 
do Ceará. 

O perfil dos quatro pais é muito parecido. É a figura fulcral. Chefe da família, 
coordenador dos trabalhos na roça, estabelecedor de limites e regras. As mães, como o 
côncavo e o convexo, sensíveis, carinhosas, mães e alfabetizadoras dos próprios filhos. 

Esses mesmos pais, atrelados à cultura rural, vivida por eles e pelos seus genitores, 
mantém o atavismo familiar, mas, por outro lado, projetam para seus filhos uma nova 
perspectiva de vida. Houve uma ruptura, uma transgressão da “cultura rural” local onde o 
trabalho na roça estava em primeiro lugar e os estudos, em segundo lugar: Os avós 
trabalharam na roça e não freqüentaram escola. Os pais, trabalharam na roça e 
freqüentaram os primeiros anos do Ensino Fundamental. Os filhos, trabalharam na roça 
durante a infância mas, sempre freqüentaram a escola e acessaram o Ensino Superior.  

A vivência na roça proporcionou aprendizagem predominantemente informal. No 
entanto, a “sabedoria de vida”, o saber de experiência, proporcionou um repertório de 
“saberes” para objetivar, educar os filhos rumo à uma trajetória de sucesso. Verificamos isso 
na frase emblemática do pai de Mário: “Ou a inchada ou a caneta!”. 

Em relação ao governo de si, identificamos que a objetivação realizada pelos pais 
proporcionou aos filhos assimilação, internalização de práticas disciplinares e valores morais 
que ficaram presentes ao longo de suas trajetórias. Porém, cada universitário (re) construiu 
sua vida, como experiência de si, (re) elaborando essas práticas e esses valores.  
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Todos os universitários respeitam seus pais e suas histórias. Alimentaram o sonho 
familiar e pessoal de sair do trabalho rural e criaram estratégias para ingressar nas trocas 
simbólicas da vida urbana e universitária. O motor de seus sonhos foi o estudo. Mário e 
Gabriel, especialmente, relatam que, desde crianças, se sentiam angustiados e pensavam em 
mudar de vida. E, concretizada essa transformação, nunca negaram suas raízes e sempre 
mantiveram seus vínculos familiares e comunitários. 

Mesmo com a vivência migratória de seus pais - lugar comum em décadas passadas – 
os universitários romperam com a tradição de migrar para outras regiões do Brasil e 
vincularam-se fortemente às suas raízes, empoderando-se e empoderando sua comunidade 
de origem. 

Em relação às atuais políticas públicas como o Programa Bolsa Família e o PETI, Mário 
avalia que suas atuações e seus alcances são significativos para o contexto da família rural. 
Mas, tratando-se de uma cultura e de uma prática social, o trabalho familiar rural é muito 
complexo para ser transformado em poucos anos de atuação destas políticas, merecendo 
estudos mais aprofundados. 

Para finalizar, os quatro universitários descrevem momentos em que viveram a 
infância que imagina, inventa brinquedos e brincadeiras, ora sozinhos ora com seus irmãos e 
amigos. Momentos importantes para a construção da subjetividade. 
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Educação profissionalizante para crianças: Minas Gerais no início do 
século xx 

 
Nilce Vieira Campos Ferreira 

Fernanda de Alencar Machado Albuquerque 
Resumo 
 

Em Minas Gerais, a educação para crianças trouxe consigo uma concepção  de 
socialização que perpassou o mundo do trabalho. Coerente com essa visão, para Durkheim 
(1978) a infância seria um processo de aquisição de papeis sociais como mecanismo de 
perpetuação da ordem social. Já Ariès (1978) apresenta a infância como construção sócio-
histórica na qual a criança misturava-se ao mundo dos adultos para aprender atividades do 
trabalho. Nessa perspectiva, este estudo é concernente ao ensino profissionalizante 
brasileiro para crianças, especificamente em parte do Estado de Minas Gerais, nos anos de 
1910 a 1920.  Tem-se como indagação como a formação para o trabalho se articulava ao 
processo de escolarização. Descrições e comentários são realizados considerando contextos 
socioeconômicos, políticos e culturais como evento componente do rol de mudanças 
ocorridas no ato educativo com crianças ao longo de sua escolarização. Como metodologia a 
investigação considera documentos históricos como relatórios e legislação pertinente, com o 
objetivo de analisar o ensino profissionalizante permeado pela visão do trabalho como 
elemento civilizador para as crianças. Com a contribuição de distintos autores, a visão que se 
tem é a de que o ensino profissionalizante ministrado às crianças era permeado pela visão 
do trabalho como elemento de civilização e garantia de sobrevivência para as futuras 
gerações.  
Palavras chave: Educação primária para crianças. Infância. Artes e Ofícios. História da 
Educação.       
 
Abstract 
 

In Minas Gerais, the education for children brought with it a conception of 
socialization that pervaded the world of work. Consistent with this view, for Durkheim 
(1978) childhood would be a process of acquisition  social roles as a mechanism for 
maintaining the social order. In contrast, Ariès (1978) presents childhood as a socio-historical 
in which the child mingled with the world of adults to learn work activities. Thus, this study is 
concerned the Brazilian professional education for children, specifically in the State of Minas 
Gerais, in the years 1910 to 1920. It has been such inquiry as training for the job was linked 
to the schooling process. The dedication to manual job was encouraged and fostered as a 
way of learning. Descriptions and comments are made considering economic, social, political 
and cultural event as part of the list of changes in the educational act with children 
throughout their schooling. As methodology, the investigation considers reports of historical 
documents and relevant legislation, in order to analyze the vocational education permeated 
by the vision of labor as a civilizing element for children. With the contribution of different 
authors, the vision we have is that the vocational training given to children was permeated 
by the vision of labor as an element of civilization and guarantee of survival for future 
generations. 
Keywords: Primary technical education. Childhood. Arts and crafts. History of Education. 
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Introdução 
 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no Grupo Escolar de 
Uberaba – GEU, a respeito do ensino técnico ministrado no período de 1910 a 1920. O 
objetivo principal foi analisar o processo de implantação de políticas educacionais mineiras 
com a intenção de oferecer às crianças uma escolarização permeada pela visão do trabalho 
como elemento de civilização, relacionando este processo a questões de ordem econômica, 
cultural e social. 

O estudo aparece assim, permeado pelos relatórios emitidos pelo professor do 
ensino técnico, por um inspetor de ensino e pelo diretor do GEU. Entretanto, outras fontes 
usadas são algumas leis e regulamentos que auxiliam na busca de compreensão do período 
em estudo, aqui considerado como um dos momentos relevantes da história educacional 
mineira. 

  Entre os anos considerados, processou-se tanto no Brasil quanto em Minas Gerais 
uma complexificação dos espaços escolares, das propostas curriculares e das práticas 
pedagógicas voltadas para a infância.  A modernização educacional foi densamente 
associada ao propósito de fornecer às crianças uma formação com experiências e 
organizações escolares que preconizavam o ensino técnico. As questões para as quais se 
busca resposta são: a)  Como a implementação do ensino técnico, no grupo escolar, esteve 
relacionada com os planos de construção de um novo cidadão mineiro? b) Como as aulas 
anexas destinadas ao ensino técnico, especialmente no GEU, estiveram ligadas ao projeto de 
escolarização das crianças? c) Enfim, como a formação para o trabalho como forma de 
aprendizagem se articulava ao processo de escolarização? Em suma, essas são as 
problemáticas aqui discutidas. 
 
 
O ensino profissionalizante para crianças 
 

O desenvolvimento histórico do ensino profissionalizante brasileiro está intimamente 
ligado às transformações sociais, econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes 
momentos históricos do país. Esse tipo de ensino, particularmente, na escolarização das 
crianças se fez de maneira ativa e muitas vezes conflituosa, apresentando singularidades em 
sua constituição, na qual há a  

 
[...] produção de uma história da escola pública no Brasil [que] se reveste 
de especificidade própria, marcada pelas dimensões do país e pela 
diversidade de tempos, espaços e ritmos com que se manifestou o processo 
de implantação das escolas públicas nas diferentes regiões, estados e 
municípios (SAVIANI, 2005, p.15). 

 
Com isso, as possibilidades de estudos encontram-se acessíveis como apresentado 

por Gatti Jr. e Pessanha “o contexto internacional da pesquisa em história e, de modo 
particular, em história da educação, influencia as temáticas e o percurso da investigação 
sobre o fenômeno educacional” (2005, p. 79).  

Inserida no contexto de expressivas mudanças culturais e sociais, para além de ser 
um templo de civilização a instituição escolar deveria ser “local para irradiar a luz, o saber, a 
bondade, a virtude para ventura nossa e glória da pátria” (SOUZA, 1998). A escola  
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“enquanto organização e instituição era distinta de outras instituições [...]”. (FARIA FILHO, 
1996, p.25). 

Nessa perspectiva, a instrução primária destinada às crianças se apresentou como um 
segmento afetado pelo caráter desenvolvimentista nas primeiras décadas do século XX, 
sendo considerado capaz de propalar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Outra 
relação intrínseca era a noção vigente de escola-trabalho, na qual a profissionalização se 
tornou princípio educativo como dito por Cunha (2000, p. 2), “[...] a ótica do ensino de 
ofícios, ministrado para o artesanato, a manufatura e a indústria, de modo cada vez mais 
escolarizado”. Se isso não ocorria de fato nas etapas de escolarização era ao menos 
projetado.  

A formação para o trabalho se articulava ao processo de escolarização e à defesa da 
necessidade de modernização com uma noção própria de infância. A afirmação da escola 
como agência de socialização/formação encontra-se assim relacionada diretamente à noção 
moderna de infância, na qual o processo de escolarização se articula com transformações do 
conjunto dos tempos-espaços de “produção dos sujeitos”.  

A formação da criança, por sua vez, se relacionava às mudanças nas representações e 
práticas articuladas à família e ao trabalho enquanto espaço e tempo da infância. Ou seja, 
antes da industrialização, no processo de escolarização brasileiro o trabalho estava 
intimamente articulado ao ambiente e à vida familiar. Com o advento da industrialização o 
trabalho aparece como uma grande força socializadora, significando uma das experiências 
mais fundamentais de constituição do humano na escolarização brasileira.  

O ideário trabalho e educação era fruto de relações sociais concretas, nascidas no 
intento imperioso de se tornar o Brasil um país civilizado segundo padrões europeus. 
Identificado com a modernidade, o novo formato escolar encontrava fundamento na lei 
econômica da divisão do trabalho percebida pelos reformadores e educadores da instrução 
pública.  

Na época, a visão de escolarização para crianças era a de uma “escola produzida 
como instituição capaz não apenas de instruir e educar a infância e a juventude, mas de 
produzir um país ordeiro, progressista e civilizado” (FARIA FILHO, 2002, p. 24). Isso equivale 
a dizer que o estabelecimento das relações de escolarização para crianças preconizava um 
longo, complexo e dinâmico processo de incorporação  e recriação, no interior da instrução 
pública, de uma mentalidade voltada ao ensino para o trabalho. Essa escolarização 
construía, em todos os âmbitos sociais, a racionalização e a divisão do trabalho, a disciplina, 
o controle do trabalhador, na complexidade do mundo do trabalho (FARIA FILHO, 1996, p. 
50). Isso ocorreu progressivamente e acompanhou o desenvolvimento urbano alcançando 
crianças de vários setores sociais, especialmente as das camadas populares.  

Dessa forma, para o desenvolvimento das capacidades manuais, para o aprendizado 
das atividades essenciais ao mundo do trabalho, a oficina na escola representava um esforço 
metódico e constante, no sentido de promover a cooperação social e econômica, onde 
aprender era adquirir a capacidade de fazer. Isto é, a criança aprendia ao associar as 
atividades cognitivas com o desenvolvimento das destrezas manuais. 
 
 
Os alicerces de instrução profissionalizante para infância: o ensino técnico primário 
 

Na forma de uma apropriação ativa de instrução profissionalizante para a infância, 
nos fundamentos do trabalho em Minas Gerais, a Lei 439 de 29/09/1906, previa no 
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parágrafo único do artigo 7º, que nos grupos escolares poderia ser criado o ensino técnico 
primário:  

 
Aos grupos escolares e às escolas-modelo dar-se-á a organização mais 
adaptada aos intuitos de sua instituição. 
Paragrapho único: nos grupos escolares poderá ser creado o ensino 
thecnico primário. 

 

Muito embora essa lei preconizasse a adaptação aos intuitos da instituição e 
assegurasse que poderia ser criado o ensino técnico, consoante com o parágrafo único deste 
artigo, na prática esse ensino automaticamente foi implantado. Denominado de aulas 
anexas,  no ensino técnico os alunos deveriam executar trabalhos práticos apropriados à 
idade como ofícios de hortelão, arboricultor e jardineiro. Poderiam ainda auferir noções 
práticas de construção de habitações, além de outras que fossem apropriadas. Para os 
trabalhos femininos, as alunas eram preparadas em compartimentos separados, executavam 
trabalhos de costura,  em diversas formas e variados destinos, habilitando-se ao mesmo 
tempo na fabricação de objetos para o lar, para o vestuário e para a ornamentação.  

O Decreto mineiro nº 1906, de 16 de dezembro de 1906, aprovou e explicitou melhor 
a Lei 439 de 29/09/1906. Este decreto regulava o ensino técnico e  preceituava 

 
Art. 1º O ensino deverá ter sempre em vista promover a educação 
intellectual, moral e physica, e será primario, normal e profissional. (grifo 
nosso) 
Art. 11. O ensino profissional é o que é dado como complemento do ensino 
primário e tem o intuito de preparar os alumnos para o melhor 
desempenho dos officios práticos apropriados a qualquer dos sexos. 
Art. 28. Em cada grupo  escolar o governo, logo que for sendo possível, fará 
funcionar aulas profissionaes sob a denominação de aulas annexas. 

 
Para essas aulas destinadas ao ensino técnico, o decreto previa que os alunos 

deveriam ser preparados pelos professores detentores de cadeiras no grupo, no desenho 
linear, no desenho à mão livre e no emprego de métodos usuais, aritméticos e geométricos. 
Caberia ao Secretário do Interior (Art. 30) designar para a direção das aulas profissionais 
mestres de oficio com habilitações comprovadas “em largo tirocínio” (Art. 29). 

No entender do governo mineiro, o que justificava a criação dessas aulas era o fato 
de que a organização do ensino incidia na ampliação do currículo e na redefinição do papel 
das disciplinas. Assim, o ensino técnico ministrado às crianças, como complemento do 
ensino primário, tinha a finalidade de prepará-las adequadamente para a atuação na vida 
em sociedade e para o desempenho de ofícios práticos como descrito no Art. 11, da Lei 439 
de 29/09/1906. 

Em um relatório para o Secretário de Estado de Minas Gerais,  o Diretor do GEU, 
Francisco de Mello Franco ressalta a importância do ensino técnico para a criança:  

 
 

casa livre, onde se formam na acção livre, homens livres para uma 
sociedade livre, deve ser a officina saudável da cultura popular. Entendo 
que a instrução primária, sendo para os que não podem adquirir outra, o 
único recurso com que contam milhões de seres necessitados de um 
systema completo de noções, forçosamente deve ser organizada por forma 
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que a creança ao deixar a escola, esteja feita homem, isto é, na plena posse 
de uma consciência moral, que a faça livre, com uma provisão de 
conhecimentos que lhe permitam desenvolver todas as faculdades nobres 
do espírito e, enfim, se tanto for possível, iniciada em um offício que de 
futuro possa lhe garantir a subsistência. (APM, SI 3527, 10/12/1914, p.2) 

 

Nesse contexto de profissionalização da criança, a escola, em especial, precisou ser 
transformada para atender às exigências criadas por um contexto social. O modelo de 
escolarização brasileira era centrado na escola seriada, com normas, procedimentos, 
métodos e instalações adequadas. Os prédios escolares eram arquitetonicamente 
expressivos e  qualificados como palácios em Minas Gerais e em outros Estados, baseados 
nas concepções educacionais do tipo “moderno” para os estabelecimentos, sobretudo os 
grupos escolares (ARAÚJO, 2006). 

Pode ser visto abaixo a fachada do Grupo Escolar de Uberaba (MG), no qual foram 
coletados os documentos referidos neste artigo. 

 

 
Figura 1: Fachada do Grupo Escolar de Uberaba  
Fonte: Arquivo da Escola 
 

 
O Ato Educativo: a Instrução para Crianças no Grupo Escolar de Uberaba/MG 
 

Diante dessa discussão do ato educativo no ensino técnico para crianças, cabe fazer 
algumas ressalvas a respeito da ideia do que era ser criança,  do que eram esses pequenos 
cidadãos a serem formados no interior desses estabelecimentos modernos e expressivos. 
Em primeiro lugar, o conceito de criança não é universal. O que se entende por criança hoje 
não é o mesmo de antigamente. Begnami (2008) relata que a infância constituía uma das 
etapas da vida humana. Essa era uma época de crescimento na qual as crianças eram 
dependentes dos pais e aprendiam por meio da educação. Outra indicação é a de que  “... a 
criança é o que não fala (infans), o que não tem luz (a-luno), o que não trabalha, o que não 
tem direitos políticos, o que não tem responsabilidade parental ou judicial, o que carece da 
razão” (SARMENTO, 2003, p. 53). A percepção que vigorava no período em estudo era a de 
que as crianças constituíam seres incompletos, seres em formação70.  

                                                           
70

 Essa ideia de uma infância natural e universal começa a ser desconstruída nos anos 70 e 80.  
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Na concepção estrutural-funcionalista de Durkheim (1978), a infância seria um devir, 
passiva de socialização71 e regida por instituições. Ariès (1978) assegura que a infância é uma 
construção sócio-histórica. De acordo com este autor, na sociedade tradicional a criança era 
rapidamente misturada ao mundo dos adultos e partilhava de seus jogos e trabalhos. “Assim 
que a criança superava esse período de alto nível de mortalidade, em que sua sobrevivência 
era improvável, ela se confundia com os adultos”. (ARIÈS, 1978, p. 157). O modo de 
aprendizagem mais comum era integrar as crianças ao mundo dos adultos. Assim, elas 
aprendiam as atividades comuns à família. É só com o advento da sociedade industrial que a 
família e a criança assumem um novo lugar72. A instituição escola assume o papel de ensino 
e aprendizagem73.  

As crianças se separam do mundo dos adultos e passam a se socializar e aprender 
fora dos domínios domésticos74 (FERREIRA; BEGNAMI, 2009, p.45-54). 

Com essa breve revisão dos significados atribuídos ao conceito de criança ao longo 
do tempo, é possível perceber que a visão das crianças e suas capacidades de agir no 
mundo, de produzir cultura e não apenas de reproduzi-la, estabeleceu relações  com 
conhecimentos e saberes específicos. As crianças com suas capacidades foram lentamente 
percebidas como sujeitos capazes de representar e significar suas experiências. Como atores 
sociais que apreendem e representam o mundo a sua maneira e que estão engajadas em 
interações sociais. Assim como os adultos, são diferentes, há entre elas diversidade de 
opiniões, de comportamentos, de gostos e de valores sociais. 

Na realidade do período analisado, contudo, na feição para o ensino técnico 
destinado às crianças cuidava-se  

 
[...] não pensava, apenas, na instrução da juventude destinada às fábricas, 
ensinando-lhe um ofício, ou um grupo de ofícios da mesma família, visava-
se a acompanhar a sua formação espiritual e intelectual, de modo a ajustá-
la à sociedade, tornando-a compenetrada de seus deveres morais e sociais. 
O antigo ensino profissional era, assim, apresentado em termos de maior 
generalidade (FONSECA, 1962, V.2, p. 664). 

 
No GEU, o ensino técnico foi implementado no segundo semestre de 1910, muito 

embora o  professor responsável por ministrá-lo já estivesse contratado e ·nomeado desde a 
inauguração do Grupo em 03/10/1909. Essas aulas enfrentaram dificuldades até serem 
efetivamente consolidadas. As principais dificuldades relatadas nos documentos analisados 
eram a falta de espaço adequado, a falta de matérias primas e ferramentas destinadas ao 
ensino técnico (GUIMARÃES, 2007, p. 182). 

                                                           
71

 Socialização seria um processo de aquisição de papéis sociais,  um mecanismo de perpetuação de 
determinada ordem social. 
72

 As crianças se separam da vida pública e do universo adulto. Assumem um novo lugar na família burguesa. 
Na  família camponesa a mudança demora, pois os pais necessitavam do trabalho das crianças como forma de 
complementação das necessidades básicas da família. 
73

 O sentimento da infância foi construído historicamente. Surgiu no meio familiar e no meio externo, 
eclesiástico, homens da lei preocupados com a disciplina e racionalidade dos costumes.   
74

 Para Ariès (1978, p. 156) a consciência de que o sentimento da infância correspondia à consciência da 
particularidade infantil, distinguindo essencialmente a criança do adulto, não existia. Assim ao longo dos anos a 
formação da criança para um contexto social como um conjunto de relações e interações entre os indivíduos 
alterou significativamente o olhar metodológico sobre a infância.  
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A primeira dificuldade adveio do fato de que não havia, no prédio do GEU, um espaço 
adequado, fosse galpão ou oficina, especialmente construído para o ensino técnico. Um 
relatório de inspeção registra que   
 

a aula técnica de artes e ofícios, recentemente criada no Grupo esta 
funcionando, e pessimamente instalada em uma das salas do grupo. Urge 
que seja instalada em casa próxima ou em um pavilhão anexo, que deve ser 
construído para tal fim. (APM. SI. 3346, 20/10/1910). 

 

Esse inspetor relata que faltavam ferramentas e outros utensílios para as aulas de 
marcenaria e carpintaria. Esses instrumentos eram construídos de forma artesanal pelos 
meninos, sob a supervisão do professor, para serem utilizados nas aulas práticas cotidianas.   

Visando amenizar os problemas comentados, o professor responsável por estas 
aulas, Arnold Magalhães, envia, no inicio do ano de 1911, uma lista de pedidos a Belo 
Horizonte, solicitando ferramentas e matérias primas (APM. SI. 3816). A Secretaria do 
Interior em oficio assinado pelo próprio Delfim Moreira, alegando não ter recebido nenhuma 
lista, pede que nova lista seja enviada (APM. S1. 3835. 08/03/1911). O que acaba por agravar 
ainda mais o problema da falta de recursos para as aulas. 

No ano de 1912, dois relatórios de inspeção descrevem essas aulas (APM. S1. 3.390, 
de 15/02. APM. S1. 3.391, de 15/04). O relatório emitido em fevereiro descreve que  “o 
pavilhão para o curso técnico feito por conta do professor da cadeira [ ... ] está quase pronto 
e poderá imprimir melhor orientação às aulas” (grifo nosso). Como se vê, para o 
desenvolvimento das aulas, foi o próprio professor, as suas expensas que construiu a sala 
para essa finalidade. O  segundo relatório de 15 de abril, dizia que essas aulas não poderiam 
apresentar ainda os resultados desejados, pois continuavam desprovidas de elementos 
indispensáveis para sua realização. As poucas ferramentas existentes destinadas ao ensino 
técnico para que os alunos realizassem trabalhos de marcenaria, funilaria, entalhes em 
madeira, modelagem em gesso e aulas de desenho pertenciam ao professor.  

As dificuldades eram evidentes. Havia uma intrínseca relação entre a escola pública e 
a vida dos educadores como relatado mais adiante pelo professor que expõe a compra de 
ferramentas para o curso técnico na oficina de funileiro. Essas ferramentas eram utilizadas 
para confeccionar “ralos, espanadores, formas para doces, e empadinhas, funis, brinquedos, 
regadores, canecos, farinheiros, bule e outros” (APM, SI 3681, de 10/12/1916). Relatório 
emitido pelo professor regente das aulas, Arnold Magalhães, descreve que na oficina  

 
[...] acham-se dous bancos de marceneiros, duas mesas, um torno para 
madeira (movido à tracção humana), dous armários, ferramentas e 
utensílios diversos, três cabides, onde é distribuído grande número de 
ferramentas, uma forja portátil, uma forja portátil toda de ferro com 
ventilador occulto, um banco pequeno, um lavabo cimentado que se acha 
em um pavilhão também pertencente ao CURSO TECHNICO e annexo às 
OFFICINAS, onde se fazem trabalhos de gesso, argilla e cera, uma 
cantoneira e quatro bancos de assento que por falta de espaço, se 
encontram nos alpendres não figurando na officina effectivamente, senão 
quando em aulas theóricas, em que são elles previamente bem dispostos 
para o 4º anno.” (APM, SI 3527,  ano letivo de 1914, p.1). 
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Figura 2: Oficina de ensino técnico no Grupo Escolar de Uberaba – 1914 
Fonte: Arquivo Público Mineiro 

 
No ano de 1914, o prof. Arnold Magalhães solicitou melhoramentos necessários à 

oficina para que pudesse ampliar “os resultados em artefatos”. O professor ressaltava o fato 
de as crianças não terem força física para realizar o trabalho. Ele requereu a aquisição de um 
motor elétrico para o torno e serras para que o aluno “quando não dotado de força física, 
mas de força de vontade, possa terminar o trabalho começado sem grande esforço, sem 
perda de tempo e de material” (APM. SI 3527,1914).  

A visão que prevalecia era de que a formação técnico/profissionalizante articulava-se 
ao processo de escolarização na defesa de modernização das relações de trabalho típicas do 
século XX. A afirmação da escola como agência de formação aparecia diretamente 
relacionada à noção moderna de infância. O processo de escolarização implicava e 
articulava-se com as mudanças nas representações e práticas relacionadas à família e ao 
trabalho enquanto espaços-tempos de ser e viver a infância.  

O trabalho aparecia intimamente articulado ao ambiente e à vida familiar com 
grande força socializadora, significando uma das experiências fundamentais de constituição 
do humano. Nessa nova visão de infância75, a prática de ensinar  um ofício passa a ser 
atribuição da escola. Isso, contudo nem sempre ocorria, como descreve o prof. Arnold 
Magalhães.  

 
O 3º anno está dividido em duas turmas e o 4º anno todo em uma só por 
ser limitado o seu número de alumnos. Torna-se necessário explicar que as 
turmas do 3º anno não contam mais de 15 alumnos cada uma, restando 
poucos alumnos, que por falta de vocação e por terem trabalhos em sua 

                                                           
75

 A cultura compreendida como um  sistema simbólico e o contexto social como um conjunto de relações e 
interações entre os indivíduos alterou significativamente o olhar metodológico sobre a infância. 
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casa deixam de frequentar o Curso Technico76. A turma do 4º anno que é 
formada na sua maioria, de rapazes e que destes alguns têm profissão a 
exercer (APM. SI 3527, 1914). 
 

No relatório de atividades desempenhadas pelo Curso técnico, no ano de 1915, o 
Diretor do Grupo de Uberaba registra que o curso funcionou regularmente durante todo o 
período de aulas, sob a direção do professor contratado, Arnold Magalhães. Nesse relatório 
ele comenta que os artefatos confeccionados eram expostos por alguns dias ao público, 
quase sempre na época dos exames escolares. Em seguida, eram separados aqueles que 
podiam ser usados na instituição escolar. Os demais eram vendidos, os recursos oriundos 
dessas vendas eram acrescidos à caixa escolar e constituíam verdadeiras reservas financeiras 
paras os mais variados fins. O Diretor ressalta ainda que o trabalho das crianças era 
importante forma de divulgação da escola e de incentivo à matrícula de alunos. 
 

Penso que a exposição dos trabalhos dos alumnos, espécie de inventário 
intellectual e moral do anno lectivo, constitui um excellente meio de que 
devemos lançar mão para despertar o interesse do povo em favor da 
escola.  Eis a razão por que, com muito empenho, tenho organizado todos 
os annos, por ocasião do encerramento das aulas, esse certame escolar. 
(APM, SI 3619, 1915) 

 
Ao longo dos anos, as aulas técnicas se consolidaram e serviram para dar visibilidade 

ao GEU na comunidade uberabense por meio de exposições anuais e comercialização dos 
trabalhos produzidos por meninos e meninas. Cabe ressaltar que havia uma separação 
dessas aulas por gênero. As aulas para as meninas eram ministradas pelas próprias 
professoras regentes das classes femininas. Essa distinção só viria a se modificar a partir de 
1916, quando o professor do ensino técnico passou a ministrar aulas para salas mistas. 

Os trabalhos elaborados também eram constituídos de modo diferenciado. Para as 
meninas: vitral colorido de papel, transparente e gelatinoso; estrelas feitas de um só corte; 
caixinhas de papel; tiras com zig zag; ângulos e outros; dobramento de papel e cópia de 
objetos ao natural como cone, funil, baldes, trabalhos manuais e de corte e costura. Os 
meninos confeccionavam cavaletes para desenhistas, pranchetas, compassos, 
transferidores, cruzes, escadas, espanadores, cabides e caixas mecânicas movidas à areia. 
Realizavam frequentemente também a pintura do mural. Para confeccionar esses objetos, o 
aluno primeiro fazia o desenho no quadro negro e em seguida, sob a supervisão do 
professor, cortava e fazia imediatamente o artefato desenhado.  

 

                                                           
76

 Para além da jornada escolar, as crianças contribuíam com os trabalhos domésticos. Muitas eram 
responsáveis pelo sustento da família desempenhando  atividades notadamente agrícolas. 
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Figura 3: Aulas do ensino técnico na oficina  
Fonte: Arquivo Público Mineiro 
 

Nos relatórios analisados, essas aulas são descritas como aulas animadas, nas quais 
as crianças trabalhavam ainda com modelagem em gesso, cera e argila. Também fabricavam 
baldes, carrinhos, brinquedo infantil, miudezas diversas, trabalha de vime, cartonagem, 
pastas de oleado de branco e vermelho, espanadores, malas de zinco, biombos. As meninas 
realizavam trabalhos de agulhas, recorte de papel para guarda-louça. (APM, SI 3681, 
10/12/1916). 

As professoras responsáveis pela “secção feminina” organizavam relações numeradas 
dos trabalhos de suas alunas para serem apresentadas e avaliadas, juntamente com o 
trabalho dos meninos, nas exposições de trabalhos anuais.  
 

Colaboraram para levar a effeito essa turma, os alumnos da officina, na 
confecção de cavaletes de campanha, portáteis, para desenhistas, 
pranchetas, compassos e transferidores. Os cavaletes se desarmam e são 
bastantes leves, o que os torna de fácil conducção no caso de uma excursão 
artística e de aulas em pleno campo, conforme é meu intento realizar no 
próximo anno de 1917. (APM, SI 3681, 10/12/1916, p.3) 

 
O Diretor do Grupo Escolar de Uberaba, Francisco Mello Franco, confere particular  

importância ao curso técnico. Para ele  “preparar bem” as crianças consistia em oferecer à 
criança uma possibilidade de sustentar a si e à sua família. Era inegável a importância 
conferida à relação entre escola e trabalho, pois “estes pequenos operários irão garantir a 
subsistência de seus pais no caso de um infortúnio e somente pela educação manual”. Outra 
manifestação explicitava a formação almejada “conjuncto dos operários com vocações 
diversas, na confecção de várias peças.” (APM, SI 3681, 10/12/1916, p.11-13).  
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Figura 4: Aulas do ensino técnico na oficina 
Fonte: Arquivo Público Mineiro 

 

O trabalho representava a possibilidade de  garantia para  um futuro que era incerto, 
marcado pelas transformações típicas da modernidade. Ao contrário das gerações 
anteriores, a família já não podia garantir a “preparação” das novas gerações para 
sobreviver às próprias custas. A criança precisava ser “preparada” para “enfrentar” o futuro. 
A escola era a instituição que ofereceria a formação para este enfrentamento. 

No início do século XX, a instituição escolar passou a representar uma importante 
forma de socialização centrada no trabalho e na vida familiar, no momento em que a crise e 
derrocada do regime escravista impunham a tarefa de produção e disseminação de 
representações positivas a respeito do trabalho. A escola então respondeu à necessidade de 
educação do trabalhador brasileiro a começar pela profissionalização das crianças. A 
dedicação ao trabalho manual era incentivada e estimulada como  o professor Arnold 
Magalhães descreve 

 
Passemos agora, à sessão dos meninos, estes pequenos operários que irão 
garantir a subsistência de seus pais no caso de um infortúnio e somente 
pela educação manual. A animação com que eles luctam na officina 
enthusiasma francamente a qualquer indivíduo de bom senso, pela 
dedicação voltada ao trabalho e pelo capricho com que vêm fazendo as 
cousas exercer (APM. SI 3527, 1914, p.15). 

 
O Diretor do GEU Francisco de Mello Franco relata que com o ensino profissional 

ligado ao ensino primário, os futuros trabalhadores estariam prontos para seguir os 
modernos processos civilizatórios. Esse Diretor alimentava a esperança de formar no curso 
técnico “um instituto de iniciação profissional e de cultura operária efficaz, que realize o 
sonho maravilhoso dos reformadores do ensino em nosso Estado” (APM. SI 3527.1914, p.8). 

Nota-se que o curso técnico deveria possibilitar às crianças um ensino que as 
habituasse à vida social e profissional concernente com as exigências da civilização na 
sociedade mineira moderna e coerente com as propostas de reforma preconizadas pelo 
Estado.  Ao ensino técnico cabia o encargo de tornar as crianças capazes de atuar 
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produtivamente na vida em sociedade. A escola deveria ser responsável pelo ensino do 
trabalho necessário ao meio social no qual os sujeitos escolares estavam inseridos. 
 
 
Algumas considerações 
 

A formação primária destinada às crianças brasileiras mineiras estabeleceu íntima 
relação entre educação e trabalho, típicas da relação economia e trabalho da sociedade 
capitalista da época. 

Relatórios emitidos pelo Diretor da instituição, pelo inspetor e pelo professor do 
Ensino Técnico desvelava a educação como um instrumento a favor da civilização, uma 
espécie de “inventário social e moral”, com o intuito de preparar os alunos para o 
desempenho de ofícios práticos.  

Encarado como prática pedagógica comum, no processo de ensino e aprendizagem,  
crianças executavam trabalhos manuais “tantos quanto possível” e executados em “horas 
apropriadas”, em consonância com a lei mineira. As aulas para o gênero masculino visava 
dotar a criança de habilidades à produção dos mais variados instrumentos necessários à vida 
cotidiana. As aulas para o gênero feminino preparavam as alunas para as “prendas 
domésticas”, para os trabalhos de agulha, corte e confecção de peças de vestuário. 

O ensino profissionalizante destinado à criança visava torná-la apta para ganhar a 
vida. Com o avanço na escolaridade, ela se dedicaria a esse trabalho de “modo inteligente” 
com vantagens para si e para o meio, ou seja, o ensino técnico devia preparar “os obreiros 
de um grande povo em formação”.  

A educação deveria, portanto, ser moldada de acordo com a realidade e as 
necessidades do Estado Mineiro. Nessa visão, ao ensino caberia o preparo para a vida 
profissional, pois o aperfeiçoamento do trabalho representava um dos principais apoios para 
a prosperidade pública. Além de formar na criança um sentimento de amor ao trabalho, 
cabia ao ensino técnico inspirar-lhe hábitos de ordem e atenção; desenvolver a destreza das 
mãos e acostumá-la a exatidão, ao asseio,  a civilidade, ao patriotismo e à moral que 
também se configuravam como aspectos importantes para serem inseridos no cotidiano 
infantil. 
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Qual é o teu segredo para ser tão pretinha: o preconceito com 
crianças negras na educação infantil 

 
Thaísa de Oliveira Lima  

 
Resumo 
 

Este artigo é resultado de uma pesquisa do Trabalho Final de Curso (TCC), 
desenvolvida na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Pedagogia, 
realizado em instituições de Educação Infantil (EI) na cidade de Jatai-Goiás. Tem como 
objetivos compreender como tem se constituído a inserção da criança negra nas instituições 
de EI jataiense; identificar existência ou não preconceitos em relação a criança negra nessa 
etapa de educação; verificar atitudes e comportamentos de socialização entre crianças 
negras e demais crianças da turma, corpo docente e demais funcionários da instituição. 
Inicialmente fizemos um estudo da produção bibliográfica sobre a inserção da criança negra 
em diferentes instituições de EI; desenvolvemos também observações em duas instituições 
de EI para verificar se existiam ou não preconceitos com as crianças nestas instituições, 
observando as atitudes entre as crianças, entre os adultos e as crianças em relação a algum 
tipo de preconceito racial. A pesquisa que serviu de base no presente trabalho teve 
abordagem qualitativa, visto que esta se preocupou com um nível de realidade que não 
podia ser quantificado. Trabalhamos com um universo de significações, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que correspondia a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podiam ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
Os autores que embasam esta pesquisa foram: Borges Pereira (1987); Cavalleiro (2003, 
2009); Jesus (2006); Trinidad (2009), dentre outros. 
Palavras-Chave: preconceito, educação infantil, diversidade cultural 
 
Abstrat 

This article is the result of a research of Labour Final Course 
(CBT), discipline developed in complement to the course, University Federal de Goiás, 
Faculty of Education in early childhood education institutions (EI) in the city of Jatai-Goiás. It 
aims to understand how the inclusion of black children in the institutions of EI Jataiense; 
identify whether or not the biased against black children in this stage of education; verify 
attitudes and behaviors of socialization among black children and other children in the class, 
teachers and other employees of the institution. Initially we studied the production of 
literature on the inclusion of black children in different institutions of EI, we have also 
developed two observations EI institutions to verify whether there were biases with the 
children in these institutions, observing the attitudes among children, among adults and 
children in relation to some kind of racial prejudice. The research that formed the basis of 
this study was a qualitative approach, as it was concerned with a level of reality that could 
not be quantified. We work with a universe of meanings, motives, aspirations, beliefs, values 
and attitudes, which reflected a deeper space of relations, processes and phenomena that 
could not be reduced to the operationalization of variables. Authors who support this 
research were: Borges Pereira (1987); Cavalleiro (2003, 2009), Jesus (2006), Trinidad (2009), 
among others. 
Keywords: discrimination, child education, cultural diversity 
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INTRODUÇÃO 
 

O projeto que deu origem a esse artigo foi pensado ao longo do curso de Pedagogia, 
especialmente durante as atividades práticas nas disciplinas de Estágio I e II. Entretanto, ao 
longo do curso e da efetivação das disciplinas – 4 anos – diversas dúvidas surgiram em meu 
pensamento em relação ao Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) que realizaríamos no 
último ano do mesmo. Mas, posso dizer que, durante e após as observações e regências 
realizadas nas disciplinas de Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental I e II, para a caracterização da instituição em que realizamos nosso projeto de 
estágio supervisionado, percebemos a importância de se planejar, no dia a dia, um trabalho 
que considerasse as crianças como integrantes de grupo socioculturais singulares, 
proporcionando a elas vivência de experiências que interagissem num contexto de 
conceitos, valores, ideias, objetos e representações sobre os mais diferentes temas a que 
têm acesso na vida cotidiana, tais como: preconceito, diversidade cultural, notícias da 
atualidade, histórias de outros tempos, dentre outros. Muitos são os temas que as crianças 
se interessam e que os educadores poderiam trabalhar de maneira integrada com outras 
atividades, mas determinados educadores observados parecem que não compreendem a 
importância de se trabalhar com tais enfoques.  

Os cursos de Pedagogia têm acumulado considerável experiência e reflexão sobre as 
práticas por meio da disciplina de Estágio em Educação Infantil, através da qual os 
estudantes vão até as creches fazer observações e depois desenvolvem projetos na 
instituição em que ocorreram as primeiras observações. Nesse campo, são definidos os 
procedimentos mais adequados para se trabalhar esses projetos, sendo essas experiências 
desafiantes e as oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem enriquecedoras. Como 
afirma Brandão (2005), entendemos que a educação não acontece somente na escola, mas 
no âmbito familiar, na comunidade em que vivemos, nas ruas, lugares que se frequentam, 
dentre outros. E, em todos esses lugares, deve-se respeitar cada um como ele o é, não 
fazendo diferenciação por cor, raça, sexo ou religião. 

Ao falar sobre o racismo, Cavalleiro (2003) afirma que a interface racismo e educação 
oferece possibilidade de colocar, no mesmo palco, a importância de duas temáticas: a 
função social da escola e a diversidade cultural. Como sabemos, a escola, de um modo geral, 
constitui-se em um espaço de acomodações, de vivências e resistências. O espaço escolar, 
em alguns momentos, age de forma a reforçar as diferenças estabelecidas socialmente entre 
as diversidades culturais, ou seja, entre negros e brancos, crianças de religiões diferentes, 
países, possibilitando que novas relações sejam construídas paulatinamente. 

Neste sentido, os preconceitos e as discriminações raciais produzidas por meio das 
relações entre educador/criança, criança/criança, funcionário/educadores, 
funcionário/crianças, funcionários/funcionários, principalmente, pelas imagens e conteúdos 
que são transmitidos por meio de recursos utilizados na instituição (revistas, Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI), livros didáticos e paradidáticos...), em 
especial ao que diz respeito ao Ensino Fundamental, na maioria das vezes, reforçam a 
imagem inferiorizada do negro, do índio, mostrando o branco como superior aos demais, o 
que poderá resultar, futuramente, nas vidas dessas crianças, em fracasso escolar, marcando-
as para o resto de suas vidas. Quando analisamos as relações raciais dentro da escola ou de 
uma instituição de Educação Infantil (EI), questionamos até que ponto está sendo coerente a 
função social da instituição, quando esta se propõe a ser um espaço de diversidade cultural e 
uma das responsáveis pela igualdade. 
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Segundo Jesus (2006), citando a socióloga Alice Itani, o preconceito étnico faz parte 
do comportamento do cotidiano de cada um. Ela afirma também que “os negros se 
defrontam constantemente com atitudes preconceituosas, seja em atos ou gestos, discursos 
e palavras” (2006, p.1); daí subjaz que o preconceito étnico é o que se encontra mais 
presente na sociedade brasileira, constantemente na prática escolar e aqui destacaremos 
nas instituições de Educação Infantil (EI), o qual foi o alvo da nossa pesquisa. 

Para Cavalleiro (2003), a formação dos futuros profissionais - e até mesmo dos 
profissionais que atuam nas instituições escolares -, para que tratem com respeito e 
dignidade as diferenças raciais no âmbito escolar, contribuindo para o enfrentamento e a 
superação das desigualdades, precisa incorporar novos valores nos profissionais que lidam 
com as crianças e, consequentemente, em seus familiares. 

Conforme Trinidad (2009), diferentes instituições, como “Movimento Negro no 
Brasil” e, especificamente, no município de São Paulo, “CEERT, Fala Preta!”, “Geledés”, 
organizações não-governamentais que atuam na formação sobre relações raciais desde a 
década de 1990, entre outras, desenvolveram quantidades significativas de processos 
formativos entre as pessoas. Conforme pesquisas atuais feitas por essas entidades, as 
desigualdades raciais persistem; nesse sentido, entendemos que o racismo está se 
revestindo com uma nova “roupagem” e, para isso, será necessário o desenvolvimento de 
novas “armas” para enfrentá-lo, principalmente no ambiente escolar.  

Uma das estratégias que pode ser trabalhada é sobre as diferenças raciais, 
começando com crianças desde muito pequenas. Em um primeiro momento, seria 
necessário trabalhar os temas desde a formação inicial específica de educadores que 
atuarão nas instituições de EI, como afirmamos anteriormente, considerando que a faixa 
etária de 0 a 5 anos é fundamental na formação da personalidade humana. Necessário,  
também, trabalhar a questão da formação continuada para aqueles profissionais que já 
atuam nas instituições. Pesquisadores que estudam essa etapa da vida, afirmam que esta 
fase se configura como uma das mais importantes para o processo da construção da 
identidade. Trinidad (sd), citando Bergman & Luckman (1985), afirma que nesse período da 
vida ocorre o processo de socialização primária, em que as crianças [...] “assumem” o mundo 
no qual os outros já vivem [...] “compreendendo” os processos subjetivos momentâneos do 
outro, mas “compreendendo” o mundo em que vivem e esse mundo em que vivem torna-se 
o seu próprio (Trinidad apud Bergman & Luckman, 1985).  

Entendemos que a instituição escolar é responsável pelo processo de socialização da 
criança, pois ela irá se relacionar com crianças de diferentes famílias, o que favorece a 
construção de sua identidade. O contato que as crianças têm na instituição infantil pode ser 
o primeiro contato das vivências das diversidades culturais, e, nessa fase, elas refletem 
gradativamente e tomam consciência do mundo, de diferentes maneiras, em cada etapa de 
seu desenvolvimento. Como afirma o RCNEI (1998), as transformações que ocorrem no 
pensamento da criança se dão simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e de 
suas capacidades de expressão. À medida em que a criança cresce, depara-se com 
fenômenos, fatos e objetos do mundo; perguntam, reúnem informações, organizam 
explicações e arriscam respostas; essas questões são fundamentais para seu modo de 
conceber a natureza e a cultura, ou seja, entender e interagir com o outro. 

O educador deve ter muito cuidado em suas falas com as crianças, pois pode ser, em 
uma fala mal interpretada, que esta passe a ver a criança negra como feia, suja, do cabelo 
ruim. São usuais as expressões: “vamos tomar banho porque estão pretos de sujeiras”, “hoje 
a coisa tá preta”, dentre outras; isso pode levar ao processo de desvalorização de outras 
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crianças, interferindo na construção de sua identidade de criança. Por isso, o educador deve 
atentar-se aos seus valores étnicos, preocupando-se com expressões, com gestos, porque 
eles também falam por si; é preciso se interessar por estudos sobre crianças afro-
descendentes, histórias de outros tempos – nossos antepassados –, para que tenham 
propostas e práticas educativas diversas, que partam da ideia de falar da diversidade 
cultural, social, geográfica e histórica. Muitas vezes, são negadas propostas valiosas de 
trabalho, as quais contribuem para que as crianças reflitam sobre os distintos modos de ver 
e de ser. 

Jesus (2006) diz que a ausência do componente negro na instituição educativa priva 
as crianças negras de conhecerem a sua história, que vai muito além da escravidão. A 
instituição escolar necessita reformular, com urgência, seu plano de curso,  assim como os 
conteúdos e problematizar a questão do negro em seus contextos. 

Para Cavalleiro (2003): 
 

Há todo um aparato para representar e valorizar a criança, a família e o 
profissional branco e não há o mesmo em relação ao negro. O que mais me 
chamou atenção foi o jeito debochado dos professores no contato com as 
crianças negras. Facilmente esses alunos são chamados de “Filhotes de São 
Benedito” ou “cães em figura de gente”. Esses comentários não costumam 
ser diretos, mais é comum que um professor fale para outro, quando a 
criança está passando. Elas se divertem se percebem que a criança ouviu 
(Cavalleiro, 2003, p.38). 

 
Esta observação da autora remete-nos às observações realizadas nas instituições de 

EI durante o estágio, visto que não é difícil percebermos o lugar do negro nos espaços 
escolares; sendo assim, muitas crianças registram certas falas maldosas que escutam dos 
adultos e acabam carregando pelo resto da vida, criando traumas, acreditando que são 
incapazes, inferiores às outras pessoas, e qualquer dificuldade que encontram no decorrer 
dos estudos, acabam abandonando a escola, sem dizer outras situações de baixa auto-
estima que carregarão pelo resto da vida. 

Borges Pereira (1987) diz que: 
 

É de conhecimento comum que a socialização em sociedades complexas, 
como a brasileira, se dá de forma espontânea e sistemática. A 
espontânea, como se sabe, apanha o indivíduo ao nascer e o envolve até a 
morte. As agências corriqueiramente citadas como responsáveis por esse 
processo socializador confundem-se com os chamados grupos primários 
em diferentes graus de institucionalização e, às vezes, com distintas metas 
sociais (...). A essa relação de grupos são costumeiramente incluídos, 
também, desde agências tradicionais formadoras de opinião, como por 
exemplo, a igreja e a imprensa, até os mais persuasivos e modernos 
mecanismos de comunicação social, como o cinema, o rádio e a tevê, que 
influenciam e moldam pessoas e grupos sociais atuando tanto em 
ambientes fechados como em locais públicos. Para usar uma expressão, 
ao mesmo tempo tipológica e simbólica, tais mecanismos estão presentes 
tanto na casa como na rua (Borges Pereira, 1987, p. 41, grifos no original).  

 
As experiências educativas que a criança passa, ampliam e intensificam a sua 

socialização. Nesse sentido, é interessante esse contato com  outras crianças e adultos que 
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não são do seu meio familiar. Essas novas experiências serão positivas para o 
desenvolvimento da criança, e, desta forma, afirmamos que as instituições de EI (creches e 
pré-escolas) e demais instituições de educação podem ser o lugar de desenvolver trabalhos 
com possibilidades de evitar a interiorização de comportamentos e atitudes preconceituosas 
e discriminatórias contra os negros. É preciso que os educadores trabalhem com ações que 
levem as crianças a entenderem a aceitação positiva e valorizada das crianças negras no seu 
cotidiano, afirmando seu processo de convivência e socialização. 

 
 

Desenvolvimento Metodológico 
 

Este trabalho teve como objetivo analisar as relações de preconceito com crianças 
negras em duas instituições de educação infantil. Utilizamos diferentes obras de autores que 
estudam atitudes de preconceito étnico-racial que comprometem a identidade e a auto-
estima da criança negra, contribuindo com o processo de exclusão social. Segundo Ludke e 
Andrë (1986), no texto “Pesquisa em educação: abordagens qualitativas”, a metodologia é o 
caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Ela inclui um 
conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade. A teoria e a metodologia 
devem caminhar juntas. A metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, 
elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática.   

Assim, a pesquisa que serviu de base para o presente trabalho teve abordagem 
qualitativa, visto que esta se preocupou com um nível de realidade que não podia ser 
quantificado. Trabalhamos com um universo de significações, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que correspondia a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos, que não podiam ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
A abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações 
humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. Isto é, 
não podemos medir e nem quantificar as atitudes de preconceito ou não com crianças 
negras na EI. 

Utilizamos como instrumentos de pesquisa a observação e registros no diário de 
campo, pois o trabalho foi pensado tendo em vista o acompanhamento das pessoas no 
convívio social, em suas relações multiétnicas no espaço pré-escolar. Desta maneira, 
procuramos apreender como as crianças lidam com suas primeiras experiências 
multiétnicas, como pensam sobre elas e como as elaboram. Observamos as relações do 
professor/criança, criança/criança e demais profissionais/criança. Não basta apenas 
perguntar ao professor como se dá o seu relacionamento com as crianças, ou entre elas, é 
necessário vê-lo na sua prática profissional, no seu dia-a-dia. Observamos também a vivência 
das relações interpessoais nas instituições pesquisadas, essencialmente quando se entende 
a educação como um dos elementos principais e seus fatores de desenvolvimento pessoal e 
de grupo. 

 
 

Formação do Professor para o Trabalho com Diversidade: Algumas Considerações  
 
Diferentes autores abordam a questão de negro na educação; porém, na EI, ainda 

são poucos os autores que trabalham com esse tema, especialmente sobre o preconceito 
que as crianças menores de cinco anos sofrem em instituições coletivas. Os conflitos vividos 
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pelas pessoas negras no dia-a-dia, os preconceitos que sofrem, a construção de uma imagem 
negativa, podem gerar conflitos na formação de sua identidade pessoal. Martins e Munhós 
(2007) relatam que, “se o negro é retratado como sinônimo daquilo que é desvalorizado na 
sociedade, seria compreensível que as crianças negras não queiram se identificar com esse 
valor” (2007, p.19). 

Com essa pesquisa, percebemos que o grande entrave reside na formação dos 
profissionais da área da Educação, que não enfoca a questão do preconceito ou da 
diversidade cultural. No entanto, em termos de políticas públicas, presenciamos alguns 
indicadores de mudança e inclusão da temática afro-brasileira nos currículos no ensino 
fundamental, não contemplando, porém, a EI. Precisamos reconhecer que ainda há 
limitações na formação dos educadores em relação a essa temática.  

Verifica-se a ausência dessas temáticas tanto na formação inicial quanto continuada 
dos profissionais da educação; prova disso é que no curso de Pedagogia (UFG-CAJ), durante 
os quatro anos – período em que o cursamos - a única disciplina que nos possibilitou a 
discussão desse tema foi um núcleo livre oferecido no período de verão (férias), intitulado: 
“Educação e diversidade étnico-racial”, o que, por não ser uma disciplina obrigatória e ainda 
oferecida nesse período, muitos alunos saem de férias, viajam ou não se interessam; 
somente aqueles que realmente se interessavam pelo assunto é que procuraram pela 
mesma. 

Os professores que atuam nas instituições de EI devem ser preparados para vivenciar 
as realidades e, acima de tudo, aceitar a diferença das crianças que fazem parte do contexto 
da instituição. Presenciamos muitas diferenças no tratamento das crianças negras e brancas, 
muitas vezes “taxadas” por situações que acontecem sem mesmo terem como se defender, 
ao que entendemos que isso seja ocasionado pelo preconceito. 

Apesar de todos os acontecimentos que presenciamos durante a pesquisa 
mencionada, acreditamos que a educação é uma grande aliada na luta contra os 
preconceitos raciais; a escola deve ser o local em que não se pode negar a transmissão dos 
conhecimentos desenvolvidos e produzidos pela humanidade, tampouco  a intencionalidade 
do ato educativo. Dessa forma, questões como preconceitos deveriam ser vividas e 
debatidas com mais ênfase, entretanto, percebemos ausência desses debates nas 
instituições de ensino superior e no dia-a-dia do trabalho das profissionais de EI. 

Percebemos que muitas crianças negras, na instituição de EI, ainda sofrem 
preconceitos, tanto por profissionais da instituição como das próprias crianças que estão ali 
inseridas, como por exemplo, a cor da pele, do cabelo, dentre outros. Vimos o professor não 
se manifestar diante de determinadas situações que ocorreram durante nossas observações; 
o silêncio do professor, quando ocorre manifestações de preconceito racial, mostra o 
despreparo para lidar com situações de discriminações raciais. 

Trabalhar com a socialização de crianças de zero a cinco anos é trabalhar com a etapa 
fundamental e inicial do desenvolvimento humano. A educação recebida pela criança na 
instituição educativa é significativa para o seu desenvolvimento futuro como sujeito social, 
porém, essa socialização deve ocorrer primeiramente em uma tarefa familiar. Cavalleiro 
(2003), citando Caparrós (1981), afirma que é da família que saem os “possuidores, o 
consumidor, a mulher passiva, o dominado e o dominador. (...) as futuras relações, 
homem/mulher, tanto e valorização e valorização do outro, já estão ideologicamente 
plantadas em semelhança as dos adultos” (2003, p. 16). Entretanto, não se pode abrir mão 
do papel da instituição escolar também. É como vimos no depoimento da professora, ao 
contar sobre uma criança considerada branca que não quis pegar na mão de outra criança 
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por ser negra. Quando a professora falou com a mãe, que também é professora na 
instituição, a resposta foi:  “A mãe da criança acha que sua filha não tem preconceito, é 
apenas uma questão de gosto”. Sendo assim, cabe ao educador trabalhar essas questões 
com as crianças. 

Diversos livros literários podem ser trabalhados com as crianças, como o livro 
“Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, “Tanto, tanto”, de Trish Cooke e 
Helen Oxenbury, “Betina”, de Nilma Lino Gomes, dentre outros. O professor pode fazer um 
trabalho diferenciado juntamente com os pais e a comunidade, chamando aqueles que 
gostam de contar história para irem até à instituição, levando suas experiências, suas 
vivências, sua história, permitindo, assim, que a criança sinta-se mais valorizada. A 
educadora pode trabalhar com as crianças as origens dos negros, de uma forma simples e 
educativa, estudando o tipo de roupas que eles vestem, suas músicas,  comida, as histórias, 
ou seja, questões que crianças, a partir dos 3 anos, já começaram a entender e que 
permitem que seja desenvolvido o respeito ao  próximo. 

Experiências educativas que a criança vivencia, amplificam na sua socialização; o 
contato com as outras crianças e outros adultos é importante, pois terão e passarão por 
novas experiências, as quais serão positivas para o desenvolvimento delas. Desta forma, 
afirmamos que as instituições de EI (creches e pré-escolas) e demais instituições de 
educação podem ser um dos melhores lugares de seu desenvolvimento dessas experiências. 
Os trabalhos que os educadores podem fazer com as crianças possibilitarão e evitarão a 
interiorização de comportamentos e atitudes preconceituosas e discriminatórias contra os 
negros. Faz-se necessário que os educadores trabalhem com ações que levem as crianças a 
entender a aceitação positiva e valorizada das crianças negras no seu cotidiano, afirmando 
seu processo de convivência e socialização. 

Borges Pereira (1987) diz que o conhecimento que adquirimos no dia-a-dia, na 
convivência, na socialização, dá-se de forma espontânea e sistemática. A espontânea apanha 
o indivíduo ao nascer e o envolve até a morte. Existem também as agências, 
corriqueiramente como responsáveis por esse processo socializador, as quais são chamadas 
grupos primários, em diferentes graus de institucionalização e, muitas vezes, com distintas 
metas sociais. E relação de grupos são costumeiramente incluídos, também, desde agências 
tradicionais formadoras de opinião, como por exemplo, as igrejas e a imprensa, até mesmo 
os mais persuasivos e modernos mecanismos de comunicação social, como a TV, o cinema, o 
rádio, a internet, que influenciam e moldam pessoas e grupos sociais que atuam tanto em 
ambientes fechados como em locais públicos. 

Formosinho (s/d), em seu texto “Diversidade cultural na escola de massas: 
abordagens à educação multi/intercultural”, diz que a escola é um instrumento decisivo na 
construção ou consolidação das nações de todo o mundo. Desta forma, a inclusão de valores 
nacionalistas é essencial na educação escolar, pois incentivam uma pedagogia 
homogeneizadora das diferenças. Nesse sentido, é urgente e inquestionável a necessidade 
de capacitação de professores que trabalhem a questão étnica racial, como também a 
história e cultura afro-brasileira no currículo e que isso não aconteça apenas no dia 20 de 
novembro, no calendário escolar, o qual é destinado como Dia Nacional da Consciência 
Negra. Esta qualificação consiste na elaboração de materiais didáticos que darão suporte 
técnico na formação inicial e continuada dos professores. Desta forma, tratar a temática do 
negro no currículo escolar independe do professor ser negro ou não. A lei nº 10.639/2003 
existe para ser cumprida, não apenas para ser uma letra morta no ordenamento jurídico 
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brasileiro, tendo função estratégica na formação do cidadão brasileiro, mas cabe ao 
educador trabalhar sobre essas temáticas. 

Existe uma série de distorções históricas que alimentam as práticas inferiorizadas das 
culturas, principalmente a cultura afro, e estas estão manifestadas no meio social e no 
ambiente escolar. Também existe uma série de mitos e inverdades sobre os negros, ou 
melhor, sobre a origem dos negros, como por exemplo, a questão de “cabelo ruim é de 
negro”, que “negro não trabalha”, que é “preguiçoso”, é “ladrão”, dentre outros. Esses mitos 
e inverdades afetam a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e 
penalizam a população negra, pois demonstram uma imagem negativa do negro, dos 
africanos e dos afro-descendentes, cuja veiculação  na sociedade resulta em barreiras para a 
construção e exercício da cidadania. 

É urgente e inquestionável a necessidade de capacitação do educador, de forma que 
possam, também, cumprir a lei nº 10.639/2003, a qual não tem sido trabalhada como foi 
proposta. Os educadores precisam trabalhar sobre as questões raciais e, com isso, elaborar 
materiais didáticos que possam dar suporte técnico na formação inicial e continuada de 
professores, seja na Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio. 

Em suma, percebemos que falta, ainda, aos educadores, preparação adequada para 
que possam trabalhar as questões raciais com crianças na EI. Sentimos grande dificuldades, 
vinda dos professores, quando se deparavam com problemas voltados aos preconceitos e 
também professores que demonstravam preconceitos com crianças negras – mas que diziam 
não ter preconceitos – e aqueles que achavam que a forma de falar, principalmente do 
cabelo das crianças, especialmente depois do banho, momento em que as professoras 
penteavam os cabelos das crianças, não era preconceituosa. Vimos, nos rostos das crianças, 
tristeza, além do que, essas nem sabiam como reagir quando se dizia algo sobre o cabelo. 
Enfim, entendemos que, para responder a esse desafio que se apresenta em relação as 
atitudes preconceituosas e ao atendimento da legislação mencionada, faz-se necessário 
atuar no combate a todas as formas de preconceito e racismos. É urgente fortalecer a nação 
brasileira em torno da democracia, da diversidade cultural e esse é objetivo fundante das 
políticas públicas e dos órgãos gestores da educação e, nesse caso específico, das unidades 
formadoras de profissionais que se dedicam diretamente com o fenômeno educativo. 
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Resumo 
 

 A pesquisa aqui apresentada investiga de que forma um trabalho com literatura 
infantil com temáticas afro-brasileiras pode qualificar, discutir e problematizar os conceitos 
de diferenças raciais entre crianças de turmas de Educação Infantil em algumas escolas 
públicas no Rio Grande do Sul/Brasil. Através da perspectiva com uma inspiração 
foucaultiana e da metodologia de pesquisas com crianças buscamos investigar as 
concepções de raça entre alunos dessas turmas, a partir do ponto de vista de cada criança, 
na interação com os materiais propostos para a pesquisa. Como esses podem 
evidenciar/reforçar/alterar a posição das crianças frente às questões de raça, racismo, 
preconceito, diferenças e diversidade. Busca-se, através da literatura infantil com 
temática afro-brasileira, proporcionar outras formas de ver-se enquanto branco, negro, 
mestiço, mulato, etc. As infâncias são múltiplas e assim também são as formas como as 
crianças se veem e veem seus colegas e as discussões sobre essas formas de ver a si e ao 
outro entendemos como fundamentais na constituição das identidades infantis. 

 
Palavras-Chave: infâncias, pesquisa com crianças, literatura infantil afro-brasileira, 
diferenças, diversidade. 
 
 
Abstract 
 

The research we introduce here investigates how a work with children’s literature in 
African and Brazilian themes may qualify, discuss and problematise concepts of racial 
differences among children in children’s education groups in two public schools in Rio 
Grande do Sul, Brazil. Under a foucauldian-based perspective and research works with 
children, we have sought to investigate race conceptions among students in these groups, 
from the viewpoint of each kid, in an interaction with materials designed for the research. 
How can these show/strengthen/change children’s positions towards issues of race, racism, 
bias, differences and diversity. Through the African and Brazilian children’s literature, we 
have sought to introduce other ways for them to see themselves as white, black, etc. There 
are multiple childhoods and so are also forms for children to themselves and colleagues, and 
we understand that discussions about these ways of seeing themselves and others are 
critical for shaping children’s identities. 

 
Keywords: Childhoods; research with children; afro-brasilian childhood literarure; 
differences; diversity 
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1. O encontro com a diversidade 
 

O presente texto intitulado “Misturas de cores: Olhares sobre diversidade e raça na 
Educação Infantil” apresentado no I Simpósio Luso-Brasileiro em estudos da criança: 
perspectivas sociológicas e educacionais, na Universidade do Minho em Portugal, faz 
emergir as reflexões de um projeto maior intitulado “Qual a cor da cultura na Educação 
Infantil?”, em execução na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. O projeto objetiva a analisar, discutir, refletir sobre as formas como as crianças 
pequenas lidam com os conceitos de negritude, branquitude, raça, etnia, etc, principalmente 
a partir de artefatos culturais, como livros de literatura infantil e bonecos com características 
diferenciadas dos “modelos” encontrados nas lojas.  

Este trabalho, mais especificamente, traz algumas das questões que estão presentes 
naquilo que se discute da pesquisa com crianças, ou seja, aquilo que elas ditam, construindo 
artefatos, perguntando e sendo questionadas, percebendo-se a partir daí, as possibilidades 
que das discussões emergem acerca do tema em estudo e reorganizando a cada dia o 
caminho investigativo a ser construído com as crianças.  

Nosso trabalho propõe-se a pesquisar, em parceria com as crianças de turmas de 
Educação Infantil, como o trabalho com literatura infantil com temáticas e personagens 
negros pode qualificar, discutir e problematizar os conceitos de diferenças raciais entre 
crianças dessas turmas. 

Nossa discussão toma como princípio a lei 10639, aprovada em 2003 no Brasil, que 
torna obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Entendemos que essa discussão, iniciada ainda na infância, poderá contribuir 
para que conceitos como brancos, negros, diversidade cultural, raça, etnia possam ser 
melhor explorados pelas crianças e que promova o debate acerca dos preconceitos raciais 
existentes no país. Entendemos que essa discussão, promovida também na Educação 
Infantil, poderá fortalecer ainda mais esse debate e que as relações entre as raças possam 
ocorrer de forma mais igualitária e não de tolerância/intolerância de uma raça sobre outra. 
Essa diversidade com a qual se pretende encontrar e também levar ao encontro dos alunos 
através da literatura infantil refere-se, principalmente, à diversidade negra, à cultura negra, 
às crenças religiosas, aos traços físicos, aos papeis ocupados na sociedade, entre outros.  

Nos interessa, nesta pesquisa e apoiando-nos no campo teórico dos estudos pós-
estruturalistas, e da metodologia de pesquisa com crianças que advém, principalmente dos 
estudos da sociologia da infância, desnaturalizar as formas que possam aparecer na pesquisa 
com as crianças e de como estas vêem o negro na literatura infantil afro-brasileira e também 
nas turmas de Educação Infantil, buscando, através da mesma, entender os mecanismos 
como esse Outro é visto. Procuramos refletir sobre as concepções de diversidade racial que 
as crianças de turmas de Educação Infantil manifestam ao longo do trabalho com recursos 
pedagógicos, especialmente a literatura infantil e como o trabalho com esse material pode 
qualificar/problematizar as concepções de raça entre essas crianças. Acreditamos que as 
problematizações que coexistem com esta pesquisa poderão contribuir para um trabalho 
voltado ao respeito às diferenças e às discussões acerca da temática da diversidade no 
contexto escolar e social. 
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2. A(s) infância(s) contemporânea(s) e sua(s) multiplicidade(s) 
 

As crianças com as quais estamos pesquisando pertencem a uma faixa etária que, por 
muito tempo, teve uma caracterização muito uniforme, bastante direta e objetiva, a criança 
é assim, a criança nessa faixa etária desenvolve-se dessa forma, essa rigidez foi perdendo 
seu espaço à medida que novos estudos foram sendo divulgados, mostrando que as crianças 
não se apresentam todas da mesma forma, não aprendem todas da mesma maneira. As 
crianças fazem parte de um tempo de vida chamado infância, mas essa infância apresenta-se 
de muitas formas, através de diversas manifestações, por isso, elegemos para nossa 
pesquisa a concepção de infâncias, no plural, pois assim entendemos as crianças, plurais em 
suas singularidades, um todo formado por muitas partes, partes diferentes que se 
compõem, se juntam, se dividem, recompõem. 

Entendemos que as crianças tenham formas diferentes de perceber o mundo ao seu 
redor e nos interessa, nessa pesquisa, perceber como elas tratam dessa questão da 
diversidade racial entre si, como elas se percebem e percebem esse Outro que está ao seu 
lado, como elas percebem esse Outro que está nas páginas do livros de histórias que são 
lidos para elas, esses bonecos diferentes que estão na sua sala de aula, entre seus 
brinquedos.   

Pensar nessas infâncias que estão ao nosso redor e que se constituem de múltiplas 
formas é fundamental na atualidade, pois, segundo Steinberg e Kincheloe (2001, p. 11) “a 
infância é um artefato social e histórico, e não uma simples entidade biológica” e ainda “não 
há dúvida de que a infância está mudando” (p. 32). Assim, pensar sobre essas mudanças e 
como elas são produto da nossa sociedade, mas também como produzem nossa sociedade 
são aspectos a serem observados nesta pesquisa. As crianças se constituem através de 
diferentes lugares sociais ou aprendem por meio de diversas pedagogias, como por 
exemplo, através da mídia e de suas relações com os outros, mas também produzem 
sentidos nessas relações, a mídia se constitui também para as crianças e os outros, bem 
como se constitui a partir dessas relações com as crianças. A literatura faz parte desse 
mundo midiático e excluir os personagens negros, as histórias de origem africana, como se 
assiste com frequência, significa, de algum modo, afastar o mundo negro dos próprios 
negros que, muitas vezes, não encontram na sala de aula nada que lhes faça referência. 
Normalmente há uma professora branca, colegas brancos, livro didático com personagens 
brancos, literatura infantil com personagens brancos, mas o que se pretende problematizar 
não significa afastar do branco esse mesmo mundo negro que deveria estar presente com 
muito mais frequência do que encontramos atualmente, caso contrário, o lápis “cor de pele” 
continuará sendo o rosado, que não é igual à cor da pele de ninguém, mas que continua 
sendo o lápis usado para pintar os desenhos de nossos alunos, sejam eles brancos, negros, 
pardos ou amarelos.  

É preciso que o professor promova essa reflexão, permita que os alunos possam 
vivenciar na escola essas outras cores, ou essa mistura de cores que existem não só na caixa 
de lápis de cor, mas na própria mestiçagem do povo brasileiro. Que a diversidade racial não 
seja conteúdo a ser trabalhado em maio ou novembro, Abolição da Escravatura e Dia da 
Consciência Negra, respectivamente, mas que faça parte do currículo diário, que o livro de 
literatura infantil com um personagem negro possa fazer parte de uma aula comum e não de 
forma alusiva a alguma data comemorativa.   
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3. A literatura infantil e a temática das diferenças 
 
A literatura infantil é um importante recurso pedagógico utilizado nas salas de aula 

de Educação Infantil, suas ilustrações, seus textos escritos carregam em si muitas marcas da 
nossa sociedade, reproduzem estereótipos, reforçam alguns estatutos, reiteram certos 
padrões.    Pensamos que, no contexto de sala de aula de educação com crianças, a literatura 
infantil, no caso dessa investigação, a literatura infantil afro-brasileira, tem muito a 
contribuir também para a questão da diversidade e da promoção da igualdade entre todos, 
pois, conforme Kirchof (2009), nos últimos anos houve um aumento muito grande de obras 
publicadas, cujo tema principal é a diferença. Assim, essas obras, enquanto pedagogias 
culturais, atuam diretamente nas escolas, produzindo sujeitos a partir de suas narrativas77.  

Dessa forma, acreditamos ser fundamental que o repertório escolhido pelo professor 
e apresentado aos alunos esteja atento às diversidades literarias, a fim de que a promoção 
da mesma de fato ocorra, possibilitando novas formas de ser da sua cor. 

Esse repertório também está relacionado às imagens apresentadas às crianças, numa 
história, num trabalho, na montagem de um cartaz, na fotografia da turma, pois, conforme 
CUNHA (2011) 

 
As imagens, sejam das mais diferentes produções, da Capela Sistina ao 
Almanaque da Monica, sempre contam histórias a partir de determinados 
pontos de vista, sendo que muitas vezes ha intencionalidade por parte dos 
produtores de imagens em produzir determinadas narrativas sobre o 
mundo. (...) Muito além de uma “neutralidade”, as imagens modelam 
nossos modos de ver, narram o mundo a partir de determinados pontos de 
vista, territorializam tribos, constroem e disputam significados.  (p.5) 

 
Ainda conforme a autora, alguns estudiosos que se debruçam sobre as pesquisas de 

Cultura Visual explicam que “os significados sobre o mundo social também são criados 
através das imagens visuais veiculadas pelos diferentes tipos de tecnologias visuais” (idem., 
p. 7). 

Acreditamos e as pesquisas feitas até então em nosso grupo de pesquisa com 
crianças mostram isso, que através do lúdico, da literatura infantil, do brinquedo, da 
brincadeira, do faz-de-conta, tão presentes no trabalho diário com a Educação Infantil, seja 
possível desvencilhar essa trama de preconceitos e estereótipos que a mídia e a história se 
encarregaram de produzir de forma tão eficiente. Segundo Kaercher (2002, p. 100) “Indagar 
sobre estas representações é desarranjar os fios que formarão, ou não, as identidades das 
crianças negras na escola”. E o papel dos professores que estão em sala de aula diariamente 
também é fazer com que estes fios se rearranjem, se reorganizem, se ampliem, enfim, se 
renovem. 

                                                           
77

 “O debate sobre a maneira como os artefatos culturais educam – neste caso, as diferentes infâncias – é uma 
demanda contemporânea no Brasil, e a literatura não escapa a essa exigência crescente, advinda, entre outros 
fatores, das avaliações promovidas pelo MEC (Ministério da Educação) para compra de acervo. Tais avaliações 
visam não só à distribuição de acervo qualificado nas escolas públicas (PNBE – Programa Nacional Biblioteca da 
Escola), mas também à sistemática análise de obras para aquisição e à inserção de representações das 
chamadas minorias nessas obras a serem adquiridas. Nessa direção, vimos, no decorrer da última década, a 
ampliação dos livros que trazem diversidade de personagens: femininos, velhos, negros, pobres, cadeirantes, 
cegos, surdos, dentre outros, em lugar de destaque. Vimos, também, o surgimento de programas voltados para 
a valorização da raça negra” (DORNELLES e KAERCHER, 2011, p.7). 
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Dessa forma, perceber as narrativas literárias como determinantes na formação das 
identidades dos sujeitos-alunos é pensá-las em sua força, em seu poder de produzir efeitos 
sobre o público ao qual ele se direciona, o qual ele atinge. 

Assim, não é possível que a escola contribua para que uma só verdade seja 
construída no espaço escolar. A diversidade cultural precisa ser contemplada nos currículos 
escolares, permitindo que os alunos se identifiquem e se sintam valorizados nesse lugar de 
viver sua infância. 
 
 
4. Com quem olhar? A pesquisa com crianças na Educação Infantil  

 
Para a construção deste trabalho utilizamos a metodologia de pesquisa com crianças 

por entendermos que esta pode proporcionar ao pesquisador e também ao objeto pesquisa 
uma visão maior dos artefatos que fazem parte do mundo das crianças que participam desse 
projeto de investigação e, também, por entender que as crianças podem participar desse 
percurso de forma mais ativa do que é apresentado em outras metodologias.  

Assim, procuramos dar voz às crianças participantes, construir com elas o objeto para 
futura análise, decidir os materiais a serem analisados, enfim, permitir que as crianças 
interajam com a pesquisa de forma conjunta com a pesquisadora. Tomando as palavras de 
Sarmento (2007), “O que aqui se visibiliza neste processo é que as crianças são competentes 
e têm capacidade e formularem interpretações da sociedade, dos e de si próprios, da 
natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de o 
usarem para lidarem com tudo o que as rodeia. (p. 26). 

Adotamos, portanto, a postura de fazer emergir o que dizem as crianças, permitindo 
que elas assumam seus lugares de protagonistas. Esta é uma pesquisa que procura dialogar 
com as crianças e não pretende versar sobre elas. Segundo Carvalho e Müller (2010), 
“Apesar de observarmos avanços nos estudos da infância, que têm procurado deslocar a 
dimensão adultocêntrica ao ceder lugar à voz da criança, ainda persiste a confluência de 
pesquisas feitas sobre as crianças e não com elas”. (CARVALHO e MÜLLER, 2010, p. 67)  

Ainda conforme os autores, o pesquisador precisa ouvir a criança sem a intenção de 
fazer juízos de valor, “não cedendo à tentação de querer ouvir o que se pretende ouvir” 
(idem., p. 67). Também nesta pesquisa isso é fundamental, pois não se julga as concepções 
de branquitude e negritude que as crianças tenham na Educação Infantil, mas sim, se 
procura dar visibilidade, visualidades, experimentações de como se dá o processo de 
identificação/distinção entre os pequenos, principalmente através de um dos materiais mais 
disponíveis nas salas de Educação Infantil, quais sejam os livros de literatura infantil afro-
brasileira. Para os autores, “[...] o pesquisador deve assumir que as crianças podem 
expressar suas diferenças implicadas em tudo o que são e em tudo com que se relacionam; é 
preciso estar atento às suas outras linguagens, não apenas a verbal e a escrita [...]”. 
(CARVALHO e MÜLLER, 2010, p. 71). 

Nesse sentido, a metodologia utilizada prevê diversificadas formas de interação entre 
as crianças com os materiais disponíveis, tais como desenho, expressão oral, fotografia, 
modelagem, dramatizações, expressões musicais, entre tantas outras que podem ser 
contempladas a partir do que as crianças julgam pertinentes para o processo da 
investigação. Sobre a fotografia, Morrow (2001) argumenta “que o uso da fotografia com 
crianças lhes dá controle sobre as informações que querem compartilhar” (In: idem, p. 72). 
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A pesquisa com crianças permite uma maior aproximação do pesquisador com as 
crianças que participam da construção da mesma. Segundo Ramos (2009) 

 
[...] as pesquisas que envolvem atividades mais ativas (pinturas, desenhos e 
jogos), além de serem mais divertidas e prazerosas para as crianças, 
também as ajudam a comunicar-se melhor, facilitando a formulação de 
respostas a questões mais abstratas, que, só por meio da verbalização, 
talvez representasse maior cansaço ou dificuldade para elas. (p. 242) 

 
Dessa forma, através da pesquisa com as crianças, pensamos que é possível 

aproximar-nos mais do que se pensa as crianças e a questão de raça e etnia, bem como 
formular, com elas, hipóteses sobre essas questões. Pois, segundo Sarmento (2011), sobre 
as crianças, 

 
O seu modo de interpretar e significar o mundo, sendo permeado pelas 
culturas nas quais se inserem, é marcado pela sua condição biopsicológica e 
pelo estatuto social dependente em que se encontram. Nas suas relações 
com os adultos e nas suas relações com outras crianças, partilham, 
reproduzem, interpretam e modificam códigos culturais que são 
actualizados nesse processo interactivo. (p. 43) 

  
Ao propor a pesquisa com crianças, defendemos um olhar mais atento ao que elas 

têm a nos dizer, ao que elas estão construindo em seus cotidianos, sem que nós, adultos, 
estejamos dando a devida atenção e o merecido respeito. Ainda segundo Carvalho e Müller 
“negociar com as crianças implica colocar-se do lados delas, quer dizer, respeitar a 
espontaneidade de cada uma delas, sem tolhê-las ou ofender as suas liberdades, mesmo 
quando suas falas desejam se calar e os nossos ouvidos só querem ouvir” (idem., p. 76).  

Dessa forma, a pesquisa que ora se estrutura procura dar essa voz às crianças, 
sabendo que os próximos passos são incertos, já que os caminhos estão sendo traçados de 
forma conjunta com as crianças. Não buscamos confirmar hipóteses previamente elaboradas 
e coletar provas junto às crianças, pretendemos investigar, explorar, construir, com a 
multiplicidade que seus dois prefixos possibilitam, desconstruir e reconstruir, as formas 
como as crianças de Educação Infantil de escolas públicas do Rio Grande do Sul se 
constituem enquanto brancas, negras, mulatas, etc. e como se relacionam com esses 
conceitos, através da literatura infantil afro-brasileira. 

 
 

5. Produzindo olhares sobre a diversidade na Educação Infantil 
 

Neste trabalho, apresentamos algumas questões que envolvem o projeto “Qual a cor 
da cultura na Educação Infantil?” (DORNELLES e KAERCHER 2011), projeto que vem nos 
mostrando que pensar sobre o modo como as crianças interpretam as representações de 
raça presentes na literatura infantil, dentre outros aspectos, parece-nos ainda, um caminho 
teórico-metodológico fecundo. Em primeiro lugar, porque podemos aprender muito sobre a 
diversidade de experiências construídas por elas em múltiplos contextos de vida. Em 
segundo, porque, através dessa “escuta” interessada, sensível e compreensiva, podemos 
conhecer alguns efeitos importantes das significações presentes nas histórias infantis, 
considerando, evidentemente, que tais significações e seus efeitos sobre as crianças 
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também são atravessados pelas práticas constituídas em outras instâncias socioculturais. 
Como aponta Meyer (2003, p.25), refletir sobre esses processos produzidos social e 
culturalmente “e nossa participação neles, no âmbito da escola, ou em qualquer outro 
espaço, é fazer também uma discussão política.” 

A pesquisa de mestrado, que constitui parte desse projeto, intitulada “Minha cor e a 
cor do outro: Qual a cor dessa mistura? – Olhares sobre a diversidade na Educação Infantil”, 
investiga as formas como o trabalho com literatura infantil com temáticas afro-brasileiras 
pode contribuir para as discussões acerca de diversidade racial entre crianças de Educação 
Infantil. 

Para o trabalho com literatura, alguns livros foram previamente selecionados, a fim 
de que a temática estivesse presente de forma literária, ou seja, não foram selecionados 
livros chamados “paradidáticos”, aqueles em que não há elementos literários e, sim, 
explicações sobre os assuntos abordados. Escolhemos aqueles que continham uma narrativa 
literária e incluísse, em sua discursividade, elementos da cultura africana ou ilustrações com 
essa referência. 

Entre os livros escolhidos, estão: Obax, escrito e ilustrado por André Neves, 
publicado no Brasil pela Brinquebook, cuja história traz a aventura de um menino nas 
savanas africanas; Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, escrito e ilustrado por Rubem Filho, 
publicado pela Editora Paulinas, a história reinterpreta o clássico “Branca de Neve e os Sete 
Anões”, transportando-o para o continente africano e incluindo elementos dessa cultura; O 
cabelo de Lelê, escrito por Valéria Belém e ilustrado por Adriana Mendonça, publicado pela 
Companhia Editora Nacional, o livro traz a personagem principal Lelê, que não gosta de seus 
cabelos cacheados e não entende de onde eles vêm, tudo se modifica quando ela descobre 
suas origens africanas; Cadê,  escrito e ilustrado por Graça Lima, publicado por Lacerda 
Editores,  a brincadeira de esconde-esconde entre mãe e filho explora o imaginário infantil. 

Há ainda outras obras selecionadas, mas estas são representativas do que se 
pretende com este trabalho, incluir no cotidiano da sala de aula, através de atividades 
diversificadas, o personagem negro, a ilustração com temática africana, permitindo que as 
crianças negras também se encontrem nas histórias que lhes são contadas. Estas histórias 
não têm como objetivo explicar à criança negra de onde ela veio, porque ela tem essa cor e 
o outro colega tem outra cor, pretende, acima de tudo, dar visibilidade na sala de aula essas 
crianças que, muitas vezes, só se enxergam na televisão, através de personagens 
estereotipados, que perpetuam grandes preconceitos há muito instituídos em nossa 
sociedade. 

A partir dessas obras, algumas atividades já vêm sendo feitas com as crianças, 
permitindo que elas participem desse debate, reflitam sobre suas próprias dúvidas, 
solucionem as dúvidas do colegas e se façam outras perguntas. O modelo de ser negro e ser 
branco em nossa sociedade brasileira, de algum modo, vem sendo discutido entre esses 
pequenos cidadãos, problematizando velhas concepções e permitindo que a discussão esteja 
viva na sala de aula. 

 
 

6. Pesquisando com crianças: o que elas nos dizem sobre diversidade 
 

Nas etapas já realizadas da pesquisa, fomos percebendo que as crianças têm muitas 
hipóteses acerca do ser negro e do ser branco, algumas reproduzem discursos ouvidos em 
casa ou assistidos na televisão, outras expressam dúvidas acerca daqueles que são 
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diferentes delas, outras, ainda, não percebem muito bem essa diferenciação78. Tais questões 
contribuem para que a investigação vá se delineando, que os passos a serem seguidos 
possam ir se construindo a partir do que elas dizem e manifestam a partir do contato com 
essas histórias infantis. 

 Algumas histórias já foram trabalhadas com as crianças e tiveram como objetivo 
tensionar algumas questões que são dadas como postas e outras que puderam surgir nas 
reflexões com as crianças. Tentar ao fazê-las autoras da pesquisa tratar daquilo que ensina 
SILVA (2005) quando afirma que “[...] reconhecer o [efeito] do racismo e suas consequências 
na sociedade brasileira, faz emergir sentimentos de justiça, mudança e reparação que são 
estratégias de governo para preservar os afro-descendentes de diversas práticas 
discriminatórias” (p.3).  

Para interagirem com as histórias trouxemos a obra A menina e o tambor, da autora 
Sonia Junqueira e com ilustrações de Mariângela Haddad, publicado pela Editora Autêntica, 
iniciamos as conversas acerca do que é ser negro?, como são as pessoas negras?, quais as 
pessoas negras que conhecemos?, o que elas fazem?, onde trabalham?. A partir dessas 
questões, se pode ir delineando quais as imagens de negros que as crianças tinham em seu 
imaginário infantil, quais as relações que estabeleciam entre a condição de ser negro e sua 
realidade. Nesse momento de conversa, muitas questões surgiram, tais como: “Se 
encostarmos numa pessoa negra, ficaremos negros também”, “as pessoas negras lavam, 
cozinham, limpam a casa”, “eu conheço uma pessoa negra e sou amiga dela”. Tais falas, 
apresentadas pelos alunos durante nossa conversa, evidenciam que há, no discurso infantil, 
a reprodução dos estereótipos presentes no mundo adulto, sobre o trabalho, relacionaram à 
questão do mundo doméstico, tão presente na mídia, através das telenovelas que trazem 
personagens negras exercendo profissões relacionadas à limpeza e ao cuidado doméstico, 
por exemplo. 

Mostram, ainda, que este investimento não tem significado, todavia, a percepção 
destas diferenças por parte das crianças ou, mais ainda, não tem apontado necessariamente 
para a emergência de novas e/ou mais valorizadas significações para a criança negra nos 
discursos (verbais ou imagéticos) produzidos por elas nas escolas. 

Neste sentido, ampliar o repertório de narrativas circulantes nas escolas, com livros 
que veiculem representações mais positivas e posicionadas sobre a raça negra, possibilita-
nos aferir como tais representações tensionam os discursos infantis e promovem, ou não, 
deslocamentos significativos nas práticas interraciais das crianças. 

 Sobre o que diz a criança ao se manifestar que ao encostar em um negro me tornará 
negro também, essa fala está diretamente ligada às dúvidas que as crianças têm em relação 
ao que é diferente dela e que os adultos, em geral, não respondem, não procuram 
solucionar. Mostra o quanto ainda se faz necessário investir nas pesquisas com crianças no 
que se refere às questões sobre como se constituem corpos, sujeitos racistas e 
preconceituosos. Investir no trabalho com as crianças, ouvi-las no que tem a nos dizer 
quando tratam do diferente de si requer segundo Sirota (2012): 

                                                           
78

 Sobre pesquisas que tratam desse tema ver: DORNELLES, Leni Vieira. Existe fada Negra?. Porto Alegre: 
ARTMED. Revista Pátio Educação Infantil. 2005. KAERCHER, Gladis. O mundo na caixa: gênero e raça no 
Programa Nacional Biblioteca da Escola. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2006. SOUZA, Fernanda Morais. 
Revirando malas: entre histórias de bonecas e crianças. (Dissertação de Mestrado) – Programa de Pós-
graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade federal do Rio Grande do Sul. 2010. 
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[...] levar a criança a sério; de a criança falar diretamente, e não 
simplesmente os adultos, considerando-a como informador credível e 
pertinente; de não nos interessarmos apenas em quadros institucionais, 
mas também na vida quotidiana das crianças multiplicando os cenários 
legítimos e ilegítimos; de fazer aparecer os universos sociais e culturais 
específicos da infância, nos seus pontos comuns e na sua diversidade; de 
multiplicar dispositivos metodológicos para captar a palavra e as 
perspectivas das crianças; de nos interrogarmos eticamente sobre esses 
modos de captar suas palavras. 

 
A partir dessas questões, podemos perceber que as crianças de Educação Infantil, 

apesar da pouca idade, estão inseridas em nossa sociedade e atuam como agentes da nossa 
cultura, criando e reproduzindo discursos acerca dos e negro e do ser branco.  

Quando se trata sobre o conceito de raça com as crianças, não se deixa de observar 
que mesmo que o Brasil seja um país multiracial, ainda as crianças mantém em suas 
manifestações aquilo que aprendem culturalmente e, de algum modo, é através dessas 
aprendizagens que manifestam seu entendimento acerca dos conceitos de raça e cor. 
Mostram como há o entendimento de uma hierarquia nessa relação entre os sujeitos, como 
ser negro parece ser uma “doença” que se pega ao encostar no que é diferente de si 

Isso foi claramente percebido quando ao se discutir sobre a obra Cadê, que trata da 
relação entre mãe e filho, onde pudemos conversar a partir dessa relação mãe e filho e 
pensar como são as nossas mães, quais os traços físicos e psicológicos que as diferenciam e 
igualam às outras mães. Nessa conversa, um dos alunos retomou a conversa da aula anterior 
e disse “Sabe, eu encostei numa pessoa negra e eu não fiquei negro!”. Com essa narrativa, 
pudemos perceber que a discussão está tomando parte da vida dessas crianças, ela não 
acabou em nosso último encontro, eles continuaram a pensar no assunto e, o que é ainda 
mais interessante, também saíram a campo para pesquisar e trazer suas contribuições, 
mesmo sem termos pedido. Esse acontecimento reforça nossa ideia de que é possível inserir 
as crianças em nossas pesquisas e também que elas vivenciam essas questões em seus 
cotidianos, refletindo sobre elas, formulando suas hipóteses e verificando suas 
aplicabilidades. Inserir as crianças nessas discussões é tentar entendê-las naquilo que afirma 
Kohan (2007, p. 101): 

 
[...] pensar a infância a partir do que ela tem não do que lhe falta: como 
presença e não como ausência; como afirmação e não como negação, como 
força e não como incapacidade. Essa mudança de percepção vai gerar 
outras mudanças nos espaços outorgados à infância no pensamento e nas 
instituições pensadas para acolhê-la.  

 
Desse modo foi, a partir do livro “Pretinha de Neve e os Sete Gigantes”, escrito e 

ilustrado por Rubem Filho, publicado pela Editora Paulinas, que discutimos sobre a 
possibilidade de ser uma princesa negra. Durante a leitura da história, as crianças se 
mostraram muito atentas e faziam várias comparações com a história “Branca de Neve e os 
Sete Anões”, com a qual o texto estabelece elementos de intertextualidade. As crianças não 
criticaram ou negligenciaram a possibilidade de uma princesa negra, pelo contrário, 
estabeleceram com a história alto grau de simpatia, fazendo comentários como “Como era 
linda a Pretinha”, ou “Que bom que o rei a encontrou!”. Nesse aspecto, poderíamos afirmar 



 
 318 

que nesse grupo de crianças o preconceito contra o personagem negro ainda não se instalou 
de forma concreta, em nenhum momento alguma criança reagiu de forma negativa à 
história ou aos personagens. Essa situação nos dá algumas pistas de que o trabalho com a 
literatura infantil com temática afro pode, sim, qualificar as discussões acerca do ser negro, 
do ser branco, do ser diferente em nossa sociedade. 
 
 
7. Algumas breves conclusões... 

 
Como explicitado ao longo de todo o texto, o objetivo dessa pesquisa não é dizer se 

as crianças são preconceituosas, se discriminam seus colegas negros, nem tampouco dizer se 
as crianças estão certas ou erradas em suas posições. Como nos afirma Veiga-Neto (2007, p. 
103) “na perspectiva foucaultiana não há lugar para isso; não se trata de dialetizar o 
mundo...”. Por isso, o objetivo da pesquisa e do texto aqui apresentado é o de se inserir no 
contexto contemporâneo de discussões acerca das infâncias plurais e perceber como estas 
se constituem em nossa sociedade, tomando parte de seus problemas, de seus avanços, de 
suas relações, evidenciando suas potencialidades enquanto sujeitos dessa mesma sociedade 
multicultural e multirracial que é a sociedade brasileira.  

Acreditamos que a literatura infantil, em suas múltiplas possibilidades, pode nos 
auxiliar nessas discussões e contribuir para que as infâncias possam também se constituir 
em suas heterogeneidades, suas multiplicidades, tensionando os conceitos de diferente, de 
igualdade, de pluralidade e de singularidade. Apostamos que as pesquisas com crianças de 
algum modo nos ensinam sobre como organizarmos nossas práticas pedagógicas na 
educação infantil, como a participação efetiva das crianças na pesquisa colabora para que se 
instaure uma observação e uma escuta atenta aos modos próprios como as crianças 
comunicam seu ponto de vista, seu entendimento para com as coisas do mundo. E convidar 
as crianças a fazer parte desse percurso significa não ter o caminho já traçado de antemão, 
mas sim ir construindo nossos processos investigativos à medida que as vozes das crianças 
nos interpelam, nos instigam, nos contrariam, nos... surpreendem! 
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A Escola ao Pé de Fronteira: Percepção e Possibilidades de 
uma Educação Multi/Intercultural Crítica para a Cidadania Infantil 

 
Marinete Lourenço Mota,  

Antônia Rodrigues Silva 
 
Resumo 
 

Trata-se de apresentar o resultado da pesquisa de campo realizada em duas 
comunidades escolares fronteiriças da rede municipal de Tabatinga-AM, Menino Jesus de 
Praga e Marechal Castelo Branco, contemplada no trabalho de dissertação de mestrado 
intitulado “Educação escolar na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru”, aprovada pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas. Este 
trabalho teve como objetivo tecer uma aproximação da percepção das crianças a respeito de 
suas expectativas sobre a escola na fronteira com a possibilidade de uma pedagogia 
multi/intercultural crítica que considere a criança como um cidadão que tem um papel 
social. O embasamento teórico se deu a partir da contribuição de Ariés (2006), Kramer 
(1987), Candau (2008), McLaren (2000) e Gadotti (2006). A opção metodológica pela 
pesquisa qualitativa ( MINAYO, 1993)  utilizou-se de técnicas como observação e entrevistas 
semi-estruturadas realizadas a partir dos desenhos das próprias crianças, considerando-as 
sujeitos sócio históricos constituído com os outros e em seus contextos de forma ativa e 
criativa (KRAMER, 2002). Como resultados aponta-se o descaso com a população infantil da 
fronteira, suas problemáticas sociais, o disfarce de políticas públicas educacionais para 
crianças, as visões das crianças a respeito da escola ao pé de fronteira e a discussão sobre a 
pedagogia que atenda a diversidade cultural e social de forma crítica na formação de 
cidadãos críticos. 
Palavras-chave: Cidadania Infantil. Criança. Escola na Fronteira. Multi/Interculturalida320-de 
 
Abstract 
 
 We will presente the results of field research conducted in two school communities 
bordering the municipal Tabatinga, AM, Infant Jesus of Prague and Marshal Castelo Branco, 
contemplated the work of master's thesis entitled "School Education in the triple border 
between Brazil, Colombia and Peru ". This work had as objective to make an approximation 
of the awareness of children about their expectations about the school on the border with 
the possibility of teaching a multi / intercultural critical to consider the child as a citizen who 
has a social role. The theoretical basis was given from the contribution of Ariès (2006), 
Kramer (1987), Candau (2008), McLaren (2000) and Gadotti (2006). The methodology of 
qualitative research (MINAYO, 1993) used techniques such as observation and semi-
structured interviews from the drawings of children themselves, considering the socio 
historical subjects composed with others and their contexts in an active and creative 
(Kramer, 2002). The results point to the neglect of the child population of the border, their 
social problems, the guise of educational public policies for children, children's views about 
school at the foot of the border and discussion about the pedagogy that addresses cultural 
diversity and social critically on the formation of critical citizens. 
Keywords: Child Citizenship. Child. School Border. Multi / Intercultural 
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Introdução 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma das categorias de análise enquanto 
resultado do trabalho de campo realizada em duas comunidades escolares fronteiriças da 
rede municipal de Tabatinga-AM, Menino Jesus de Praga e Marechal Castelo Branco, 
contemplada no trabalho de dissertação de mestrado intitulado “Educação escolar na 
tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru”, aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Amazonas, bem como perspectiva de continuação de 
estudos de pós-graduação acerca da infância e da educação na diversidade cultural de 
fronteira no Programa de Pós-Graduação de Sociedade e Cultura da Amazônia da referida 
Instituição de Educação Superior no Amazonas.  

A escola ao pé de fronteira vem tecer uma aproximação da percepção, sensação, 
expectativas, sentidos e significados de alguns agentes escolares e principalmente das 
crianças a respeito da escola na fronteira com a possibilidade de uma pedagogia 
multi/intercultural crítica que considere a criança como um cidadão que tem um papel 
social, que tem características próprias de aprendizagens e que se diferencia do adulto no 
seu modo de ser, de estar no mundo como produtora de cultura. 

A necessidade desta discussão surge a partir da sistematização das problemáticas 
vivenciadas no processo educativo de ambas as escolas de ensino fundamental no referido 
município de fronteira que caracterizam também os desafios da vida da criança no 
município, como por exemplo: distorção idade série; reprovação devido à língua - 
portunhol79; evasão escolar pelas dificuldades de acesso à escola e pela carência econômica 
das famílias; as desestruturas familiares pela questão do narcotráfico; inversão de valores 
quanto ao sentido e significado da escola na fronteira, em que as escolas estão perdendo 
suas referencias na perspectiva de promoção de cidadanias e de emancipação pelo trabalho 
digno e justo; o não trabalho que promovam a cidadania das crianças na escola. 

Os problemas sociais e educacionais são extensos e sinalizam com muita clareza a 
baixa qualidade da educação escolar, onde “[...] o ciclo reprovação/repetência/evasão 
constitui-se como um problema crônico, difícil de ser superado, mas não impossível [...]” 
(CASTANHO, 2005, p. 130). Dessa forma a defasagem entre idade e série vem ser um fator 
preocupante para a qualidade do ensino nas escolas. O total de 59,58  de defasagem é 
merecedor, de uma ação pedagógica que promova o equilíbrio entre as idades e séries para 
se diminuir os problemas no decorrer do processo educativo escolar. 

A opção metodológica pela pesquisa qualitativa (MINAYO, 1993) utilizou-se de 
técnicas como observação e entrevistas semiestruturadas realizadas também por 
intermédios de desenhos das próprias crianças, considerando-as sujeitos sociohistóricos 
constituídos com os outros e em seus contextos de forma ativa e criativa (KRAMER, 2002). 

As atividades de desenhos como contribuição para a concretização da investigação 
nesta pesquisa caracterizou-se pela forma natural e espontânea como qualquer outra 
atividade em que a criança tem ao desenhar transformando-se em uma ação prazerosa, 
conforme a análise de Sans (2001) “[...] Assim como brinca, associa, simboliza, ela desenha 
de forma espontânea. A criança age impulsivamente, numa curiosidade natural da 
conseqüência da ação, não a mede e nem as intenções são avaliadas anteriormente à ação.” 
(p. 20 -21).  

                                                           
79

 Mistura da língua portuguesa com o espanhol que reflete na oralidade e na escrita das crianças em sala de 
aula e como um dos grandes indicadores da reprovação nas escolas. 
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A utilização dos desenhos foi uma das maneiras encontradas para considerar os 
depoimentos desses sujeitos que historicamente são excluídos das políticas públicas sociais, 
principalmente educacionais, sempre subestimados, ou em “[...] oposição ao adulto 
estabelecida pela falta de idade ou de ’maturidade’ e ’de adequada integração social’ [...]” 
(KRAMER, 1987, p.11), por conseqüência da concepção da sociedade sobre o que é ser 
criança e ter infância no Brasil, e ainda do pensamento de que a criança só será cidadã no 
futuro.  

A criança não pode mais ser considerada como um “adulto em miniatura” (ARIÉS, 
2006) a qual tem sua identidade despercebida, negada e suas vozes silenciadas. Não pode 
mais ser tratada apenas como cidadão em formação para o futuro, desrespeitada em seu 
contexto social, pois ela já faz parte da sociedade, e por isso, deve ser estimulada a exercitar 
sua condição de cidadania, desenvolvendo expectativas e projetos em relação ao conjunto 
da sociedade e deve ser respeitada no tempo presente, considerando a sua história no 
passado para um futuro de êxitos e qualidade de vida nos grupos sociais e no planeta terra. 

 
 

Como deveria ser a escola na fronteira? 
 

As respostas analisadas a partir dos depoimentos dos agentes escolares canalizaram 
para o entendimento de uma possível proposta de educação escolar que possam atender e 
garantir o direito à qualidade da educação escolar numa perspectiva de educação crítica e 
democrática para a cidadania infantil fronteiriça contemporânea que tem suas identidades 
compostas por sujeitos multiculturais. 

Para os agentes das comunidades escolares (pais, professores, gestora, funcionários e 
comunitários) a escola na fronteira para o trabalho com as crianças tem um papel amplo e 
importante no processo de formação das cidadanias e deve complementar a ação educativa 
das famílias, buscando superar as limitações socioeconômicas e culturais no que diz respeito 
aos conhecimentos sociais necessários a consolidação de cidadanias com dignidade na 
sociedade. Assim, a escola deve possibilitar o acesso aos conhecimentos científicos 
construídos e sistematizados historicamente pela sociedade humana que possibilitam e 
qualificam o/a cidadão/ã infantil para o enfrentamento dos problemas sociais de fronteira e 
dos desafios para superar o preconceito, a discriminação, a exclusão social, os direitos 
negados, o descaso e desvalorização da educação do interior e de fronteira. 

Assim a educação escolar na fronteira é justificada pelos agentes da mesma forma 
como Gadotti já definia o papel da escola, entendida como: 

 
[...] necessária para a sobrevivência do ser humano. Para que ele não 
precise inventar tudo de novo, necessita apropriar-se da cultura, do que a 
humanidade já produziu. Educar é também aproximar o ser humano do que 
a humanidade produziu. Se isso era importante no passado, hoje é ainda 
mais decisivo numa sociedade baseada no conhecimento (GADOTTI, 2003, 
p. 47). 
 

A escola na fronteira para seus comunitários perde uma grande oportunidade de um 
desenvolvimento educacional escolar mais rico por ainda não se adequar a sua própria 
realidade social, caracterizada pela diversidade cultural aí existente. Ou seja, a escola da 
fronteira ainda vive sob alguns parâmetros de um paradigma educacional etnocêntrico, 
amarrado à sua herança histórica e social. Os diferentes grupos culturais nesta fronteira 
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vivem de uma forma socialmente intercultural, mas as escolas estudadas não têm 
conseguido dar conta dessa realidade, nem na organização curricular, nem na construção de 
conhecimentos, como apontam estes depoimentos: 

 
Aqui em Tabatinga é muito bom, você tem produto que é brasileiro, que é 
peruano e colombiano, quando você não pode comprar um, você compra o 
outro, mas nas escolas a criança tem que aprender só português, e se 
trabalhasse as duas línguas seria bem melhor. Não tem um acordo entre os 
três os países onde possa estar havendo intercâmbios escolares de pais para 
ensinarem a como ajudarem seus filhos nas escolas (SANCHES, 2010)80. 
Nunca tivemos a oportunidade de participar de nenhum evento de 
educação de trocar experiências entre os países vizinhos, porque não 
investir nisso entre os professores? (PEREIRA, 2010). 

 
As escolas, por não haver uma política de educação articulada com os segmentos 

sociais responsáveis e seus agentes e contemplada no Projeto Pedagógico Escolar, deixam 
de trabalhar as competências necessárias à educação escolar adequada à nova realidade 
social do século, referidas no Relatório Jacques Delors - Educação: um tesouro a descobrir 
(1998), citado por Ahlert (2007) - quanto ao sentido de que a educação escolar deveria estar 
preparando as crianças e os/as adolescentes estudantis para: aprender a ser, aprender a 
conviver, aprender a fazer e aprender a aprender na sociedade contemporânea. 

Essas competências e habilidades não contempladas nos currículos escolares da 
fronteira apresentam-se como um desafio, pois é preciso ensinar as crianças e jovens 
fronteiriços a: a aprender a ser - pessoas com uma auto-estima positiva a seu próprio 
respeito, a ter autoconfiança na realização de suas atividades escolares, a terem 
autodeterminação, a serem pessoas  autônomas e com iniciativa de aprendizagens na 
formação das identidades fronteiriças;  aprender a conviver – de forma intercultural nos 
ambientes escolares para a erradicação dos preconceitos étnicos e culturais, e para 
capacitação de desenvolvimentos relacionais inter-pessoais e comunitários com melhores 
condições de cidadania, de vida em sociedade multicultural a partir de princípios coletivos, 
de mobilizações sociais, “[...] de solidariedade de construção coletiva, de ação comunicativa, 
de conhecer e reconhecer o outro de forma comunicativa [...]” (AHLERT, 2007, p. 3). 

É necessário ainda aprender a fazer – no sentido de estar preparando essa população 
juvenil a adquirir as habilidades básicas que possibilitem a preparação para o mercado de 
trabalho de bens e serviços existentes na fronteira como nas demais regiões do país, o que 
oportunizando disputas dignas e condições intelectuais igualitárias; e aprender a aprender – 
a que significa para Ahlert (2007, p. 3) “aprender a conhecer o conhecer”, o que possibilita a 
esses educandos/as poder andar com suas próprias pernas, ou seja, a buscar o 
conhecimento, a sentirem-se motivados a criar, recriar, construir e reconstruir e apropriar-se 
das informações e técnicas necessárias já existentes de todas as formas, de acordo com a 
realidade social local, em prol da qualidade, dignidade e respeito pela sua diferença, pelas 
suas capacidades intelectuais, como todo ser humano. 

Mas, isso requer decisões, politicamente falando, requer financiamento, requer 
estrutura física adequada, materiais, e principalmente desejo e vontade de mudança, e essa 

                                                           
80

 Forma padrão de apresentação de falas de sujeitos envolvidos na pesquisa, sendo identificados por nomes 
fictícios. 
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mudança, nessas comunidades escolares de fronteiras já é um desejo, é um sonho 
precisando se tornar vontade81 para acontecer de fato.  

Esse desejo também manifestado no âmbito do público infantil juvenil, as crianças e 
adolescentes estudantes das escolas, foi algo surpreendente, motivador e inspirador para se 
buscar e construir novas alternativas, possibilidades e/ou paradigmas de educação escolar 
para a fronteira, manifestado pelo desejo das crianças de terem uma escola diferente que 
atenda suas expectativas e necessidades em seus contextos sociais. 

 
 

A escola que a gente quer 
 

A escola que a gente quer foi uma das categorias de análise deste estudo que vem 
apresentar os sentidos e significados das escolas na fronteira na visão das crianças e 
adolescentes enquanto sujeitos envolvidos no trabalho desta pesquisa. 

Como seria a escola onde eu gostaria de estudar?: “Queria que me ajudasse a 
aprender e meu irmão também” (RAMOS, 2010).  

A expressão da criança sobre o seu desejo de aprender, retrata a internalização das 
crianças nestas escolas da fronteira sobre as concepções já disseminadas pelas constantes 
rotulações do não saberem ler e escrever e seus insucessos escolares, bem como sobre suas 
visões sobre o conhecimento enquanto patrimônio cultural de direito de todas as pessoas, 
levando-nos a fazer novas reflexões acerca da necessidade de mudança de transformação do 
papel da escola nestes contextos. 

Outro exemplo a respeito do desejo de mudança do paradigma escolar na concepção 
dos discentes apresenta-se acerca do princípio da solidariedade presente somente em uma 
perspectiva de educação escolar democrática, fazendo-se presente nas seguintes falas: 
“Queria que a escola me ajudasse a ser médico para ajudar as pessoas, principalmente a 
minha vó que cuida de mim e está muito doente” (PIETRO, 2010). É o conhecimento e sua 
utilização para a justiça social, para ajudar as pessoas. Esta visão sobre o conhecimento 
científico e a essa crença que anima os discentes a buscar a aprendizagem, devem ser 
cuidadosamente instigados, alimentados, cultivados, valorizados, e principalmente 
concretizados pela escola. 

Para isso, os desejos de uma escola expressados pelas crianças sinalizam para uma 
escola que tenha uma infraestrutura adequada, que contemple os recursos necessários às 
suas aprendizagens, tais como biblioteca, sala de informática, campo de futebol, lugar para 
brincar e mais de um professor na sala, como afirmou uma aluna: “Outra professora na sala, 
duas, quando uma estiver ensinando no quadro a outra está ajudando a gente com as 
tarefas” (PAULA, 2010). Necessidade esta que demonstra o número elevado de crianças por 
professor em sala de aula que não consegue desenvolver uma atenção mais individualizada 
que atenda as especificidades apresentadas pelas crianças. 

Destacamos, a partir desse trabalho com as crianças, a percepção que as mesmas 
demonstraram, a respeito de como a escola encontra-se articulada á sociedade, ligada á sua 
vida fora da escola. É a escola se concretizando fora de seus espaços físicos, por mais que 
isso não se apresente de forma tão consciente nas falas sobre os desenhos, nem tampouco 
nas posturas pedagógicas ou políticas do sistema municipal de ensino. Mas está implícito 

                                                           
81 A partir de uma perspectiva psicológica vem ser o poder que a pessoa possui de se autodeterminar com 
consciência para realizar determinadas ações, atividades, bem como de aprendizagens, portanto só é vontade 
se houver ação, caso contrário fica apenas no desejo, (BARCELLOS, 1982, p. 45). 
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subjetivamente, pelas experiências culturais infantis de que a escola está inserida na 
sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1: Desenho sobre A escola em que eu gostaria de estudar 

Fonte: Produzido o processo de investigação desta pesquisa (ANDRÉIA, 2010). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2: Desenho sobre A escola em que eu gostaria de estudar 
Fonte: Produzido durante o processo de investigação desta pesquisa ( ANITA, 2010). 

 

Essa percepção aponta então uma possibilidade de construir-se uma educação escolar de 
fronteira mais crítica e democrática sendo mais condizente com as necessidades 
socioculturais e os desejos desses agentes escolares, na perspectiva de uma educação 
multicultural pós-moderna de resistência e crítica, defendida por McLaren (2000). 

 
 

Educação escolar multi/intercultural crítica para a cidadania infantil na fronteira: tecendo 
uma possibilidade  
 

Essa oportunidade de transformação é claramente explicada por McLaren (2000) ao 
tratar da necessidade de realização de uma educação e práticas pedagógicas autocríticas, 
pressupondo então discursos livres de preconceitos e de estereótipos para se construir um 
projeto social de igualdade que respeite as diferenças, compreendendo o tratamento da 
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diferença a partir de políticas de significação, em suas palavras “[...] de práticas de 
significação que são tanto reflexivas quanto constitutivas de relações políticas e econômicas 
prevalecentes [...]” (MCLAREN, 2000, p. 78). 

É a partir da pedagogia autocrítica que McLaren (2000) afirma haver possibilidade de 
ensinar para a “cidadania híbrida” 82  com o desenvolvimento de práxis pedagógicas 
preocupadas com o repensar de políticas educacionais, conceituando, a partir de Giroux, 
como “pedagogia de fronteira” que 

 
[...] encoraja as educadoras a afirmarem e legitimarem significados locais e 
constelações de significados que crescem fora de comunidades discursivas 
particulares, mas que, ao mesmo tempo, interrogam os interesses, 
ideologias e práticas sociais aos quais estes conhecimentos atendem 
quando são analisados sob uma perspectiva mais global de economia de 
poder e privilégio (GIROUX apud MACLAREN, 2000, p. 94-95). 

 
A pedagogia de fronteira significa para McLaren (2000,) um projeto de redefinição de 

identidades fronteiriças, de criação de identidades, ou seja, 
 

[...] é um meio de desconstrução e de tomada de controle das narrativas do 
eu, ao mesmo tempo que se reconhece a multiplicidade de línguas e 
códigos dentro de uma única língua – por exemplo: o poli-lingüismo em 
uma única língua – bem como os sentidos metafóricos em outras línguas. 
Com efeito, é um diálogo consigo mesmo e com o Outro, um diálogo que 
contesta e rompe com a estrutura narrativa monotípica e unidimensional 
de textos sociais dominantes, baseados em incentivos de mercado, na 
lógica de consumo e nas suas relações com os leitores e leitoras. 
Identidades de fronteira são identidades nas quais leitores e narradores são 
ambos um e o Outro, no sentido que ‘o cruzador de fronteiras é ambos o eu 
e o Outro’ [...] (MCLAREN, 2000, p. 196). 
 

Um projeto que forme cidadanias para lutar contra as situações de opressões e da 
negação do direito da diferença e da liberdade e, 

 
[...] da transformação do eu do social como co-implicados na dialética da 
liberdade. Isto é, significa lutar contra nossa falha em ver nosso próprio 
reflexo nos olhos dos outros. Identidade de fronteira requer o que Ramon 
Saldivar (1990:175) chama de ‘dialética da diferença’, que se refere à 
formação de subjetividades de resistência, ou seja, subjetividades que são 
capazes de resistir ‘às tendência absolutizantes de um mundo burguês, 
patriarcal, classista e racista que se funda na noção de identidade fixa e 
positiva e em papéis especificados de gênero, baseados nestas fixações 
positivas’ (MACLAREN, 2000, p. 194-195). 
 

                                                           
82 Por cidadania híbrida o autor entende que há no cidadãoã uma diversidade de sujeitos sociais, os quais 
devem ser pessoas guerreiras e orientadas para a luta contra o poder hegemônico para viver no mundo global 
com respeito às suas diferenças. Cidadão que possa se identificar com os seus grupos de códigos de referência 
no caso das identidades de fronteira de ambos os lados de forma dinâmica e em constante transformação. 
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O autor chama a atenção para que as práxis pedagógicas dos/as educadores/as se 
informem e assumam a questão da diferença de maneira que não repitam o essencialismo 
monocultural de grandes centros culturais da sociedade humana, afirmando que, 

 
Como educadoras (es) multiculturais, informadas(os) por pedagogias 
críticas e feministas, precisamos manter as alunas e os alunos conectados 
ao poder do inaceitável e confortáveis com o inimaginável ao produzir 
formas críticas de análises políticas e de pedagogia. Em compasso com isto, 
precisamos ajudar ativamente os estudantes a desafiarem cenários de 
hierarquia discursiva, em vez de deslocalizá-los e de des-historicizá-los, e a 
contestarem as maneiras pelas quais os seus desejos e prazeres estão 
sendo policiados. É importante que, como educadoras (es) críticas(os), nós 
simplesmente não manipulemos as alunas e alunos a aceitarem nossas 
posições intelectuais e nem tenhamos a intenção de, ao mesmo tempo, 
falar por eles. Nem deve a nossa teorização crítica simplesmente estar a 
serviço da cultura da dominação aos estendermos os insights dos nossos 
estudantes para o sistema atual sem ao mesmo tempo desafiarmos os 
princípios do sistema. Não podemos nos dar ao luxo de apenas desengajar 
os estudantes temporariamente da doxa – a linguagem do senso comum. 
Se queremos motivar as alunas e alunos para uma práxis transformadora, 
os estudantes devem não apenas ser encorajados a escolher um projeto 
libertador, mas deve investir afetivamente nesse projeto (MCLAREN, 2000, 
p. 154-155). 

 
Para isso, todos os agentes escolares, ou educadores/as e trabalhadores/as culturais, 

de acordo com as palavras do autor precisam “[...] criar uma política de construção de 
alianças, de sonharem juntos, de solidariedade que avance para além de posturas 
condescendentes ” (MCLAREN, 2000, p. 95) que na verdade servem apenas para manter  e 
reproduzir formas de racismos no âmbito de  instituições escolares.  

As práticas pedagógicas devem se preocupar sim com as especificidades na educação 
escolar abordando temáticas sobre “raça, classe, gênero, orientação sexual etc.” (McLaren, 
2000, p. 70), mas como medidas políticas de respeito e de direito à diferença com significado 
construído universalmente.  

Neste sentido nas escolas de fronteira estudadas devem-se incluir na política 
educacional as temáticas negligenciadas, como as questões de: drogas, as diferentes 
nacionalidades, a diversidade cultural, os direitos humanos na sociedade global, 
prostituição, as constantes mortes, a naturalização das conseqüências do narcotráfico, a 
banalização da violência física que vai se naturalizando, a perda de referências identitárias, a 
perda de valores culturais escolares, a perda de valores profissionais para uma vida digna, as 
diferentes problemáticas de casos de alunos/as como vítimas da pobreza, da miséria, do 
completo abandono, da desestrutura familiar, a exclusão social pela realidade escolar 
quando não se conseguem incluir os/as discentes no processo ensino-aprendizagem e assim 
garantir os seus direitos humanos sociais. 

Para Candau (2000) a perspectiva de uma educação escolar multi/intercultural exige 
a possibilidade de uma pedagogia firmada e comprometida com a luta pela universalização 
da educação escolar com mais qualidade, nesta sociedade em que constantemente se 
esbarra com projetos de educação neoliberal e hegemônico, num crescente processo de 
exclusão.  
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Da mesma forma que McLaren (2000), Candau (2000) afirma que essa perspectiva de 
uma pedagogia multi/intercultural não pode ser dissociada das questões sociais e políticas 
existentes em cada contexto, considerando a “[...] educação intercultural como princípio 
orientador, teórico e praticamente, dos sistemas educacionais na sua globalidade” 
(CANDAU, 2000, p. 51), portanto, não pode haver a ruptura entre a sociedade e a educação 
escolar. 

Não havendo essa ruptura entre sociedade e escola, há a possibilidade da construção 
e da vivência de uma pedagogia multi/intercultural, a qual vem cindir com antigas 
concepções de educação escolar, emergindo a implementação de bandeiras de luta contra a 
naturalização das desigualdades e do fracasso escolar, presentes nas escolas de fronteira. 

Essa possibilidade assenta-se então em novas concepções de políticas afirmativas de 
educação e de luta em favor dos desfavorecidos, exige o comprometimento em afirmar de 
que lado os educadores/as estão, porque,  

 
Educar nessa sociedade é tarefa de partido, não educa realmente aquele 
que ignora o momento em que vive, aquele que pensa estar alheio ao 
conflito que o cerca. É tarefa de partido porque não é possível ao educador 
permanecer neutro: ou educa a favor dos privilegiados da classe dominante 
ou contra eles, ou a favor das classes dominadas ou contra elas. Aqueles 
que se diz neutro estará apenas servindo aos interesses do mais forte, isto 
é, a classe dominante. No centro, portanto, da questão pedagógica, situa-se 
a questão do poder [...]. O educador mede-se, portanto, pelo grau de 
consciência que tiver, pois, educador, no sentido que desejo empregar 
significa para mim o intelectual capaz de transmitir uma ideologia que 
organize e cimente os homens entre si, um grupo, uma pequena 
comunidade, uma categoria social, etc. (GADOTTI apud SANTOS, 2001). 

 
É lutar para construir conhecimento em qualquer espaço escolar, seja em zona 

urbana, em periferia, na grande capital, no interior ou na fronteira é assumir compromisso 
com todos aqueles que resistem a todas as formas de opressão, injustiças e discriminações a 
que são submetidos, mas para isso é preciso reinventar a escola.  Como afirma Candau 
(2000), é preciso superar os desafios do monoculturalismo. 

Para a autora é a partir dessa concepção que se pode ter um projeto ou um modo 
de trabalhar as relações culturais em determinadas sociedades ou grupos sociais, através de 
políticas públicas também multiculturais, uma vez que “[...] Uma sociedade multicultural 
constrói-se a partir de determinados parâmetros,” (CANDAU, 2008, p. 50), os quais para 
Candau (2008), caracterizam-se por serem interativos. Segundo esta autora, o 
multiculturalismo interativo ou interculturalidade promove deliberadamente a interrelação 
entre as diferentes culturas que se fazem presentes em determinado espaço sociocultural - a 
escola como um destes espaços - para sua afirmação e mobilizações em construção 
permanente.  

Nesta perspectiva, há confrontos, embates de idéias, visões diferenciadas que 
“favorecem processos de afirmação de identidades culturais específicas”, identidades 
culturais da fronteira, onde a cultura está em movimento, dinâmico, nunca estático e 
definitivo, em que as culturas não podem ser consideradas puras, nem fechadas, mas como 
mosaicos, podendo se encaixar para formar sempre uma nova unidade.  Elas existem 
diferentemente e se inter-relacionam no jogo das diferenças. A consciência dos mecanismos 
de poder que mediam as relações culturais trabalhadas pela autora deve ser concebidas a 
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partir da construção das relações históricas, nas questões de poder que permitam a 
transformação. 

Esta perspectiva intercultural trabalhada por Candau (2008) é a possibilidade de 
educação escolar multi/intercultural que visualizamos como proposta para a realidade 
escolar de fronteiras estudada, e que configura a oportunidade de uma pedagogia crítica, 
conforme concebe McLaren (2000), de resistência, de luta para a mudança da concepção de 
educação escolar na fronteira.  

É a partir desta proposta de educação intercultural apresentada por Candau (2008) e 
a perspectiva de escola cidadã de Gadotti (2006) que se delineia uma proposta de pedagogia 

multiintercultural e crítica para a cidadania na fronteira. 
Dessa forma, a pedagogia multi/intercultural crítica para a cidadania na fronteira 

vem oportunizar o reconhecimento de identidades culturais na fronteira nas dimensões  
pessoais – cidadão fronteiriço - e institucional  - escola fronteiriça. 

Essa proposta nos leva a pensar sobre a relação entre escola, currículo e cultura a 
partir de uma articulação inevitável e conflituosa, merecedora de construção de diálogo, 
portanto, dialógica, em que as relações possam ser estabelecidas a partir da diversidade 
cultural, dos diferentes interesses, diferentes grupos étnicos e culturais que coexistem no 
espaço social de dimensões cada vez mais globais.  

Essa articulação deve permitir as possibilidades de relações com as diferentes áreas 
do conhecimento: sociologia, antropologia, psicologia e outras (interdisciplinaridade), de 
modo integrado como aponta Santomé (1998) em que essas áreas potencializem os sujeitos 
envolvidos, alunos/as, professores/as, em suas multidimensões, para lutar, para conquistar, 
construir novas estratégias para a vida em sociedade multicultural e produzir cultura e 
conhecimentos, pois só assim a escola estará afirmando a sua identidade cultural escolar 
fronteiriça. 

A escola crítica e cidadã para a fronteira será a oportunidade em que as crianças 
aprenderão a ser cidadão e cidadã, poderão aprender a agir com respeito, solidariedade 
responsabilidade e justiça. Aprenderão também a dialogar nas mais diferentes situações 
comprometidas com o bem estar social na vida de todos os comunitários e de todo o seu 
país e seus países irmãos vizinhos. 

Como foi possível perceber ao longo dessa pesquisa e dos estudos que a nortearam, 
não seria assim tão simples inserir no cotidiano escolar de fronteira esta perspectiva de uma 
pedagogia multi/intercultural. Este é um processo que exige muito empenho dos 
profissionais da educação, bem como de todos os demais protagonistas. Exige, como aponta 
Paulo Freire (1996), conhecimentos necessários quanto à prática profissional educativa, 
exigências críticas,  comprometimento com o que se faz, exige ética e exige que o 
professor/a seja um pesquisador/a. Ética e comprometimento na política educacional são os 
primeiros fatores para a construção de uma cidadania livre da opressão. Deve ser uma ação 
intencional e planejada, consciente e assumidora dos riscos que esta postura exige. É 
denunciar, é anunciar e lutar para construir esse novo é sair do comodismo, da inércia. 

É preciso também uma concepção de princípios de ressignificação de políticas 
públicas educacionais na sociedade atual, principalmente, nesta realidade de fronteira, onde 
não podemos mais deixar de conceber a educação escolar de forma inclusiva, diante de 
tantos problemas de aprendizagens e de exclusão dos direitos de cidadania.  

A educação inclusiva no mundo globalizado deve ser compreendida como um direito 
inquestionável nesta realidade e isso se dá através de uma ação bilateral entre sujeito e 



 
 330 

sociedade para o exercício e plenitude de uma cidadania independente, autônoma e 
emancipada. 

E para finalizar defendemos o projeto da pedagogia intercultural e crítica para a 
cidadania na fronteira, como uma oportunidade de criações de espaços para reflexões, 
discussões, intercâmbios culturais escolares nesta tríplice fronteira, como forma de atender 
a reivindicação dos vários sujeitos envolvidos no processo educativo nos espaços de 
construção de conhecimentos coletivos. 
 
 
Considerações finais 
 

Em suma, apresentamos aqui o resultado do trabalho de campo realizado com alguns 
agentes fronteiriços, principalmente com as crianças das escolas da rede municipal de 
Tabatinga-AM/BR na fronteira com a Colômbia e o Peru acerca da categoria de análise 
“percepção e possibilidades de uma educação escolar multi/intercultural crítica para as 
crianças na fronteira”. 

A realização da pesquisa mostrou que as escolas na fronteira ainda vivem em função 
de ideologias monoculturais de educação que não atendem e não respeitam a diversidade 
cultural da região, tampouco as necessidades de aprendizagens das crianças na 
contemporaneidade, devido as relações de poder desigual sobretudo por conta política 
partidária no município, fazendo com que o trabalho educacional escolar seja condicionado 
aos interesses políticos partidários capitalistas e não de qualidade e emancipação de 
cidadanias. 

Esta pesquisa possibilitou as crianças a exercerem o direito de suas cidadanias, 
porque deu voz às crianças para falar sobre seus sentimentos e percepções de suas escolas a 
partir de seus contextos sociais de diversidade cultural nesta fronteira, a respeitar o público 
infantil em seu processo de ensino e aprendizagem e ainda de considerar a criança como 
produtora de cultura e de que as oportunidades dos exercícios da critica no processo 
educativo devem ser proporcionados para que se possam adquirir posturas criticas na 
promoção dessa classe social como sujeitos sociohistóricos na sociedade. 

A proposta de uma educação multi/intercultural crítica para as crianças na fronteira 
surge em detrimento às situações problemáticas detectadas no decorrer da pesquisa em que 
um número significativo de crianças é vítima da negação dos seus direitos a ter uma 
cidadania digna na sociedade, como por exemplo, a ter infância, a ter uma boa saúde física e 
mental, a uma boa estrutura e segurança familiar, condições estas consideradas básicas para 
uma jornada escolar com mais êxito do que fracasso.  

Sugestão esta que poderá permitir a realização de um trabalho educacional escolar 
que seja dinâmico, prazeroso e condizente com a realidade sociocultural de diversidade das 
crianças, as quais clamam por uma educação de mais qualidade, que as ensine de verdade o 
que precisam aprender para aplicar em prol de melhores condições de vida. 
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O desenvolvimento comunitário e a ação dos Agrupamentos de 
Escolas: Um estudo de caso 

 
 Filomena Correia  

Ariana Cosme 
 
 

Resumo 
 

Pretendemos apresentar no âmbito do desenvolvimento comunitário, os resultados 
de um estudo efetuado num concelho do Grande Porto, das ações empreendidas pelos 
atores nos diferentes Agrupamentos de Escola, na e com a comunidade, de molde a 
contribuir para o debate em torno dos mesmos, enquanto polo de desenvolvimento local. 
Uma opção de estudo fundada na convicção de que o binómio educação e desenvolvimento 
é natural e indissociável pois a ação pedagógica permite o próprio desenvolvimento das 
pessoas e conjuntos sociais (Caride & al, 2007). Revisitamos as diferentes teorias do 
desenvolvimento, desde a Teoria Clássica e consideramos como marco teórico de referência 
a Declaração do Milénio (2000) e a ideia de sustentabilidade (ética, social, económica) 
transformadora da educação em meta e finalidade. Uma alteridade societária assente na 
mobilização do local (Ferreira, 2005) e do desenvolvimento social (localismo). A opção pelo 
Estudo de Caso permitiu-nos uma abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa. A 
entrevista semiestruturada (Diretores), a análise documental (PE’s) e os inquéritos 
(Conselhos Gerais) possibilitaram a triangulação dos dados. Nos resultados parciais 
apresentamos as similitudes nos diferentes agrupamentos (baixas habilitações académicas 
dos pais, problemas sociais e ou ausência de expetativas face à escola); bem como as ações 
formais e informais desenvolvidas e a perceção dos atores sobre as mesmas, bem como o 
seu contributo para os alunos. 
Palavras chave: Desenvolvimento-desenvolvimento local-Agrupamentos-comunidades. 
 
Abstract  
We intend to present in the context of communitarian development, the results of a study 
conducted in the municipality of Porto, the actions taken by the actors in the different 
groupings School, in and with the community, in order to contribute to the debate abuut 
them, while as site of local development. A study option based on the belief that the 
binomial education and development is natural and inseparable since the pedagogical action 
allows the development of people and social groups (Caride & al, 2007). We revisit the 
different theories of development, from the Classical Theory and considered as theoretical 
reference to the Millennium Declaration (2000) and the idea of  transformative sustainability 
(ethical, social, economic) of education in goal and purpose. A societal otherness based on 
local mobilization (Ferreira, 2005) and social development (localism). The use of case study 
approach allowed us to qualitative and quantitative research. A semistructured interview 
(Directors), document analysis (PE's) and surveys (General councils) enabled the 
triangulation of data. In partial results we present the similarities in the different groups (low 
educational attainment of parents, and social problems or lack of expectations towards 
school), as well as the actions undertaken and the formal and informal actors' perception 
about them as well as their contribution to students. 
Keywords: development; local development; grouping; community 



 
 334 

1. O binómio educação e desenvolvimento 
 
Na atualidade as lógicas de configuração das sociedades atuais obrigam-nos a uma 

reflexão nos domínios do conhecido, do tido como certo bem como do repensar de modelos 
económicos, políticos, sociais, culturais e ambientais percecionados como inquestionáveis. À 
semelhança da transnacionalização do mercado, da política e das finanças, o espaço do 
conhecimento disseminou-se, porquanto a revolução tecnológica e a globalização 
potenciaram o desenvolvimento da sociedade de informação, alterando as formas de 
produção e difusão da tecnologia, pelo que se o vapor e a eletricidade constituíram a força 
motriz da industrialização, as novas descobertas científicas tecnológica centram-se no poder 
do conhecimento. 

A sociedade em rede estrutura-se horizontalmente e as suas organizações 
caracterizam-se pela transnacionalização, sendo que neste contexto, a “educação e 
solidariedade social adquirem novos significados de acordo com as diferentes faces da 
globalização” (Torres, 2005, p.94). O binómio educação e desenvolvimento revela-se-nos 
natural e indissociável, na medida em que: “Toda a prática pedagógica é uma ação a favor 
do desenvolvimento das pessoas e dos grupos sociais. Da mesma forma, todo o processo de 
desenvolvimento é, ou deveria ser, pela sua própria natureza, um ato educativo” (Caride, 
Freitas & Vargas, 2007, p. 8). Ao entendermos a prática pedagógica como uma ação a favor 
do desenvolvimento das pessoas e dos grupos sociais, diríamos que uma da (s) finalidade (s) 
da educação consiste no desenvolvimento humano. A noção de desenvolvimento, enquanto 
ideologia do Ocidente radica na própria revolução industrial, absorvendo a influência de 
diferentes paradigmas dominantes, mas invariavelmente, associado ao crescimento 
económico.  

Esta noção emerge de teorias económicas, designadamente da corrente liberal 
(Adam Smith83: 1723-1790; Jean-Baptiste Say: 1767-1832; Thomas Robert Malthus: 1766-
1834; David Ricardo: 177-1823) bem como da corrente socialista (Charles Fourier: 1772-
1837; Owen 1771-1858; Karl Marx:1818-1883). A teoria clássica não considera a dimensão 
social do desenvolvimento, pois fundamenta-se na ideia de que o enriquecimento dos 
Estados deve-se sobretudo ao trabalho e esforço de cada um (Caride. et. al., 2007). Nos anos 
30 e 40 do século XX os estudos de John Bates Clark (1847-1938)84 da Escola Liberal Norte 
Americana influenciaram o conceito de desenvolvimento dando-lhe algum pendor de ordem 
social, através de indicadores de desenvolvimento como o salário das classes trabalhadoras, 
enquanto determinante do grau do conforto em domínios como a cultura e saúde (Clark, 
1908). O sistema económico Ocidental passa a integrar e usar conceitos como 
produtividade, rentabilidade, eficácia, competitividade, tecnicismo, produção, consumo de 
massas, especialmente após a Segunda II Guerra Mundial. Uma abordagem assente na ideia 
de “desenvolvimento contínuo e imparável (Ferreira, 2005, p. 395).  

                                                           
83

 Adam Smith também conhecido por ser o primeiro dos denominados clássicos publica em 1776 a obra 
Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations, obra que marca o nascimento da economia como 
Ciência Social, a partir das considerações de um filósofo. As atuais economias ainda hoje refletem alguns dos 
princípios das teorias clássicas, especialmente na primeira metade do século XIX designadamente, uma 
conceção de economia livre, individualista e competitiva, regulada exclusivamente pelas leis de mercado.  
84

 John Bates Clark (1847-1938) através das suas obras The Philosophy of Wealth, The Distribuition of Wealth e 
Essentials of Economic Thery fala-nos da noção de desenvolvimento relacionado com a possibilidade dos 
trabalhadores obterem um salário justo de acordo com o seu nível de produção e como tal influência o seu 
grau de bem-estar pessoal e mesmo social. (A este propósito ver Clark, J.B. (1908, cap. 6). 
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 A partir da Guerra Fria com as economias socialistas, o estabelecimento de 
processos de descolonização e a necessidade de desenvolvimento dos novos países 
soberanos assistiu-se à emergência de novas teorias de desenvolvimento, nomeadamente a 
teoria da linearidade temporal (Walt Whitman Rostow, 1960)85. Uma teoria assente nos 
princípios do liberalismo e da aceitação da economia de mercado, enquanto a única fórmula 
possível para o crescimento e modernização (Rostow, 1960; Hozelitz, 1960), concretizada 
pelo reforço do tecido industrial e na crença da tecnologia, por si, gerar desenvolvimento 
através da extensão e sua aplicação em contextos sociais e culturais heterogéneos86, ou seja 
assente na premissa de que os povos são entendidos como objetos e não sujeitos do 
desenvolvimento: 

 
O setor industrial é definido como nó vital, senão mesmo como único 
motor do desenvolvimento. Os aspetos qualitativos e a dimensão social, 
cultural, política e ambiental do desenvolvimento são relegados para um 
plano secundário e o que é mais valorizado são as atividades e os tempos 
produtivos, restringindo-se estes à mera produção de bens e serviços 
mercantis (Ferreira, 2005, p.396). 

 
Numa perspetiva social defende-se a aceleração do desenvolvimento, através da 

produção e formação de capital. Esta abordagem concretiza-se numa teoria científica de 
formação do capital humano (Theodore W. Schultz, 1968). Uma conceção onde a educação é 
percecionada como fator económico “A educação, a saúde e a formação sejam entendidos 
como atos económicos, ou seja, estariam em pé de igualdade com os fatores capital e 
trabalho do crescimento económico (Caride, et. al., 2007, p.20). A extensão da teoria do 
capital humano 87  associado ao desenvolvimento como um todo fundamenta-se na 

                                                           
85

 Walt W. Rostow (1916-2003) desenvolveu uma teoria económica que considera dinâmica, no seu manifesto: 
The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto (1960), que se tornaria um clássico em diferentes 
campos das ciências sociais. Entende o desenvolvimento a partir de etapas e desenvolve uma teoria que 
procura generalizar o percurso dos países industrializados (Inglaterra nos finais dos séculos XVIII e 
posteriormente, França e Estados Unidos) através de cinco etapas de crescimento económico: 1) sociedade 
agrícola tradicional sendo o peso do produto agrícola significativo e o poder centralizado; 2) estabelecimento 
de condições prévias para a descolagem de uma economia agrária através tecnologia moderna; 3) descolagem 
verificando-se um crescimento normal e adequação da aplicação da tecnologia à produção; 4) período de 
maturidade - o aumento do produto e consequentemente o investimento e a poupança, sendo que a técnica 
moderna é absorvida pela tecnologia; 5) no final a idade de alto consumo de massa. Rostow defende a eficácia 
do modelo do desenvolvimento capitalista, especialmente como argumento para o desenvolvimento dos 
países não desenvolvidos.  
86

 Ainda que não pretendamos aprofundar a noção de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento Perroux 
(1987) questiona os fundamentos de Rostow nomeadamente, capacidade de distibuição do crescimento pelo 
produto e rendimento global contribuindo para a satisfação de todos. A este propósito ver  F. Perroux (1987): 
Ensaio sobre a filosofia do novo desenvolvimento. Lisboa, Fundação Caloust Gulbenkian. 
87

A teoria do Capital Humano foi desenvolvida por Theodore Schultz nos anos de 1950 e surge a partir de uma 
grande pesquisa em escala mundial desenvolvida pela UNESCO e por ele coordenada, a qual realiza um 
levantamento acerca da situação do ensino de países pobres e ricos de todos os continentes do planeta. Com 
base nestas constatações, afirma a existência de uma relação entre escolarização e riqueza.   A partir destes 
estudos, alguns anos mais tarde ele (e alguns outros continuadores desta linha de pesquisas) decide investigar 
também a relação entre escolarização e riquezas e acaba por descobrir igualmente que, em muitos países do 
mundo, quanto mais anos de estudo maior a tendência para que o sujeito acumule um património individual, 
de forma que, por analogia ao capital económico (que é um conceito que pode ser definido simplesmente 
como algum elemento produtor de riqueza que rende lucros periódicos para quem o possui) haveria um outro 
tipo de capital:  o capital humano. O Capital Humano é assim a soma dos investimentos do indivíduo em 

http://pt.shvoong.com/tags/anos/
http://pt.shvoong.com/tags/ensino/
http://pt.shvoong.com/tags/pobres/
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necessidade da existência de pré-requisitos para o desenvolvimento do capital humano, bem 
como na ideia de que industrialização feita à custa do desenvolvimento social nunca poderá 
ser sustentável (Arthur Lewis, Hans Singer e Gary Becker). Na década de 70, a partir dos 
estudos de Dudley Seers (1969) e Myrdal (1974) surge a abordagem neo institucional, e, a 
recusa de uma conceção de desenvolvimento centrada em indicadores como o rendimento 
«per capita», deslocando-se para a ideia de uma redistribuição mais equitativa da riqueza, 
sem questionar os princípios da economia e do Estado. Refira-se ainda que a teoria da 
dependência 88  de Raul Prebisch 89  (1901-1986) sustenta-se na tese de que o 
desenvolvimento parte do centro para a periferia, logo os países periféricos e 
semiperiféricos ficam condenados a meros fornecedores de matérias-primas, devido a um 
processo socioeconómico e político que reforça o distanciamento: 

  
Um processo que gradualmente consolida as distâncias entre as sociedades 
humanas, e avança com a transição para a economia capitalista periférica 
através das regressões verificadas nos setores mais tradicionais, provocadas 
pelo modo de produção capitalista (Samir Amin, 1973 apud Caride et. al., 
2007, p. 22).  

 
Por sua vez, os países soberanos nascidos da descolonização da década de 60 e 70 

promoveram processos de desenvolvimento e industrialização90 ineficazes o que levou à 
introdução de indicadores sociais na distinção entre crescimento e desenvolvimento. Face à 
complexidade dos fenómenos sociais presentes nas teorias estruturalistas e neomarxistas de 
teóricos do desenvolvimento como Celso Furtado, Samir Amin, Albert Hisrchman bem como 
dos teóricos que sustentam uma conceção de desenvolvimento como fenómeno social 
(Seers, Schultz, Schumacher), a abordagem de diferentes organismos internacionais como a 
OIT e mais tarde o Banco Mundial, conduziram a reconceptualização do desenvolvimento 
económico e industrial91 impregnado pela emergência do neoliberalismo dos anos 80 e 90 e 
de conceitos como produtividade e competitividade.  

A falência da teoria liberal, as limitações ou mesmo impotência da teoria 
neoinstitucional e da teoria marxista conduziram a uma abordagem centrada nas 

                                                                                                                                                                                     
aquisição de conhecimentos (capital este adquirido em sua quase totalidade nas escolas e universidades) e 
que a qualquer momento reverte em benefícios económicos para o próprio indivíduo (por exemplo, na posse 
de melhores empregos e vantagens na aquisição de novas aprendizagens para o mercado de trabalho).  Este 
capital, diferentemente do capital económico, não pode ser roubado ou transferido, vindo a constituir um bem 
pessoal que acompanha o sujeito durante toda a vida e que de alguma forma influencia em sua trajetória social 
e económica. 
88

 De acordo com Machado (1999:1) “não existe uma teoria da dependência, mas simplesmente a dependência 
dentro do sistema internacional de relações de força e poder”, pelo que esta teoria corresponde sobretudo a 
“uma nova versão do modelo colonial, já descrito e conhecido desde o século XIX quando, então, o sistema 
político das nações hegemónicas impôs às ex-colónias um novo modelo socioeconómico e político em nome do 
liberalismo triunfante”. 
89

 A este propósito ver Prebisch, Raúl: “The economic development of Latin-America and its principal 
problems”. United Nations E/CN.12189, Rev.1.1949; _________Change and development: Latin America great 
task in cooperation with the American Development Bank, Washington, DC Preeger Publishers, 1971.  
90

 Pela adoção de políticas estruturalistas e/ou neomarxistas. 
91

 Tal como é salientado por Guiddens (1990/1998:39) “a característica principal do industrialismo é a utilização 
de fontes inanimadas de energia para a produção de mercadorias, conjugada com o papel central da 
maquinaria no processo de produção (…). O industrialismo pressupõe a organização social regularizada da 
produção, de forma a coordenar a atividade humana, as máquinas e os inputs e outputs de matérias-primas e 
mercadorias”.  
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potencialidades do desenvolvimento regional e local com base nas sinergias endógenas e na 
capacidade de negociação com instâncias e protagonistas externos. Contudo, e não obstante 
o grau de sucesso e eficácia destas abordagens no combate à exclusão social e aos 
desequilíbrios regionais, não podem ser compreendidas fora de um contexto 
macroeconómico (Silva, 2006), pois como refere Toledo Machado: 

 
O sistema capitalista em sua expansão mundial produziu os padrões de 
desigualdade tanto em sua etapa mercantilista como monopolista industrial 
e financeira até à atual globalização. O problema da apropriação, 
concentração e centralização do excedente económico é o ponto crucial do 
desenvolvimento/subdesenvolvimento e, portanto, do sistema de 
interdependência mundial. Assim, importa considerar os tipos de relação e 
as formas de apropriação dos recursos produtivos da periferia pelo centro 
ao longo dos últimos cinco séculos (Machado, 1999, p.205). 

 
Numa análise do desenvolvimento e da construção dos Estados a partir do estudo 

das suas instituições, Fukuyama, (2004/2006, p.47-54) considera como constrangimentos ao 
desenvolvimento92 a fraca procura interna de instituições ou de reforma institucional. Os 
incentivos ao desenvolvimento a partir do exterior caracterizaram-se pelo apoio a 
ajustamentos estruturais mediante programas de investimento ou a ocupação por parte de 
outros países. Uma fórmula sem grande alcance podendo ser referenciados como 
obstáculos: i) condições impostas pelos países doadores excluindo países não cumpridores, 
isto é impedindo que os “mais pobres entre os pobres” beneficiem de financiamento ou de 
ajuda, mantendo-se nessa dependência; ii) manutenção de certas estruturas de poder 
político que para alguns países é mais importante que o financiamento.  

Quanto à segunda fórmula que o autor designa de ocupação (Ibidem, p. 49) – num 
processo que chama de construção de nações93, confrontadas com a sua incapacidade ou 
limitações em moldar as sociedades locais. Numa análise dos incentivos ao desenvolvimento 
em África enuncia como constrangimentos: i) limitação na transferência do conhecimento 
para países em desenvolvimento; ii) inexistência ou fragmentação da administração 
pública94; iii) deteriorações da capacidade dos governos conceberem e aplicarem medidas; 
iv) a aplicação das condições impostas pelos países doadores; v) recusa do poder local na 
participação da implementação de medidas ou perda dos quadros melhor qualificados. 
Impõe-se deste modo, a necessidade de um forte localismo assente na participação das 
comunidades locais, isto é a construção de capacidades e não de serviços que essas 
capacidades visam providenciar. De acordo com a argumentação do autor, centrada na 
construção dos Estados a partir das instituições tornam-se necessários “estados fortes e 
eficazes, no âmbito limitado das funções do Estado” (Ibidem, p. 128).  

Deste modo e face aos pressupostos apresentados impõe-se a necessidade de 
apresentar uma teoria integrada do desenvolvimento. A segunda metade do século XX 
refletiu promessas de paz, progresso e imposição da hegemonia Ocidental apresentada 

                                                           
92

 O autor considera nesta análise o continente Africano 
93

 A construção de um Estado neste caso, implica a criação de Estados com autonomia capazes de sobreviver 
após a retirada de apoio e aconselhamento estrangeiro. Partindo desse entendimento o número reduz-se 
drasticamente. Mesmo o caso do Japão e da Alemanha não se pode considerar como construção, pois já 
existiam como fortes estados burocráticos que os converteu em ameaça para os restantes (Fukuyama, 
2006/2004: 50). 
94

 Causa de 20 anos de crise de desenvolvimento em África.  
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como a única fórmula possível onde “O projeto de desenvolvimento encetado após a 
Segunda Guerra Mundial teve no Estado-Nação o seu espaço privilegiado. Esse projeto onde 
a modernização era assumida como ideal universal” (Teodoro, 2008, p.24). Deste modo, a 
formulação das teorias do desenvolvimento nos estudos Ocidentais incorporou 
fundamentalmente, a teoria clássica capitalista procurando não colidir com a matriz anglo-
saxónica o que conduziu a formulações explicativas restritivas95: 

 
O subdesenvolvimento por si só não pode ser explicado unilateralmente (…) 
mesmo porque esses países não passaram pelo mesmo processo histórico 
europeu, nem poderiam ter realizado a revolução industrial nas 
circunstâncias da Inglaterra nos séculos 18 e 19 e dos demais países que a 
realizaram posteriormente (Toledo Machado, 1999, p. 206). 

 
Na análise dos argumentos postulados pelas diferentes teorias do desenvolvimento 

Caride et. al.,  (2007, p.37-43) identificam fatores individuais, coletivos, e simultaneamente, 
singulares: i) o antropocentrismo que na tradição judaico-cristã conduziu à utilização de 
recursos na crença da inesgotabilidade; ii) o etnocentrismo que pela mimetização conduziu à 
subalternização de culturas periféricas; iii) uma hierarquização capaz de refletir a 
intencionalidade de fracionamento e imposição pelo poder; iv) a estabilidade económica que 
numa perspetiva critica introduz o conceito de necessidade de uma forma não natural, na 
medida em que o benefício não procura o bem comum ou individual, mas constitui uma 
finalidade em si mesmo; v) confiança na tecnologia, o que conduziu ao afastamento em 
relação a valores (outros ou meio ambiente); vi) ter mais para ser mais – numa conceção 
linear do tempo, o desenvolvimento implica partir do nada para a posse. Nesta conceção, a 
existência humana limita-se ao poder dos mais fortes atingirem o desenvolvimento 
afastando aqueles que se excluem dessa luta pelo poder. 
 
1.1 Desenvolvimento e Educação na procura de sentidos comuns 
 

O desenvolvimento entendido a partir de indicadores como a longevidade com 
saúde, aquisição de conhecimentos, acesso aos recursos necessários para uma vida com 
qualidade passou a ser entendido numa dimensão ética, cultural e ecológica (Relatório anual 
do desenvolvimento humano, 1995). Com a assinatura da Declaração do Milénio (2000)96 a 
noção de desenvolvimento é enriquecida com a ideia de sustentabilidade 97  e o 
desenvolvimento integral do Homem. Postula-se a necessidade da globalização se colocar ao 
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 O autor analisa os pressupostos da Teoria da Dependência de Raúl Prebisch a partir do caso da Argentina de 
onde era originário., bem como dos estudos de Celso Furtado no Brasil. 
96

 Em setembro do ano 2000, 189 países aprovaram na sede das Nações Unidas a “Declaração do Milénio”, com 
o objetivo de estabelecer os fundamentos para a criação de um mundo mais seguro, próspero e equitativo. A 
este propósito ver a Resolution adopted by the general assembley, (18-9-2000), “55/2. United Assembly 
Millennium Declaration”. Nesta declaração, o desenvolvimento passaria por desenvolver políticas e medidas a 
nível global, capazes de responder às necessidades de desenvolvimento dos países e economias em transição 
implementando medidas com a sua participação efetiva, no sentido de: Erradicar a pobreza extrema e a fome; 
Alcançar a educação primária universal; Promover a igualdade do género e capacitar as mulheres; Reduzir a 
mortalidade infantil; Melhorar a saúde materna; Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças; Assegurar a 
sustentabilidade ambiental. 
97

O conceito de sustentabilidade foi introduzido no domínio ambiental por Lester Brown, fundador do 
Worldwatch Institute, no início dos anos 80. Definiu como sustentável uma sociedade que é capaz de satisfazer 
as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das futuras gerações.  
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serviço do desenvolvimento e de uma distribuição mais equitativa dos seus benefícios. Uma 
abordagem crítica do neoliberalismo enquanto obstáculo à equidade e desenvolvimento 
humano, pois como é referido “A liberalização e a privatização podem ser um passo a mais 
para os mercados competitivos - mas não uma garantia da sua existência. E os mercados não 
são nem a primeira nem a última palavra no desenvolvimento humano (PNUD, 1999, p. 4). 

Ao conceito de desenvolvimento é-lhe associado a sustentabilidade98, enquanto 
possibilidade da humanidade dominar o seu desenvolvimento, assente numa participação 
responsável dos indivíduos e comunidades conseguida através de uma educação básica para 
todos possibilitando o acesso a outros níveis de formação. Deste modo, o Homem não é 
apenas agente económico, mas o fim do próprio desenvolvimento no sentido de uma nova 
ordem societal onde “todos contam e cada um possa ser capacitado para participar 
ativamente num processo de desenvolvimento que para o ser, recupera a centralidade da 
pessoa na sua mais plena e inviolável dignidade” (Carneiro, 1996b, p. 193), ou seja, nas 
possibilidades de desenvolvimento do potencial de cada um: 

 
As pessoas são a verdadeira riqueza das nações. O desenvolvimento é o que 
permite as possibilidades de escolha às pessoas para viverem vidas de 
acordo com o que valorizam. Isto é, mais do que crescimento económico 
que é apenas um meio, para alargar o leque de escolhas (PNUD, 2001, p.9). 

 
Uma perspetiva de desenvolvimento ética, social, económica e sustentável que 

transforma a educação em fim (meta) e finalidade. Enquanto fim do desenvolvimento a 
educação, nos objetivos para o Milénio pretende assegurar a escolarização de milhões de 
crianças, bem como a formação ao longo da vida de modo a garantir a possibilidade de 
escolha. Como finalidade do desenvolvimento, a educação reflete uma dimensão humana e 
sustentável enquanto valor a promover no século XXI, assente na participação das 
comunidades locais. Deste modo a democracia, participação e direitos humanos são 
elementos fulcrais na conceção de desenvolvimento considerando que o direito à educação, 
saúde e alimentação constituem-se como fins, numa abordagem abrangente englobando 
uma dimensão económica e cultural. Uma redefinição do conceito entendido no sentido de 
uma alteridade societária onde o desenvolvimento humano é entendido como fator 
potenciador dos direitos civis, estabelecendo relações causais99 entre a realização de um 
direito e o outro100 (PNUD, 2000), permitindo uma nova alteridade societária: 
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 Tal como é referido no relatório PNUD (2006:20-21), as desigualdades existentes dentro dos países são 
também um outro marcador de vulnerabilidade das mudanças climáticas. Uma avaliação no impacto humano 
causado pelas catástrofes naturais concluiu que os “países com maiores níveis de desigualdade económica 
sentem os efeitos dos desastres climáticos com maior profundidade do que as sociedades mais igualitárias. Os 
níveis médios de desenvolvimento humano podem assim esconder elevados níveis de privação”.   
99

Existem outros exemplos de ligação causal entre direitos civis e políticos e direitos económicos, sociais e 
culturais. Como exemplo, refira-se a discriminação contra as mulheres causadora de carências na nutrição e 
saúde. A análise dos dados dos diferentes países demonstram que os excecionais altos níveis de má nutrição, 
baixo peso à nascença nos países do sul da Ásia, não podem ser completamente explicado, pela carência com 
os cuidados de saúde, educação, literacia, idade e idade de casamento, pelo que é também explicada pelo 
caráter pouco significativo dos direitos socioculturais das mulheres, nas sociedades patriarcais (PNUD, 2000). 
100

 Cf. Amartya Sen considera estes efeitos na sua análise clássica da carência por todo o mundo. Os estudos 
mostram uma importante relação causal entre os direitos como a liberdade de participação e expressão e 
liberdade; discriminação e pobreza, que persiste nos tempos modernos, em qualquer país seja pobre ou rico. 
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O desenvolvimento humano diz respeito às pessoas. Diz respeito ao 
alargamento do seu leque de escolhas e das suas liberdades essenciais – o 
seu potencial humano – de modo que lhes seja permitido viver uma vida 
que valorizem. Para o desenvolvimento humano, o poder de escolha e a 
liberdade significam mais do que uma mera ausência de restrições. As 
pessoas cujas vidas são corroídas pela pobreza, doença ou analfabetismo 
não são, em nenhuma aceção do sentido da palavra, livres de levarem uma 
vida que valorizem. O mesmo se passa com as pessoas a quem lhes foi 
negado os direitos civis e políticos de que necessitam para influenciar 
decisões que afetam as suas vidas (PNUD, 2007, p.23). 

 
Neste sentido e retomando a abordagem do desenvolvimento a partir de uma 

conceção igualitária dos direitos humanos 101 , impõe-se a capacitação de homens e 
mulheres, das suas potencialidade e das possibilidades de gerirem os seus próprios destinos, 
considerando diferentes pressupostos como a “cooperação e a equidade, quer finalmente, a 
sustentabilidade e a segurança” (Estêvão, 2011, p. 15). Um desenvolvimento não 
circunscrito apenas à dimensão económica e às leis de mercado prevalecentes na ideologia 
neoliberal, mas numa conceção onde o crescimento económico, se inclui “na compreensão 
mais fundamental do processo de desenvolvimento como alargamento da potencialidade 
humana de viver uma vida mais digna de ser vivida” (Ibidem). Parece-nos pois evidente que 
a própria noção de desenvolvimento incorporou as possibilidades e constrangimentos de 
diferentes momentos, até à atualidade que face ao atual contexto de instabilidade social e 
económica prefigura novos desenvolvimentos, designadamente de novos movimentos 
sociais.  
 
 
 
1.2 Desenvolvimento e desenvolvimento local e a procura de novos significados 
  

Os projetos de desenvolvimento económico foram frequentemente, implementados 
numa lógica do tipo «top-down development», por agências internacionais ou nacionais, 
mas sem a participação da direta das suas comunidades. A conceção do desenvolvimento na 
Declaração do Milénio conduz-nos a uma abordagem centrada em respostas locais, e, na 
mobilização do Local pelo Local. Defende-se o abandono de um paradigma de 
desenvolvimento centrado no crescimento económico, e feitos à custa da “marginalização 
de outros objetivos sociais, económicos e políticos, tais como a participação democrática na 
tomada de decisões, a distribuição equitativa dos frutos do desenvolvimento e a 
preservação do meio ambiente” (Sousa Santos, 2002b, p. 45), até à emergência de propostas 
de desenvolvimento alternativo. 

Uma lógica de desenvolvimento assente na lógica de exploração intensiva dos 
recursos à escala mundial revela-se ineficaz motivada pela insustentabilidade, escassez, 
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 A uma conceção igualitária dos direitos humanos, opõe-se uma conceção mercantilista, característica do 
modelo de Estado neoliberal. Uma conceção dominada pela prevalência dos direitos individuais e a 
necessidade de manutenção da chamada ordem social, sendo que neste sentido, “os direitos individuais 
passam a ter prioridade absoluta como questão de justiça (…) os direitos humanos são entendidos sobretudo 
como direitos de proprietário pensados a partir das leis de mercado, logo passíveis de se expandir”(Estevão, 
2011:13). A função do Estado é sobretudo de regulação e apoio ao mercado (Estado forte) e minimalista Estado 
fraco, na capacidade de respeito pelos direitos humanos (Ibidem). 
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fadiga de desenvolvimento, e simultaneamente, na evidência de que o crescimento 
económico só fará sentido se contribuir para uma redistribuição mais equitativa da riqueza 
melhorando a vida da maioria das pessoas (Miles & Irvine, 1982, apud Guiddens 1998/1990). 
Impõe-se uma conceção de desenvolvimento “focalizada nos contextos, nos atores, na ação 
e nas iniciativas locais, encarando o desenvolvimento como um processo, uma dinâmica, e 
não como estádio” (I. Ferreira, 2005, p. 398), integrando novas dimensões, nomeadamente 
de ordem qualitativa, no sentido proposto por Lima, ou seja “elementos humanos, as ações 
dos grupos e das comunidades, a conceção, organização e administração dos projetos de 
forma socialmente participada” (Lima, 1994, p. 27). Deste modo reivindica-se o 
desenvolvimento social a partir do contexto local tornando possível a implementação de 
modelos e processos de desenvolvimento comunitário, tendo como premissas nucleares 
segundo Caride (2000): a) o respeito pelos valores do contexto local, de molde a possibilitar 
o reencontro das comunidades locais consigo próprias e com o mundo; b) responsabilização 
e envolvimento das comunidades locais nos processos de mudança e transformação social; 
c) afirmação de cada indivíduo como protagonista e agente da mudança, dos processos de 
mudança social, no seu meio imediato e nos contextos mais amplos e, globais. Nesta 
perspetiva, o discurso da globalização atribui novas competências de organização e 
transformação às comunidades locais – o Novo Localismo que reflete também a sua 
evolução histórica desde o chamado Localismo Clássico ao Localismo Social passando pela 
influência dos movimentos sociais existentes e/ou nascidos a partir de maio de 68, na base 
de diferentes movimentos (Guiddens, 1990/1998). 

A abordagem ao conceito de desenvolvimento remete para cenários de crescente 
heterogeneidade e simultaneidade no estabelecimento de um conceito singular de acordo 
com a especificidade de cada um, abrangendo diferentes fórmulas, por oposição a um 
pensamento uniforme e hegemónico. Uma reconcetualização capaz de conferir significado e 
sentido às expectativas das pessoas e dos povos, de acordo com os seus objetivos, 
pluralidade de significados, estabelecidos a partir dos diferentes contextos culturais dos 
sujeitos (Caride, et. al., 2007). Uma argumentação que pressupõe o retomar a ideia de 
globalização, sendo que, esta subentende sempre a localização (Santos, 1995, 1997, 2001, 
2003;2004; Silva 2006). De acordo com a proposta de Santos (2004), o localismo globalizado 
e globalismo localizado correspondem a formas hegemónicas que se diferenciam das formas 
contra-hegemónicas, como o cosmopolitismo ou o património comum da humanidade. De 
acordo com esta teorização seria no seio do paradigma do localismo cosmopolita que se 
poderia fazer a ligação entre os direitos do homem e o contexto histórico mundial (Teodoro, 
2003).  

A abordagem ao desenvolvimento local remete-nos novamente para uma conceção 
de desenvolvimento, não enquanto fórmula de “localismo globalizado” ou de “globalismo 
localizado”, (Santos, 2004), pois constituem-se como faces da mesma moeda da 
globalização, mas no sentido do cosmopolitismo definido como “solidariedade transnacional 
entre grupos explorados, oprimidos ou excluídos pela globalização hegemónica” (Santos, 
2004, p. 337), bem como no sentido do “património comum da humanidade” (Ibidem) como 
revelador das preocupações centradas na sustentabilidade. De acordo com o já apresentado, 
parece-nos necessário proceder a uma clarificação semântica dos processos de 
desenvolvimento, isto é: 

 
Realidade concreta, como um conceito e uma prática multidimensional que 
deve ser entendida no marco próprio de cada cultura e não como processo 
monitorizado a partir da visão ocidental derivada da perceção exclusiva dos 
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economistas, visto que o desenvolvimento, enquanto ideia e prática vital, é 
um caminho no qual está imerso toda a humanidade (Caride et. al. 2007, p. 
29). 

 
O conceito de desenvolvimento revela-se-nos complexo, pela pluralidade de 

contextos e significados podendo ser definido como “construção social e histórica em que 
confluem posturas confrontadas com a natureza e a orientação que adquirem as 
transformações sociais, nas suas dimensões naturais e humanas” Caride & Meira, 2001, 
p.13). Nesta perspetiva assume um duplo significado: como prática máxima das políticas de 
desenvolvimento (práticas técnico-racionais) e assegurando a implementação de medidas 
intervencionistas ou corretoras, enquanto fim em si mesmo; ou como processo sociopolítico 
capaz de permitir profundas mudanças estruturais, dialógicas, consensuais. Se a primeira 
conceção remete para uma conceção quantitativa do desenvolvimento e do benefício 
individual, a segunda procede à valoração da periferia face ao centro, onde o 
desenvolvimento pretendido é sobretudo estrutural partindo da ação dos sujeitos/pessoas. 
A esta conceção Caride et. al., acrescentam uma terceira dimensão enquanto: “modelo de 
vida, pois implica uma forma de fazer as coisas, de transformar a natureza, de consumir, de 
participar e conceber a segurança e o risco. Uma maneira de organizar, de gerir os recursos e 
satisfazer as necessidades” (2007, p.91), de uma forma sustentável. Uma reconcetualização 
que perceciona o local a partir de novas formas de territorialização, isto é de um localismo 
entendido a partir do território 102 , sendo que na busca para o desenvolvimento 
alternativo103, Sousa Santos (2002b, p.46-8), apresenta quatro premissas fundamentais: 

1. Defesa da economia como “parte integrante e dependente da sociedade e de 
subordinar os fins económicos à proteção destes bens e valores” (2002b, p. 46), 
sendo o desenvolvimento económico entendido como forma de melhorar as 
condições de vida das pessoas, especialmente dos mais marginalizados postulando a 
defesa da igualdade, cidadania e de inclusão; 

2. Defesa de um desenvolvimento do tipo «botton-up», entendendo o desenvolvimento 
não como competência de uma elite económica ou do Estado, mas da sociedade civil, 
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 Na análise efetuada dos movimentos locais e regionais, Castells (1997/2007: 503) considera que estes 
enquadram as novas formas de cidade-estado – enquanto espaço de “reinvenção da nova era global”). Quanto 
à evolução dos movimentos urbanos da década de 80 e 90, permitiram-lhe constatar a existência de quatro 
movimentos distintos, que por sua vez se relacionam de formas distintas: i) Integração na estrutura e na prática 
do governo local de forma direta ou indireta permitindo o desenvolvimento e participação comunitária, 
conduzindo ao reforço do governo local; ii) Constituição de movimentos ambientais influentes; iii) Constituição 
de comunidades pobres organizadas em torno de projetos de sobrevivência coletiva, apoiadas por ONG´s no 
sentido de estabelecer um “Estado de bem-estar social” na ausência de políticas governamentais; iv) 
Desenvolvimento incompleto de diferentes movimentos sociais. Como crítica a estes movimentos, constituídos 
por vezes como forma de reformular a “sobrevivência e a autoidentificação”, caracterizam-se pela dificuldade 
em articular as “transformações da nova sociedade emergente” (Ibidem, 79), bem como pelo impacto do poder 
de exclusão “exercido pelo espaço dos fluxos sobre o espaço dos lugares” contribuíram para a manutenção de 
comunidades de baixos rendimentos. (Ibidem 76-81).  
103

 Esta conceção surge no início da década de 70, como crítica aos modelos de desenvolvimento económico, 
até então implementados. Recolhe os contributos da: Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
(1972); Seminário sobre “Padrões de utilização dos recursos, o meio ambiente e estratégias para o 
desenvolvimento, em “Cocoye México; criação da Fundação Internacional de alternativas para o 
desenvolvimento (1976); os debates sobre formas alternativas de desenvolvimento continuaram durante a 
década de 80 e 90, constituindo na atualidade uma ideia crítica central na abordagem da globalização e do 
neoliberalismo.  
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nomeadamente das comunidades marginalizadas entendidas sujeitos e não objetos 
do desenvolvimento; 

3. Valorização do local quer como objeto de reflexão como de ação social, 
privilegiando-se os estudos etnográficos, sendo que a ação contra-hegemónica deve 
partir das comunidades locais; 

4. Forte ceticismo tanto em relação à economia capitalista quer relativamente, às 
formas de economias centralizadas controladas pelo Estado. 
Não obstante, a defesa de modelos de desenvolvimento alternativo enquanto parte 

da estratégia contra a globalização neoliberal conseguidos através do desenvolvimento de 
projetos comunitários, de acordo com os novos enfoques das ONGs, organizações 
internacionais, bem como da contribuição para o debate de temas como a sustentabilidade, 
na perspetiva de Sousa Santos (2002b) constata-se a existência de constrangimentos vários, 
designadamente o local como centro do desenvolvimento, entendendo as comunidades 
como grupo fechados sobre si próprias, onde as economias alternativas agem de forma não 
contextualizada com a sociedade ou economias hegemónicas. Um padrão que apresenta 
alguma similitude com as conclusões obtidas por Castells (1997/2007), no âmbito de um 
estudo realizado nos anos 80 e 90 de movimentos sociais constituídos, usualmente, como 
forma de reformular a “sobrevivência e a autoidentificação”, manifestando ao mesmo 
tempo dificuldade em articular as “transformações da nova sociedade emergente” (Ibidem, 
79). Um tempo caraterizado pela implementação de práticas neoliberais e de crise de 
legitimidade acentuando o impacto do poder de exclusão “exercido pelo espaço dos fluxos 
sobre o espaço dos lugares” (Ibidem) contribuíram para a manutenção de comunidades 
pobres. 

 Por sua vez, M. Silva (2006) argumenta que o desenvolvimento local, nacional ou 
regional enquanto contraproposta à globalização hegemónica, não pode centrar-se apenas 
no debate em torno do cosmopolitismo global, da defesa dos direitos humanos e das ONGs. 
Nesta perspetiva a validez das propostas só será efetiva, se articuladas em torno de um 
debate sobre a justeza de um modelo económico capitalista global, e no recentrar do debate 
teórico e social, relacionado com o político 104 . Assim face às tradicionais posições 
dicotómicas: atividade económica versus político (polo de poder); Estado versus Sociedade 
civil (polo de transação entre agentes económicos ou entidades sociais sem poder) considera 
que o “político imbrica no social e económico e este vive e alimenta-se do político” (Ibidem, 
p. 136). Sem perder de vista o horizonte da emancipação social defende-se a rutura com o 
sistema capitalista, competindo às forças e movimentos sociais contra hegemónicos a defesa 
de estratégias e ações em prol da diminuição das desigualdades sociais, da 
sustentabilidade105, defesa dos direitos jurídico-políticos e socioeconómicos (M. Silva, 2006), 
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  A este propósito M Silva (2006) considera que a análise do papel político, especialmente do estado, nos 
processos sociais e económicos tem sido negligenciado quer pelas teorias neoliberais (defensoras do Estado 
mínimo) e sociologia (teorias neofuncionalistas da estratificação (Pearsons, 1967; Davis & More, 1976), bem 
como pela corrente dominante da teoria Marxista sobre as classes sociais que destacam a preponderância de 
analítica do económico e do social sobre o politico (Ver entre outros: Harnecker, 1976; Althusser 1972; 
Polantzas,1975a; Wright, 1978). Contudo, segundo Silva (2006), Polantzas foi um dos cientistas sociais 
marxistas a revalorizar o politico e ideológico sobre as classes sociais, nomeadamente sobre a velha e pequena 
burguesia, o que suscitou então uma reação critica de Wight. Este em obras posteriores vira a revalorizar o 
politico pela influência neoWeberiana, realçando para além do critério económico, na definição da classe 
social, o fator organizacional politico e as credenciais escolares. Em todo o caso, Polantzas e Wright, segundo 
Silva não deixam de reivindicar o económico como principal critério na definição de classe social.  
105

 A sustentabilidade utilizada inicialmente como conceito relacionado com o domínio ambiental, surge 
também na literatura como desenvolvimento sustentável, o que nos remete para perspetivas distintas. É 
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logo o desenvolvimento local deverá sempre contemplar os aspetos políticos, económicos e 
sociais conjugados pela ação dos diferentes movimentos (locais, nacionais ou 
transnacionais).  

Assim, preferimos à ideia de um desenvolvimento alternativo, ao conceito de 
alternativas ao desenvolvimento o que traduz uma rejeição do próprio paradigma (Escobar, 
1995:215), considerando que as alternativas ao desenvolvimento passam pelo local (Sousa 
Santos 2002b). Nesta perspetiva, as formas pós- desenvolvimentalistas têm a ganhar, como 
o demonstram as lutas em que se articula o ativismo local, nacional e global entendendo a 
diversidade cultural como impulso ao desenvolvimento. De acordo com uma perspetiva pós-
desenvolvimentalista face ao paradigma capitalista urge a formulação de um paradigma eco-
socialista cosmopolita capaz de permitir a criação de espaços mais igualitários, solidários e 
sustentáveis. Um novo localismo, onde as diferentes esferas (politicas, económicas e sociais) 
manifestam de forma diferenciada a sua ação, considerando os diferentes contextos, sendo 
que a unidade fundamental remete para a comunidade e, onde a partir da qual é possível 
uma revitalização dos processos de cidadania e democratização. 
 
2. O território da comunidade 
 

Falar de globalização neoliberal remete para a desterritorialização das relações 
sociais (Santos, 1996, 2001), onde a economia do conhecimento se desprende da 
necessidade de materialização da produção, alterando a noção de tempo/espaço, 
reconvertendo o território físico em espaço virtual. Do território espaço da comunidade nas 
sociedades pré-modernas, assume-se como o território vestefaliano do Estado-Nação 
homogéneo e universalista. Uma abordagem que numa pós modernidade carateriza-se pela 
“intensificação das interações e das interdependências, as relações sociais 
desterritorializam-se na medida em que passam a cruzar fronteiras” (Santos, 1996, p.54), 
enquanto o Estado cuja essência era a territorialidade deixa de se constituir como espaço 
privilegiado de interação tornando-se anacrónico, e simultaneamente emergem ao nível 
local ou regionais construídas a partir de velhos direitos: 

 
Este novo-velho localismo, até agora considerado um resíduo da pré-
modernidade, é agora recodificado como pós-moderno e assume mesmo 
uma dimensão epistemológica, com a reivindicação de um conhecimento 
local (…). Assenta sempre numa ideia de território seja ele imaginário, ou 
simbólico, real ou hiper-real. As relações sociais em que se traduz são 
investidas de uma complexa tensão interna, uma vez que a sua 
desterritorialização corre a par da sua e reteritorialização (Santos, 1996, 
p.54).  

 
O território é cada vez mais entendido como espaço virtual, heterogéneo, «glocal» 

(Stöer & Magalhães, 2005), obrigando-nos a repensar a conceção do que é um território 
educativo. Neste sentido, a escola que na modernidade serviu os propósitos do Estado-
Nação como a homogeneização e da universalização, ou seja “As instituições dos Estado-
Nação, tal como a escola pública, esforçam-se por se tornarem universais e por se 

                                                                                                                                                                                     
referido no Relatório Bruntland da Comissão Mundial para o Desenvolvimento em 1987 (a este propósito ver 
World Commission on Environment and Development (1987). Our Common futur. New York: United Nations 
General Assembly). O termo foi ainda usado na “Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas, efetuada no Rio 
de Janeiro em 1992, bem como na Cimeira das Nações Unidas realizada em 2002, em Joanesburgo.  
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promoverem como uma (...) cultura mundial comum” (Stöer & Magalhães, 2005, p.116). A 
escola, na atualidade, confronta-se com novos desafios. Assiste-se a uma deslocação dos 
poderes entendidos numa lógica «top-down», emanados de um estado todo-poderoso face 
aos cidadãos, mas “definidos a partir de identidades” (Stöer & Magalhães, 2005, p.116) 
impondo uma nova perspetiva de território onde “A tarefa é agora a de, a partir dela, 
reconstruir um arquipélago de racionalidades locais, nem mínimas nem máximas, tão-só 
adequadas às necessidades locais, quer existentes quer potenciais, e na medida em que elas 
forem democraticamente formuladas pelas comunidades interpretativas (Santos, 1996, 
p.98-99). Falar de território educativo e de territorialidades das políticas educativas no caso 
português supõe três dimensões nucleares (Sarmento, 1998, p. 45): 

a. Pilotagem local do sistema educativo, isto é a deslocação de um modelo 
centralizado para um modelo descentralizado e autónomo,  

b. Cooperação interinstitucional no plano local, deixando a educação de ser um 
atributo exclusivo de professores, alunos e pais para ser entendida como 
política social determinada pelo meio local; 

c. Fundamentação local das lógicas de ação onde as finalidades deixam de ser 
determinadas centralmente, mas atribuídas às comunidades locais.  

As escolas não podem ser entendidas numa dimensão física ou meras unidades 
administrativas, mas como verdadeiras redes educativas, na medida em que “o território 
educativo, ideia que o agrupamento de escolas pretende corporizar, é um espaço local de 
intervenção socioeducativa, com uma dimensão política, social, cultural, simbólica, e não 
apenas geográfica e subordinada à hierarquia escolar” (Ferreira, 2000, p. 145). Falar de 
território educativo, na nossa perspetiva e concordando com Caride, significa falar de 
comunidades e da teia de significados, relações, interdependências e influências recíprocas, 
conjugadas para o desenvolvimento de um projeto conjunto, pois como refere: “os 
indivíduos e os grupos e as redes presentes na escola estão-no também na comunidade 
local, não podendo ser concebidos uns sem os outros” (2000, p. 174). Uma conceção onde 
Administração Local deve assumir a sua responsabilidade nos planos de desenvolvimento 
integral do território, propondo, apoiando, catalisando esforços e liderando a rede de 
relações e funções que tornem operacionais as iniciativas acordadas e com o protagonismo 
de todos, numa concentração de esforços, recursos e de criação de um projeto partilhado de 
desenvolvimento territorial que incida na qualidade de vida das pessoas concretas que 
formam parte das comunidades.  

Os conceitos de território educativo e territorialidades das políticas educativas, no 
caso português, têm sido aplicados de forma indiferenciada. Contudo, parece-nos que a 
noção de território educativo remete-nos a uma conceção pluridimensional da escola, e 
simultaneamente, de contextualização das políticas educativas. No caso da educação das 
escolas do primeiro ciclo e da educação pré-escolar a sua natureza dispersa e fragmentada, 
não permitia os fundamentos para uma escola entendida enquanto “comunidade docente 
que tem capacidade e possibilidade de exercer e formar uma vontade coletiva” (Formosinho 
& Machado, 2005, p.114) impondo-se a necessidade de agregação de um determinado 
território e as diferentes unidades partilhando órgãos próprios comuns.106A noção de 
território educativo em Portugal é uma ideia presente desde a Lei de Bases de 1986, 
materializada no conceito de «agrupamento», cujas origens podemos remontar: i)Escolas 
Básicas Integradas (Despacho 33/ME/91); ii) As áreas escolares (Decreto-Lei n.º172/91;iii); 

                                                           
106

 A este propósito ver (Formosinho, J (1986). Descentralizar a educação. Desburocratizar a escola. Projeto de 
lei de bases do sistema educativo. Braga: Universidade do Minho. Policopiado. 
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TEIP fase 1 (Despacho 147-B/ME/96), e os Agrupamentos de Escola (Despacho normativo 
n.º27/97, de 2 de junho).  

 
2.1 Os Agrupamentos de escola 
 

 A constituição dos Agrupamentos de Escola pretendia reforçar as iniciativas locais 
otimização dos recursos disponíveis e promoção da articulação curricular entre níveis de 
ensino, respeitando as especificidades locais e o PE de cada escola. Na sequência do 
Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio, é promulgado o Decreto - Regulamentar nº 12/2000, 
que de acordo com o novo modelo de gestão das escolas são definidos como “uma unidade 
organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, constituída por 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir 
de um projeto pedagógico comum” (art.º 5º nº1), retomando a lógica presente no Despacho 
normativo n.º27/97. A ideia de Agrupamento mantêm-se no Decreto-Lei 75/2008 (art.º6), 
estando ainda expresso a possibilidade de agregação de agrupamentos em unidades 
administrativas de maiores dimensões (art.º7.º). A conceptualização da noção de território 
da comunidade educativa como espaço simbólico congrega diferentes conceções sobre a 
“educação, a cultura e a ciência, por orientações estratégicas de viabilização daquelas 
perspetivas, por valores, crenças e assunções, por padrões e protocolos de interação social 
na escola com o seu contexto e na sala de aula” (I Sarmento e Formosinho, 2010, p. 81-82), 
logo não podem ficar aprisionadas numa dimensão normativa. O território educativo da 
escola por sua vez insere-se no território espaço da comunidade tendo como interlocutor a 
administração local. Assim, e na sequência Decreto-Lei n.º144/2008, o Ministério da 
Educação contratualizou com os Municípios competências em matéria de educação e 
consequentes dotações orçamentais, em diferentes áreas, designadamente: a) Pessoal não 
docente das escolas básicas e da educação pré -escolar; b) Componente de apoio à família, 
(fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento horário na educação pré-escolar; c) 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico; d) Gestão do parque 
escolar no 2.º 3.º ciclos do ensino básico; e) Ação social escolar no 2.º e 3.º ciclo do ensino 
básico (refira-se que esta competência já era da autarquia no domínio da à educação pré 
escolar e ao primeiro ciclo do ensino básico); f) Transportes escolares relativos ao 3.º ciclo 
do Ensino Básico (art.º 2.º, nº2). A transferência de competências referentes à alínea a), c), 
d) fica dependente da existência de carta educativa bem como da celebração de contratos 
de execução por cada município (Ibidem nº2). No que se refere à gestão do pessoal não 
docente, parece-nos de salientar que o recrutamento; b) afetação e colocação do pessoal; c) 
gestão de carreiras e remunerações; d) poder disciplinar (art.º 5.º, nº1) constitui 
competência da autarquia que pode delegar nos órgãos de direção, administração e gestão 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (Ibidem, nº2). Um quadro de 
descentralização de competências do ME para a autarquia, que por sua vez pode proceder à 
sua desconcentração nos diretores dos estabelecimentos de ensino não superior. Um 
quadro de competências que acrescenta responsabilidades e obrigações partilhadas no 
desenvolvimento comunitário, dos territórios educativos onde vivem as crianças e jovens de 
um determinado concelho. 
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3. Metodologia de investigação: 
 

A apresentação deste artigo insere-se no âmbito de processo de investigação 
desenvolvido em torno de uma questão: “Os diferentes atores educativos nas suas 
comunidades são capazes de construírem espaços de autonomia nas suas escolas?”  

Um questionar do significado dos territórios educativos - os agrupamentos de 
escolas, bem como do seu significado para o desenvolvimento de uma autonomia de escola 
e da construção de uma escola comunidade educativa. A nossa opção pela pesquisa 
qualitativa fundamenta-se no nosso próprio objeto de estudo: as comunidades enquanto 
territórios educativos constituídos em torno dos agrupamentos de escolas, bem como das 
ações desenvolvidas pelos atores capazes do estabelecimento de espaços/práticas de 
autonomia, por oposição a uma prática normativa sem “qualquer referência à dimensão 
ideológica, política e ética da dinâmica escolar” (Santos Guerra, 2002, p.36). A abordagem a 
partir do estudo de caso possibilitou-nos a análise intensiva em amplitude e profundidade e 
a utilização das várias técnicas face a problemática, isto é o reforço/construção da 
autonomia de escola e aprofundamento da ideia de comunidade educativa, enquanto 
projeto coletivo de construção de um território «simbólico» posicionando-se face ao 
território normativo: Agrupamentos de Escolas do concelho de Gondomar, através dos seus 
atores pais, associações de pais, autarquia, e representantes de órgãos de gestão de topo 
(CP, CG; DE) nos Agrupamentos de Escolas do concelho de Gondomar. A nossa questão de 
partida permitiu-nos a traçar o rumo e a definição dos grandes eixos de investigação, 
designadamente a problemática da autonomia e das diferentes dimensões de que se 
reveste, quando relacionada com os territórios educativos e a designada territorialização das 
políticas educativas em Portugal, associando-a ao Decreto - Lei n.º 75/2008 (Autonomia, 
administração e gestão do ensino não superior). Uma abordagem holística capaz de nos 
permitir um estudo em profundidade (Oliveira, 2010, p. 78), neste caso a importância que 
assumem as escolas e as respetivas comunidades no âmbito do desenvolvimento 
comunitário.  
 
 
4. O território educativo do concelho: a rede escolar 
 

A caracterização da rede privada107 referente ao pré-escolar (setembro e outubro de 
2011) demonstra a existência de uma oferta significativa de escolas de Jardim de Infância 
privadas e uma cobertura insuficiente da rede pública. De acordo com os dados do INE com 
referência a 2007/2008 a taxa bruta de frequência da pré-escolar situava-se nos 48,6% (INE, 
dados obtidos 25/11/11), subindo para 55,7% em 2010/2011 (proposta em discussão do 
PEM do Município de Gondomar, p. 14). Refira-se ainda a existência de Centros de 
Solidariedade Social destinadas a apoio à infância, ou com necessidades educativas especiais 
como a APPC (Valbom); o centro de reabilitação da Areosa. No ensino particular contam-se 
ainda três colégios e dois externatos108. 

A rede escolar pública do concelho de Gondomar no início do ano letivo de 2011-
2012 era constituída por 41 estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (Jardim-de-infância) 

                                                           
107

 Período de recolha de dados Setembro e Outubro de 2011 
108

 A caracterização dos territórios educativos em estudo compreende os dados obtidos entre setembro de 
2011 e maio de 2012, não englobando as alterações resultantes do processo de agregação de agrupamentos, 
desenvolvida entre abril e maio de 2012. 
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e 61 estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, distribuídos por onze 
agrupamentos de escolas: Gondomar; Fânzeres; Canedo; Jovim e Foz do Sousa; Rio Tinto; 
Rio Tinto 2; Baguim; À Beira Douro; São Pedro da Cova; Valbom e Pedrouços. 
Maioritariamente, as escolas sede localizam-se nas EB2/3, à exceção do Agrupamento de 
Valbom (Escola Secundária Marques Leitão) e o Agrupamento de Escolas à Beira Douro 
(Escola Secundária à Beira Douro). Quanto às escolas secundárias não agrupadas refira-se: 
escola secundária de Gondomar; Rio Tinto e São Pedro da Cova. No que concerne a 
formação profissional destaca-se a existência dos Centros Novas Oportunidades, bem como 
de outros centros de formação, nomeadamente: Centro de Formação de Escolas Júlio 
Resende; ACIG (Associação Comercial e Industrial de Gondomar), bem como o IEFP (Instituto 
de emprego e formação profissional). De acordo com os dados do ME (Departamento de 
avaliação Prospetiva e Planeamento) e PE do Município de Gondomar, a taxa de cobertura 
do Pré escola (55,7%) constitui a mais baixa da região norte (83,9%) e inferior à taxa nacional 
(83,4%). Não obstante o progressivo aumento das taxas de escolarização nos restantes níveis 
de ensino, situou-se no ano letivo de 2010/2011 em 107,8, ficando abaixo da taxa de 
escolarização nacional (130,6), bem como regional (131,8). Segundo os dados recolhidos a 
partir da proposta do PE do Município 48,5% dos alunos frequentam as escolas das 
freguesias onde residem, 19,2% outra freguesia do concelho, 32,3% frequentam 
estabelecimentos fora do concelho de Gondomar (PE do Município de Gondomar, p.16). No 
que concerne aos agrupamentos supramunicipais como o Agrupamento de Escolas de 
Canedo (Santa Maria da Feira e Gondomar) e o Agrupamento de Escolas de Pedrouços (Maia 
e Gondomar) conduzem a movimentações de alunos de um para outro concelho. 

 
4.1.A comunidade e o desenvolvimento da comunidade a partir do PE 

 
Neste estudo foram considerados nove Agrupamentos Verticais de Escola, tendo por opção 
metodológica excluído secundárias não agrupadas, bem como os dois Agrupamentos 
supramunicipais existentes no concelho em estudo. Na análise dos Projetos Educativos (PE) 
de Agrupamento não foram considerados dois, por estarem no termo da vigência e ou em 
processo de construção devido a uma agregação. As entrevistas aos diretores (oito) 
realizaram-se em abril e maio, de 2012. Numa primeira leitura e análise dos dados obtidos 
constatamos que as preocupações com a necessidade do desenvolvimento da comunidade 
são entendidas pelas escolas, desde logo nos respetivos PE. Verifica-se uma forte intenção 
na necessidade de conhecer o meio cultural e social de onde procedem as crianças e jovens 
que frequentam as escolas dos respetivos Agrupamentos. Este estudo alicerça-se na análise 
de conteúdo pelas possibilidade que nos oferece, designadamente, a possibilidade de inferir 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de receção), 
recorrendo a indicadores, e assinalando como fases a: a) Descrição: enumeração das 
características do texto, resumida após tratamento; b) Inferência: permite a passagem 
explícita e controlada da 1.ª fase à seguinte; c) A interpretação (a significação concedida a 
estas características) (Bardin, 1977/2009, p. 43-44). Uma compreensão das ações que 
ocorrem na escola, o que se traduziu na adoção de um modelo sistémico capaz de nos 
permitir uma abordagem ao estudo da escola, de molde à compreensão dos diferentes 
elementos dinâmicos em interação:  
 

Elementos que influyen  en la determinacción de los intercambios de 
significados y condutas dentro de la institucion  escolar, así como la 
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naturaleza tácita, imperceptible y pertinaz de los influjos y elementos 
que  configuran la cultura cotidiana (Pérez Gómez, 1998, p.12). 
 

Assim e de acordo com a análise categorial constamos na análise do PE dos Agrupamentos a 
baixa escolarização dos agregados familiares dos alunos é referida como constrangimento 
(tabela n.º1). 
 

Agrupamentos =N % 

Agrupamento A1 0 0% 

Agrupamento A2 1 0,98% 

Agrupamento A3 3 1,61% 

Agrupamento A4 2 0,77% 

Agrupamento A5 6 1,08% 

Agrupamento A6 3 0,31% 

Agrupamento A7 0 0% 

Tabela n.º1 Habilitações Académicas dos pais e ou Encarregados de Educação 
Nota: A % é em relação às referências de cada PE 

 
O grau de escolaridade das famílias é referido como sendo baixo (e em concordância 

com os dados de referência do INE), pois existe uma percentagem elevada de pais que 
apresentam “habilitações literárias baixas, prevalecendo algum analfabetismo e pouca ou 
nenhuma formação/qualificação profissional” (PE, Agrupamento A3), e cuja distribuição 
indicia complexidades particulares e diferenciadas. Relativamente, aos pais mais jovens em 
alguns casos verifica-se o uma maior escolarização, o que acompanha a tendência do 
município “ a maioria dos pais possui apenas o 1º ou 2º ciclos sendo esta percentagem no 
caso dos Jardins de Infância (JI) de 60,3% e no caso das Escolas Básicas de75% o que também 
demonstra que a escolaridade tem vindo a aumentar apresentando, por isso, os pais mais 
novos um grau de escolaridade superior (PE, Agrupamento A1). Por sua vez, os 
agrupamentos de escola refletem as características do próprio concelho podendo mesmo 
apresentar défices ainda mais complexos, onde “metade da população, 57,5%, não possui 
nenhum nível de ensino ou somente do 1º ciclo” (PE, Agrupamento A6). 

Na análise dos aspetos relacionados com a situação socioeconómica dos agregados 
familiares109 é referida a dependência do Rendimento Social de Inserção, pois como é 
salientado num dos PE’s, segundo a: “ Comissão Local de Acompanhamento - CLA de 
Gondomar, em Dezembro de 2008, [...] possuía 1208 beneficiários do RSI, o que representa 
5,5% da sua população” (PE, Agrupamento A3). Na leitura efetuada pelos atores da escola e 
da sua própria cultura escolar é salientado o distanciamento entre os dois sistemas: a cultura 
da escola e do meio em que a mesma se insere sendo frequente formulações como: “a 
população discente caracteriza-se por um baixo nível de expectativas sociais, académicas, 
culturais e profissionais, que se traduzem numa desvalorização da vida escolar no projeto de 
vida” (PE, Agrupamento A5), ou como é ainda salientado o distanciamento face à cultura 
escolar “De um modo geral, os alunos são oriundos de famílias que apresentam uma cultura 
predominantemente oral; famílias que não experienciaram a escola ao nível em que se 
encontram os seus filhos/educandos” (PE, Agrupamento, A4).   
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 Os Projetos educativos analisados são resultantes da aplicação do decreto-lei 75/2008 pelo que a sua 
entrada em vigor data, maioritariamente de 2009.  
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Deste modo e como referiria um dos diretores entrevistados “A escola dava de 
comer, a alguns deles. A expetativa que alguns pais tinham em relação à escola estava 
cumprida. O problema é que a escola tinha problemas de se afirmar. Porque obviamente, se 
a base se os EE, os pais e depois os alunos conferiam pouca importância à escola, isso depois 
traduzia-se em tudo.” (Diretor do agrupamento M). 

 
4.2 Absentismo e abandono escolar 
 

Relativamente às taxas de abandono, estas constituem uma preocupação evidente 
nos diferentes PE’s analisados, e evidenciado na proposta de PEM (2012, p. 57).110 

 
 
 
 

  Absentismo escolar Abandono escolar 

Agrupamentos  N= % N= % 

Agrupamento A1 0   3 0,41 

Agrupamento A2 0   1 0,28 

Agrupamento A3 1 0,07 2 0,37 

Agrupamento A4 2 0,44 5 0,76 

Agrupamento A5 0   0 0 

Agrupamento A6 1 0,04 6 0,83 

Agrupamento A7 0   1 0,38 

Tabela n.º2 Abandono e absentismo escolar 

 
 
De acordo com a análise dos PE´s é evidente a preocupação com o abandono escolar, 

o que se refle nos objetivos traçados para os respetivos agrupamentos de escola, 
designadamente “Promover processos de discriminação positiva para crianças em risco de 
insucesso ou abandono escolar” (PE, Agrupamento A4). O território do concelho de 
Gondomar é considerado o oitavo maior da Área Metropolitana do Porto (131,9 km2), 
predominantemente urbano, em termos de população residente é o mais populoso da AMP, 
com 168.205 habitantes e que segundo a caraterização efetuada pelos agrupamentos nos 
respetivos PE apresenta uma problemática social e cultural capaz de condicionar a ação da 
escola, desafiando-as simultaneamente para o estabelecimento de objetivos para o 
desenvolvimento das suas comunidades. Desde logo, os PE´s evidenciam a vontade de 
promoverem ações capazes de promoverem o estabelecimento de uma relação escola – 
comunidade, no sentido da construção de uma escola comunidade educativa. 

 
4.3 Envolvimento e participação da comunidade  

 
Nos objetivos enunciados nos PE,s são identificados objetivos tendentes à promoção do 
envolvimento e participação da comunidade na vida do Agrupamento através da valorização 
da sua própria cultura, sendo a mesma entendida com potencial para o próprio 
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desenvolvimento da comunidade pois como é referido por um dos agrupamentos de Escola: 
“Estes aspetos podem constituir um obstáculo ao contacto formal com a escola, se esta não 
lhes devolver uma imagem valorizada de si mesmas, da sua cultura e do seu modo de vida” 
(PE. Agrupamento A4).   
 

 
Participação dos Pais 

Envolvimento dos pais no 
PAA 

Relação escola - família 

Agrupamentos  =N % =N % =N % 

Agrupamento A1 2 0,52 2 0,36 0 0 

Agrupamento A2 1 0,28 1 0,31 1 0,33 

Agrupamento A3 1 0,43 2 0,77 0 0 

Agrupamento A4 2 0,28 4 1,04 5 1,83 

Agrupamento A5 1 0,2 1 0,11 1 0,19 

Agrupamento A6 1 0,06 0  0 3 0,21 

Agrupamento A7 0 0 0  0 1 0,28 

Tabela n.º3 Aspetos identificados nos PE´s a desenvolver 

 
Nesta construção coletiva de um novo espaço simbólico, a comunidade educativa do 

território do agrupamento, bem como da multiplicidade de dimensões de que se reveste e 
das suas necessidades específicas, cruzando-o com os resultares preliminares das entrevistas 
aos diretores, permite-nos considerar, mais do que conclusões aspetos a investigar e 
aprofundar. Neste sentido, refira-se a importância da formação de adultos no espaço dos 
agrupamentos de escola e da sua relação com a melhoria dos resultados escolares, bem 
como da relação estabelecida entre a escola e a comunidade. Igualmente, assume-se como 
decisivo o contributo dos aspetos formativos informais desenvolvidos pela escola na 
comunidade para o desenvolvimento comunitário. Na análise dos resultados preliminares, 
os objetivos percecionados pelos atores como primordiais, nesta mudança na relação escola 
- comunidade educativa são evidenciados no discurso dos atores. “Começou pela própria 
formação de adultos e que depois passou por outro tipo de iniciativas que… que … 
nomeadamente as conferências, ciclo de conferências que promovemos aqui bienalmente, e 
também tentar de alguma forma cativar os membros que andavam por algumas associações 
de pais” (Diretor de Agrupamento X). Por outro lado, a intencionalidade pedagógica na 
mudança na relação surge como forma de suporte ao desenvolvimento da própria escola 
quando alicerçada na ação dos diferentes atores da comunidade e já não nos protagonistas 
tradicionais: professores e alunos, onde as parcerias e a cooperação são referidas como 
centrais na mudança na relação “quando tomei posse foi abrir a escola à comunidade 
educativa e a comunidade à escola porque era uma escola muita fechada até havia 
problemas de relacionamento, alguns complexos” (Diretora de Agrupamento Y).  
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Resumo 
 

Para responder a pergunta em que medida a educação infantil contribui para o 
desenvolvimento integral das crianças? A Rede Marista de Solidariedade desenvolveu em 
2011 uma avaliação que escutou as crianças, as famílias, os educadores e algumas pessoas 
da comunidade.  Estudos de caso com crianças egressas e oficinas com as crianças 
matriculadas apresentaram dados para melhor compreender o que elas falam para aqueles 
que constroem currículos. O que as crianças dizem por meio de linguagens é um desafio para 
pesquisadores. A criança como agente social, construtora de si e dos seus contextos de vida, 
um ser social competente, com uma voz que exprime todo o seu pensamento racional e com 
competência para fazer escolhas (JAMES, JENKS E PROUT, 1998; PINTO, 1997; PROUT E 
JAMES, 1990; SIROTA, 2001) tem direito de participar e ser escutada. Isso precede entender 
as diferentes infâncias, superando a visão biologista, que reduz a criança a “um estado 
intermédio de maturação e desenvolvimento humano e psicologizante, que tende a 
interpretar as crianças como indivíduos que se desenvolvem independentemente da 
construção social das suas condições de existência e das representações e imagens 
historicamente construídas sobre e para eles” (SARMENTO, 2004, p. 363). Para a pesquisa a 
escolhemos a abordagem qualitativa e os procedimentos: criação de grupo de trabalho, 
construção da matriz de perguntas, coleta de dados, confecção de relatórios, grupos focais, 
análise e proposições. O resultado apontou alguns aspectos específicos do currículo e da 
formação dos profissionais no que se refere à escuta das crianças atendidas na educação 
infantil e outros aspectos que dizem respeito à necessária organização do bairro e das 
escolas para acolher as crianças, escutado na pesquisa com egressos. 
Palavras-chave: participação infantil; educação infantil; avaliação institucional. 
 
 
Abstract  
 

In order to answer the question how does the preschool education contribute to the 
children’s whole development?, the Marist Solidarity Network has created in 2011 an 
evaluation which listened to children, families, educators and people from the community. 
Case studies regarding leaving children and workshops with the registered ones provided 
information to better comprehend what they have to say to the ones that build curriculums. 
What children say through language challenges researchers. The child, as a social agent, 
creator of life contexts and of himself, a capable social being, with a voice that expresses all 
his racional thoughts and able to make choices (JAMES, JENKS E PROUT, 1998; PINTO, 1997; 
PROUT E JAMES, 1990; SIROTA, 2001), has the right to take part and be heard. This requires 
the understanding of all childhoods, exceeding the biologist view, which reduces the child to 
“an intermediate state of growth and human and psychological development, which tends to 
understand children as indivuduals who develop themselves regardless of their existence 
condition’s social construction and of the representations and images historically built about 
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them and for them” (SARMENTO, 2004, p. 363). For this research we have chosen the 
qualitative approach and the following procedures: creation of a workgroup, building of a 
main question base, data acquisition, report preparation, focus groups, analysis and 
propositions. Results pointed to some specific curriculum aspects and professional formation 
regarding the hearing of the children supported in preschool education and other aspects, 
which refer to the neighborhood and school’s need to organize themselves in order to 
embrace children, heard in the leaving childrens’ research. 
Keywords: child participation; preschool education; institutional evaluation 
 
 
 

1. Introdução 
 

1.1 Breve Histórico da Educação Infantil no Brasil111 
 

Foram intensas as tensões e transformações ocorridas no contexto legal e político 
brasileiro, pelas quais o atendimento público de educação infantil passou nos últimos vinte 
anos. A visão assistencialista ou o enfoque compensatório predominaram nas propostas 
curriculares das escolas de educação infantil. 

Em épocas de regime militar no Brasil, no período que precedeu a redemocratização, 
ganharam força as propostas pedagógicas compensatórias, para que as crianças mais pobres 
conseguissem acompanhar os currículos. As crianças com condições socioeconômicas mais 
favoráveis, por sua vez, tinham acesso a melhores oportunidades educativas. O acesso à 
educação com qualidade, como direito de todos, ainda estaria por conquistar.  

Os movimentos sociais do final da década de 1970 tiveram importante papel social 
para a inclusão das crianças na educação infantil. Com o advento dos movimentos populares 
e do marco legal brasileiro, a educação de crianças começa a adquirir novo estatuto no 
campo das políticas e lutas educacionais na década de 1980.  

A história de lutas por creches e pré-escolas, fortalecida pelos movimentos sociais, 
influenciou nas decisões dos governos, “principalmente aqueles que se instalaram pós-
abertura política”, para investir na ampliação do direito à educação das crianças (BARBOSA, 
2006, p. 15). Iniciava-se lentamente a mudança da concepção de creche como dádiva da 
filantropia para a garantia do direito de todas as crianças à educação de qualidade. 

A criança deixou de ser objeto de tutela, para ser reconhecida como sujeito de 
direitos, a partir da Constituição Federal de 1988. Advinda das lutas sociais e da mobilização 
popular, a Constituição Federal de 1988 colocou crianças e adolescentes como prioridade 
absoluta quando enunciou, no art. 227: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

                                                           
111

 Trecho da dissertação de mestrado de Viviane Aparecida da Silva defendida na PUCSP em 2010. Disponível 
em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=194839 
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A Constituição Federal de 1988 representou um avanço por inaugurar um novo olhar 
para a implementação de políticas públicas para a criança, que passou a ter direito de ser 
atendida em creches e pré-escolas. A partir desse momento, iniciou-se o processo de 
vinculação do atendimento ao Ministério da Educação (MEC), antes realizado pela 
Assistência ou Saúde. 
 Nos anos posteriores à Constituição de 1988 cresceram as preocupações sociais  com 
a infância, pois a partir dessa legislação, concretizou-se a educação como direito público 
subjetivo. 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
referendou o Art. 227 da Constituição e colocou, no art. 54, inciso IV, como dever do Estado 
o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.  
 Na esteira da nova Constituição e do ECA, a educação infantil brasileira teve sua 
regulação como primeira etapa da educação básica, a partir do marco regulatório da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabeleceu como finalidade da educação infantil o desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade 112 , em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. O art. 30 da LDB/1996 estabeleceu 
que a educação infantil seja oferecida em: “I - creches, ou entidades equivalentes, para 
crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade”. 

 

1.2 Do direito conquistado ao discurso da qualidade 
 

Nas últimas décadas, a educação infantil intensificou o processo de firmar sua 
identidade no campo educacional, no caminho de consolidar os direitos sociais da criança a 
um atendimento de qualidade. As políticas públicas foram influenciadas pela produção 
teórica sobre a infância, as crianças e as especificidades dos currículos para a educação 
infantil. O Ministério da Educação (MEC), para organizar e subsidiar os sistemas de ensino, 
nas últimas décadas organizou um conjunto de documentos orientadores da prática para a 
educação infantil. 

De acordo com Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (MEC/SEB, 2006), 
qualidade é “oferecer às crianças condições de usufruírem plenamente suas possibilidades 
de apropriação e produção de significados no mundo da natureza e da cultura” (p.18). 
Alguns aspectos são levantados para servir de subsídio para o conceito de qualidade na 
educação infantil, como a compreensão da dimensão do cuidado indissociado da educação; 
a organização de espaços e do tempo; a concepção de criança integral, ou seja, com corpo, 
mente e sentimento, que aprende inserida num grupo e produz cultura com seus pares 
(BARBOSA, 2000; FARIA,1999; HORN, 2003; ROCHA, 2001, 2000, 1999; MORO, 2009; 
SARMENTO, 2004). São questões que buscam superar concepções consolidadas nas décadas 
de 1970 e 1980, quando o atendimento era marcado pelo objetivo de compensar carências 
culturais das crianças de baixa renda ou prepará-las para o ensino fundamental, avançando 

                                                           
112

 Houve alteração na faixa etária da educação infantil. De acordo com a Emenda Constitucional n. 53, de 19 
de dezembro de 2006, a faixa etária da educação infantil passou a ser até 5 (cinco) anos de idade. As demais 
seriam matriculadas no ensino fundamental. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos 
art. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula 
obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
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para a direção de afirmar a identidade da educação infantil como escola para a primeira 
infância. 
 
 
1.3 As crianças e o direito à participação 
 

No passado recente da educação infantil, as relações existentes entre os adultos e as 
crianças ora se estabeleciam com atitudes de tutela, ora com desprezo ou abandono, ou, 
ainda, como projeção de alguém que o adulto não foi. Pode-se afirmar que preponderava 
entre os cuidadores uma relação vertical com a criança.   

Atualmente, crescem as pesquisas e os debates que defendem a criança como 
alguém capaz e competente para, progressivamente, construir sua autonomia diante do 
mundo. Um agente social que constrói a ideia de si e dos seus contextos de vida, um ser 
social, com uma voz que exprime todo o seu pensamento racional e com competência para 
fazer escolhas (JAMES, ZENKS E PROUT, 1998; PINTO, 1997; PROUT E JAMES, 1990; SIROTA, 
2001). Pesquisas apontam ainda que a ideia de infância não pode ser universal, fixa e precisa, 
mas que há diversidade de infâncias, constituídas a partir de contextos, épocas, culturas e 
histórias diferentes. Essas pesquisas se propõem a entender a infância na perspectiva da 
Sociologia, e apontam para Pedagogias que consideram a participação infantil e as culturas 
infantis por acreditar na criança como produtora de cultura e por esta produzida. A 
expressão “culturas infantis” refere-se às representações que são estabelecidas socialmente 
no espaçotempo em que as crianças vivem e no que elas produzem com outras crianças. 
Essas produções constituem suas práticas significantes, em que as crianças “recompõem a 
cultura material e simbólica de uma sociedade. Elas fazem sua releitura do mundo, isso é, 
leem o mundo adicionando novos elementos geracionais, recriando-o e reinventando-o” 
(MEC/SEB/UFGRS, 2009, p. 31-32), produzem criativamente o que alguns autores cunharam 
de “cultura de pares”, ou seja, um conjunto de atividades, artifícios, valores que a criança 
apreende do mundo adulto, cria e partilha na interação com o grupo de crianças (CORSARO 
e EDER, 1990; CORSARO, 1997; SARMENTO, 2004; DELGADO e MÜLLER, 2005). Tais 
constatações apontam para novas formas de entender as pedagogias para as crianças, que 
requerem uma mediação pedagógica horizontal, promotora de autonomia e da participação 
infantil.  

A partir do exposto, ao avaliar a qualidade da educação infantil desenvolvida pela 
RMS, as crianças atendidas e oito crianças egressas foram escutadas e o resultado dessa 
escuta é relatado no presente trabalho. 
 
 
 
2. Auto avaliação institucional  
 
2.1  Contexto da pesquisa  
 

A Rede Marista de Solidariedade – RMS atua na promoção e defesa dos direitos de 
crianças e jovens, por meio de programas e projetos na área da educação e assistência 
social, desenvolvidos no Brasil, nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa 
Catarina e no Distrito Federal. 
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Assim como atua a Instituição Marista em 78 países, a RMS consolida sua missão de 
promover uma sociedade mais justa e solidária, juntamente com a comunidade, organismos 
dos governos, da sociedade civil e eclesiais. Está ainda alinhada às diretrizes da União 
Marista do Brasil, UMBRASIL, e da Fundação Marista para a Solidariedade Internacional, 
FMSI, cujo objetivo é fomentar ideias inovadoras e articular experiências globais na defesa 
das crianças e dos jovens em situação de vulnerabilidade social, alinhados aos organismos 
nacionais e internacionais. 

Para contribuir de forma comprometida com a construção de novos cenários para as 
infâncias e juventudes, a proposta socioeducativa da Rede contempla a formação contínua 
de educadores e gestores, os processos permanentes de qualificação das ações 
desenvolvidas com as crianças e jovens, além da atuação na incidência de políticas públicas. 

A defesa dos direitos da primeira infância é um dos temas do advocacy da RMS por 
entender que os anos iniciais são fundamentais para a formação que embasa o 
desenvolvimento humano integral. O respeito à criança como cidadã pressupõe o 
fortalecimento de políticas públicas para a primeira infância, entre elas, a educação infantil 
de qualidade. Na defesa da dignidade humana, por meio da presença atenta e portadora de 
esperança se apresenta no cenário de promoção e defesa dos direitos da criança por meio 
de ações sistemáticas e propositivas, visando incidir em políticas sustentadas no dever do 
Estado, para conseguir atingir “uma presença fortemente significativa entre as crianças e 
jovens pobres”113. Dentre essas ações está o atendimento direto a crianças de até cinco anos 
de idade em nove Unidades Sociais. Algumas condições são fundamentais para melhorar a 
qualidade da Educação Infantil e garanti-la exige o aprofundamento do debate, o 
entendimento e a apropriação do sentido desse espaço. 

Por esse motivo em 2010 a RMS realizou a autoavaliação institucional da Educação 
Infantil em quatro Unidades Sociais: Lar Feliz, (Santos-SP), Itaquera, Robru e Irmão Justino 
(São Paulo-SP). A pesquisa teve abordagem qualitativa e diversos procedimentos de coleta 
de dados. Contou com a participação de representantes das unidades sociais para compor 
um grupo de trabalho e com a consultoria da Move Social114, na mediação técnica de 
Rogério Silva. O resultado apontou caminhos para redirecionar a formação continuada dos 
profissionais, a infraestrutura e a participação infantil. O presente trabalho fará um recorte 
desse projeto dando ênfase na participação infantil na avaliação e no que resultou da escuta 
das crianças. 

 

 

2.2 Metodologia da auto avaliação institucional 

 

A escolha de um método de avaliação colaborativa, com a participação de gestores, 
educadores, crianças e famílias nasceu da crença em que apenas a abordagem participativa  
daria conta de enxergar a realidade e dar aos sujeitos envolvidos no projeto a apropriação 
necessária para que tivessem condições de propor soluções para os problemas enfrentados 
no cotidiano.  

A primeira etapa desenvolvida foi a definição do que se pretendia avaliar para 
posteriormente definir quais os métodos necessários para se chegar ao resultado esperado. 
Visava-se estabelecer com clareza quais perguntas iriam nortear a pesquisa.  
                                                           
113
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Objetivos da avaliação: 
- Enxergar e atribuir valor à trajetória construída pela Rede Marista em seus centros sociais 
de educação infantil; 
- Permitir que a Rede amplie sua compreensão sobre aquilo que construiu no campo da 
educação infantil; 
- Partilhar a construção de um saber sobre a instituição com vários de seus membros, entre 
gestores, educadores e técnicos; 
- Aprimorar seus planos estratégicos tanto no que diz respeito a sua gestão administrativo-
pedagógica, quanto ao que diz respeito a suas relações no território da educação infantil. 

Ao apropriar-se de técnicas de construção de um Plano de Avaliação e de 
Investigação da Realidade, o grupo construiu perguntas orientadoras da avaliação, 
problematizadas e ajustadas em 5 eixos que facilitaram a leitura das informações e a 
construção de indicadores. São eles: 
 

Eixo 01. Promoção e defesa dos direitos das crianças 
1. Em que medida a Rede Marista de Solidariedade contribui nas políticas públicas de 
educação infantil? 
2. Em que medida existe participação das crianças nos Centros Sociais de Educação Infantil 
Marista? 
3. Em que medida os direitos das crianças estão contemplados na proposta Socioeducativa 
Marista? 
 

Eixo 02. Proposta Socioeducativa 
4. De que maneira a Proposta Socioeducativa Marista está alinhada aos referenciais oficiais e 
institucionais para educação das infâncias? 
5. Que elementos mais influenciam na implantação da Proposta Socioeducativa 
Marista? 
 

Eixo 03. Articulação e Rede 
6. De que forma os Centros Sociais de Educação Infantil Marista se relacionam nos territórios 
em que estão localizados? 
7. Quais resultados este relacionamento tem produzido? 
 

Eixo 04. Formação Contínua 
8. Os processos de formação contínua dos educadores estão alinhados com a Proposta 
Socioeducativa Marista e atendem as demandas do cotidiano na perspectiva 
teórico-prática? 
 

Eixo 05. Impacto Social 
9. Em que medida o Serviço de Educação Infantil da Rede Marista de Solidariedade 
contribui para o desenvolvimento integral das crianças atendidas? 
 

Com base nos princípios postulados pelo grupo e nas perguntas de avaliação 
distribuídas nos 5 eixos de avaliação, o Grupo de Trabalho realizou um delicado processo de 
construção e pactuação do conjunto de indicadores que auxiliaram a coleta de informação e 
a avaliação da educação infantil. O foco do presente trabalho é apontar para a escuta das 
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crianças, iluminada por essas perguntas. Nesse sentido, o resultado apresentado trata-se de 
um recorte com foco nas vozes das crianças. 

 
Procedimentos utilizados 

Foram dezasseis grupos focais, oito entrevistas individuais com as diretoras, diretor e 
coordenadoras pedagógicas, rodas de conversa com as crianças, observação do cotidiano, 
aplicação de 67 questionários padronizados para os Educadores Sociais, uma minuciosa 
análise documental e aplicação dos Indicadores da Qualidade da Educação Infantil do MEC. 

Além dessas técnicas, foram também realizados “Estudos de Caso com Crianças 
Egressas”, consistindo em visitas de uma pesquisadora à casa de 8 egressos de dois CSM 
escolhidos como amostra. A passagem desta pesquisadora pela casa e pelo bairro dessas 
crianças produziu relatos importantes com a intenção de observar impactos da experiência 
Marista, bem como o atual contexto de vida dessas crianças. Posteriormente às visitas, um 
sub-grupo do GT se reuniu para analisar os estudos de caso, para contribuir com o trabalho 
de análise. 

 
 

3. Resultados da escuta das crianças 
 
3.1 Alguns resultados da escuta dos oito egressos115 
 

Vicente, Paulo, Gabriela, Tamara, Lia, Gisele, Inês Maria e Walter são crianças que 
estão no Ensino Fundamental, mas que freqüentaram a educação infantil Marista por no 
mínimo três anos de suas vidas. Moram na zona leste de São Paulo, na periferia da grande 
cidade. As histórias dessas crianças se unem em várias similaridades, tanto nas dificuldades 
econômicas enfrentadas pelas suas famílias, quanto na realidade vivida em seus bairros, 
escolas ou mesmo seu passado em comum pela unidade Marista. Suas vidas se unem nas 
dificuldades financeiras que, mais ou menos, as afetam diretamente. São crianças que têm 
em comum um cotidiano entre a escola e a residência, numa região segregada do restante 
da cidade, que sofre constantemente com menor investimento em políticas públicas.  

A pesquisadora Paula Delage passou uma tarde com cada criança. Entre lápis de cor e 
papéis, conversou com cada uma, tentando perceber e escutar palavras, sinais e silêncios 
reveladores das lembranças trazidas da educação infantil e das marcas deixadas por essa 
vivência. A observação e a escuta sensível da pesquisadora forneceu material para a análise 
do Grupo de Trabalho de Avaliação, por meio do documento “Oito Tardes de Conversa116”  
que revelou alguns pontos destacados abaixo: 
 
3.1.1 O que a educação infantil deixou para as crianças:  
 

As marcas que as crianças adquiriram na Educação Infantil nem sempre continuaram. 
As marcas da EI estão nos egressos, sobretudo no que toca as memórias afetivas, olfativas e 
gustativas. Contudo, reconhece-se menores incidências de aspectos como expressão em 
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múltiplas linguagens, projetos de vida e valorização da aprendizagem, como se algo da 
ordem cognitivo ou psicomotora tivesse menor presença, ênfase ou espaço na experiência 
das crianças ou na própria realização da Proposta Educativa. Isso alerta para pensarmos – 
em que medida a proposta pedagógica desenvolvida na educação infantil Marista dá ênfase 
a aspectos afetivos, deixando de lado outras dimensões do desenvolvimento infantil 
integral?  

Há crianças que se lembram do brincar como algo localizado no passado, não mais 
pertencente ao seu cotidiano. 

Quando lembram da Educação Infantil, relatam espaços coloridos e alegres, com 
atividades de brincar, como pular corda, desenhar, pintar, cantar, dançar, sessão de leituras, 
pega-pega, esconde-esconde, teatrinho. Ao lado da carinhosa lembrança das crianças da 
comida (seu sabor e cheiro), não há dúvidas de que o brincar marcou as crianças egressas. 

 
3.1.2 O que as crianças revelaram sobre suas vidas: 
 

Relação com a comunidade: Algumas das crianças têm espaços familiares, de lazer ou 
cuidadouros que permitem um entorno para sua criatividade, imitações dos mais velhos e 
encontros com gente da mesma idade pra brincar ou apenas pra se trancar no quarto e 
dividir confidências. Os irmãos exercem função fundamental quando podem e tem idade 
para brincar. Eles servem como referências aos menores do que é divertido e legal. 

O lugar para brincar: Muitas vezes brincam na rua ou na casa de um ou outro. Ainda 
existem espaços assim na cidade que variam conforme a tranquilidade das ruas e o tempo 
de permanência da família naquela localidade. Os pais demonstram muita preocupação com 
a segurança do bairro, e isso é revelado também nas vozes das crianças. 

Laços - Infelizmente a transição constante de algumas famílias em busca do aluguel 
mais barato impede que estes laços entre crianças se consolidem. Foi o que presenciamos na 
história pessoal de algumas delas. 

A relação com a escola: A escola atual exerce papel tímido na vida de nossos 
egressos. Ela se mistura nos relatos com o restante de suas trajetórias cotidianas. A escola 
não atravessa os espaços familiares e quase nunca é objeto de diálogo da família. Isto ocorre 
tanto por parte das crianças como de seus pais que muitas vezes adiam a possibilidade de 
um acompanhamento frequente das atividades dos filhos. Por exemplo, pode ser observada 
pela lição de casa que passa despercebida dentro de muitas famílias.  

Queixas: as crianças escutadas se queixam da desorganização da instituição escolar, 
decepcionadas com o que a escola lhes promove de ambiente para conviver, brincar e 
aprender. Decepcionam-se com os métodos educacionais sistemáticos.  

Rotina adulta: A atual rotina da escola, os papéis a serem exercidos em casa (limpeza, 
cuidado com adultos adoentados), as proibições de brincar da rua (sempre marcada como 
perigosa) restringem a brincadeira no universo da criança. O mundo dos adultos chegou 
antes para algumas delas e o retorno à infância aparece algumas vezes como projeto de 
vida, representando no desejo de trabalhar na educação infantil e de cuidar das crianças 
pequenas. 

Adaptação difícil: uma parte das dificuldades de adaptação das crianças ao novo 
espaço escolar condiz com a tradicional ausência dos pais em participar da rotina escolar, 
sempre revelada como carga difícil de ser integrada ao cotidiano familiar, o que reforça os 
padrões de distanciamento entre espaço familiar e espaço escolar. 
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3.2 Alguns resultados da escuta das crianças matriculadas na educação infantil: 
 

A observação das crianças e as rodas de conversa na educação infantil apontaram 
para alguns pontos destacados: 

 
Pontos frágeis: 
 
1. Escutar a criança exige dedicação individual e o elevado número de crianças por educador 
é o principal aspecto que impossibilita a atenção individual à criança.  
2. O tempo de espera entre uma atividade e outra torna a rotina desgastante para as 
crianças. Elas apresentam um tempo diferente dos adultos e necessitam de maior dinâmica 
entre atividades para que não sejam forçadas a longos períodos de espera. 
3. A escuta das crianças parece depender bastante da estrutura e da rotina dos educadores. 
Há momentos em que a rotina atrapalha ou impossibilita ações de respeito ao momento da 
criança sem engessá-la, e momentos em que ela ajuda. Como por exemplo, a mudança da 
rotina em retirar o banho de alguns grupos permitiu mais tempo para ficar com eles e, ao 
mesmo tempo, menos espaço para trocar olhares e ter um momento confortante 
estreitando laços com os pequenos.  
4. A rapidez dos momentos da troca evidencia problema na organização do espaçotempo - 
muito barulho e a atenção e o cuidado com as crianças se dilui bastante. As situações 
presenciadas revelam uma distinção entre os momentos do educar e do cuidar, como se o 
papel da escola estrutura-se apenas no ato de educar, contrapondo-se ao currículo que 
percebe a criança como um ser integral. 
 
 
Pontos fortes: 
 
1. As crianças demonstram estarem felizes, acolhidas e adaptadas nos locais pesquisados. 
2. Os educadores têm clareza de seu papel na formação das crianças, e isso se expressa na 
referência que elas têm com os adultos. 
3. É nítida a preocupação com a organização de espaços que valorizam a participação das 
crianças e desenvolvam sua autonomia. Essa constatação é visível nos espaços do berçário, 
com colchonetes, móbiles ao alcance das crianças, brinquedos, espelhos e caixas vazias para 
explorarem, à altura das crianças e na ausência de filas para transitar pelos espaços. O self 
service é outro exemplo de autonomia progressiva, porém menos estruturado ainda. 
4.  As crianças são escutadas ao se propor atividades a partir do que elas demandam,      
questionam, produzem. “Escutar as crianças tem a ver também com as estratégias de 
autonomia. Por exemplo, nós não fazemos fila, a gente confia e dá a liberdade, a voz, pra 
elas irem se organizando sozinhas”(educadora).  
5. Vem da escuta das crianças a criação de projetos para cada grupo. “É quando a gente 
materializa em uma atividade o que as crianças mostram. Por exemplo: uma criança 
comentou uma vez que tinha muito lixo na rua, no caminho de sua casa. Disso surgiu uma 
atividade de passeio no bairro, em que tiramos fotos, montaram uma maquete do bairro na 
sala de aula, vimos a história do bairro”(educadora). 
6. A participação das famílias na educação infantil, respeitando o tempo de cada criança na 
adaptação, e a segurança que uma pessoa da família por perto pode oferecer. “A criança 
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também traz coisa da família, quando faz a roda de conversa pela manhã pra contarem o 
que aconteceu em casa. Elas se sentem bem”(educadora). 
7. O incentivo à autonomia é visível nos momentos de atividades dirigidas e também de 
atividades livres em que existe a liberdade de circular nos espaços e de satisfação de 
necessidades como ir ao banheiro e beber água quando quiserem. “Tem muita criança que 
foge pro banho ou para a troca de fraldas porque ela quer ficar sozinha, isso é escutar, parar, 
olhar pra criança e saber o que ela está querendo dizer. Esse foi um momento que deu pra 
dar voz, pra ela mostrar o que ela queria de fato” (educadora). 
8. A escuta sensível dos educadores no cotidiano. “Ás vezes a criança está chorando e você 
diz pra ela que ela tem o direito de ficar nervosa e triste, que ela pode chorar”(educadora). 
“O choro, a gente ouve, pensa que é manha e não é manha, ela tem saudade, fala com o 
olhar, ela sente saudade, e tem que ter essa sensibilidade pra perceber o que ela está 
sentindo”. (educadora) 
 
 

Conclusão 
 

É imprescindível enfatizar que apenas um recorte do resultado foi aqui apresentado, 
visto que o foco dessa apresentação está na participação infantil dentro de um processo de 
auto avaliação institucional que contemplou a escuta de outros agentes. 

Um dos valores da pedagogia marista é a escuta, tão importante e ressaltada por 
muitos dos profissionais da RMS. É a partir dessa posição que se espera que as crianças 
tenham sua participação respeitada e suas opiniões levadas em consideração.  

As crianças falam por meio de linguagens diversas e até com seu silencio e choro e 
tão importante quanto a escuta é o processo de tomada de decisão que nasce a partir do 
escutado, do observado. No caso específico dessa avaliação, um plano estratégico está 
sendo desenvolvido na RMS para dar respostas às questões reveladas pela avaliação da 
educação infantil.  

A escuta dos egressos nos chama atenção. Elas sentem-se inseguras para conviver em 
seus bairros, têm precocemente uma rotina adulta e ainda apresentam, em certa medida, 
dificuldades para adaptar-se às escolas do ensino fundamental. Alertam-nos para a 
necessidade de juntar esforços do Estado e da sociedade civil para o planejamento de 
cidades que acolham às crianças. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei brasileira de 1990, e a Convenção dos 
Direitos da Criança (CDC) ressaltam a importância de respeitar os sentimentos da criança 
pequena e escutá-la quanto as suas opiniões e necessidades. Adentrar seus universos 
simbólicos no processo de autoavaliação institucional nos fez perceber algumas situações de 
alerta bem como alguns pontos de luz anunciados pelas crianças participantes e crianças 
egressas da educação Infantil Marista. 
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Políticas Educativas para a infância: o caso da Educação Pré-Escolar 
em Portugal (1995-2010) 

 
 

Emília Vilarinho 
 

 
Resumo 
 

Neste texto pretendemos analisar criticamente o processo de implementação do 
novo projecto político da Educação Pré-Escolar em Portugal, entre 1995 e 2010, em 
particular a emergência de novo padrão de governação deste nível de educação e os seus 
efeitos na promoção da igualdade de oportunidades de acesso das crianças a uma educação 
de qualidade. Procura-se identificar e problematizar os alicerces da construção do novo 
projecto da Educação Pré-Escolar, os seus grandes eixos legitimadores e os papéis que o 
Estado e o terceiro sector foram assumindo na sua implementação, num quadro de uma 
conjuntura nacional e transnacional em que são visíveis as crescentes influências dos 
processos de globalização e transnacionalização, com repercussões nas políticas educativas, 
e nos direitos das crianças à educação. O quadro teórico de análise e problematização do 
objecto da investigação centra-se nos domínios da Política Educativa e da Sociologia da 
Infância e Educação. 

A partir de um estudo de caso, centrado na análise da implementação da 
componente de apoio à família em jardins de infância públicos, conclui-se que houve uma 
melhoria na expansão da oferta educativa, contudo verificam-se problemas na 
implementação do novo modelo e foram criados novos obstáculos à igualdade de acesso das 
crianças à educação. 
Palavras-chave: Infância, Políticas Educativas, Estado, Governação, Terceiro Sector 

 
ABSTRACT 
 
This text aims to critically review the implementation of a new policy regarding preschool 
education in Portugal, between 1995 and 2010, particularly an emerging preschool new 
governance approach, as well as its effects in what concerns the promotion of children equal 
opportunities to quality education. 
Additionally, it seeks to identify and question the foundations of the preschool education 
new project, its major axes of legitimacy and the roles played by both the State and the third 
sector in its implementation. Once the external influences are growing, it is evident the rising 
tide of globalization processes and transnationalization in educational policy and in the 
children rights to access the education. 
The theoretical background analysis and questioning of the research focuses in the areas of 
Education Policy and Sociology of Childhood and Education. 
From a case study focusing on a study relating to family’s support in public kindergartens, it 
is concluded that there has been an improvement as far as the expansion of education is 
concerned, however problems concerning the new model implementation and new barriers 
to children equal access have been posed. 
Keywords: Childhood, Education Policy, State, Governance, Third Sector 
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1. O Quadro Teórico de Referência 

 

Na elaboração deste trabalho de investigação partimos com a preocupação de evitar 
a “desconexão substantiva das pesquisas em política educacional da arena geral da política 
social” (Ball, 2006: 24) de modo a não desconectar a educação das crianças do conjunto de 
mudanças económicas, políticas e culturais mais gerais e, entre outros aspectos, ter mais 
condições para observar o impacto e os efeitos nas diferentes famílias das transformações 
produzidas na provisão da educação. Na linha de S. Ball (2006), consideramos que o 
isolacionismo empírico-analítico da educação face a outros campos da política social 
contemporânea é visível em algumas análises das políticas de educação de infância. 

Situando-nos no campo da sociologia das políticas educativas, a focalização no papel 
do Estado ganha centralidade na análise das mesmas, pela necessidade de compreensão da 
fonte e da natureza da estabilidade e da mudança em educação (Antunes, 2004: 38). Neste 
sentido, a abordagem teórica centrada no Estado, proposta por Roger Dale foi fundamental 
para o nosso trabalho. De facto, o Estado, desde a emergência do projecto da modernidade 
capitalista, passando pelo desenvolvimento de sociedades com regime socialista (não 
democrático), pelas sociedades com regime capitalista ditatorial, pelas sociedades com 
regime capitalista democrático até às mais recentes reconfigurações do mesmo tornou-se o 
principal protagonista (mas não o único) na concepção e desenvolvimento dos sistemas 
educativos. Apesar da centralidade do Estado, esta não pode ser entendida como 
exclusividade, controlo ou dominação do campo ou dos processos de actuação (cf. Dale, 
1988: 18-9). Entender o Estado como protagonista exclusivo colocaria em causa a 
compreensão de qual a fonte da política educativa em torno da relação Estado, economia e 
a sociedade civil. Por outro lado, a configuração do serviço educativo sucede de modalidades 
desenhadas de financiamento, fornecimento e regulação. Estas operações podem ser 
coordenadas pelo Estado, pelo mercado ou pela comunidade (terceiro sector e outras 
entidades referenciáveis à sociedade civil). Esclarecer, entre outras dimensões, qual a 
combinação institucional que prevaleceu, num dado momento e num dado sector, e as suas 
consequências para as políticas e para as práticas, torna-se fundamental na análise das 
políticas educativas. Neste trabalho procurámos compreender o conteúdo desta afirmação, 
a partir da análise do processo de implementação do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Na linha de Roger Dale, a focalização no Estado 
não impede que se reduza a complexidade dos fenómenos inerentes à definição da política, 
nem que desta focalização resulte um novo reducionismo determinista. Daí que, o mesmo 
autor (Dale, 1988, 1989,1994) defende a necessidade do estudo da política de educação (the 
politics of education), distinguindo-a conceptualmente de política educativa (education 
politics). O estudo da política de educação leva à investigação do processo de constituição da 
agenda para a educação (a definição dos objectivos, problemas, prioridades, expectativas), 
de modo a compreender como são traduzidas as dinâmicas macro-sociais dos contextos 
económico, político, cultural e ideológico na definição da agenda política. Esta forma e nível 
de análise permitirá sinalizar e compreender as mediações (das estruturas e processos) 
entre as dinâmicas macro-sociais de naturezas políticas, económicas e culturais e as políticas 
educativas promovidas. O estudo da política educativa (education politics) orienta para a 
análise das formas como a agenda é concretizada. Ou seja, é importante analisar como ela é 
interpretada e recebida pelo conjunto de actores envolvidos, as relações e condições sociais 
que confrontam, as interacções e os efeitos destas dinâmicas (cf. Dale, 1994: 35-7).  
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Estando o nosso estudo centrado na análise da trajectória de uma medida política 
(Ball & Shilling, 1994: 2), consideramos também muito útil utilizar como referencial teórico a 
abordagem de ciclo de políticas (policy cycle approach) proposta por Stephen Ball e seus 
colaboradores (Bowe, R.; Ball, S.; Gold, A., 1992 e Ball, S., 1994). A abordagem de ciclo de 
políticas adopta uma orientação pós-moderna (cf. Mainardes, 2006) que valoriza a natureza 
complexa e conflitual da política educacional, os processos micropolíticos e a acção dos 
profissionais e outros agentes que influenciam e implementam as políticas ao nível local. 
Esta abordagem do ciclo de políticas não só rompe com a linearidade de outros modelos de 
análise de políticas, como abre a possibilidade da compreensão da complexidade da política 
investigada, da pluralidade e do carácter dialéctico do processo político, dos interesses e 
sentidos dados pelos diferentes actores. Por outro lado, permite restituir sentidos das 
interacções dos contextos macro e micro na análise das políticas educativas. O ciclo contínuo 
de políticas, de Ball (1994), é constituído por diferentes arenas de acção ou campos de acção 
política que envolvem disputas entre grupos de interesse: o contexto de influência, o 
contexto de produção de texto, o contexto da prática, o contexto de resultados/efeitos e o 
contexto de estratégia política. Estes contextos estão inter-relacionados, não são etapas 
lineares nem têm uma dimensão temporal ou sequencial. A utilização deste referencial 
teórico-analítico permitiu-nos fazer uma análise crítica da trajectória das novas políticas de 
Educação Pré-Escolar desde a proposta de formulação inicial à publicação da Lei-Quadro e 
outros normativos regulamentadores, até à sua implementação no contexto da prática e a 
alguns efeitos produzidos. 

A construção das políticas de Educação de Infância é um processo complexo em que 
são múltiplos e diversificados os actores e as instâncias que nele interferem, apesar de estes 
assumirem níveis diferentes de envolvimento, responsabilidade e poder, sendo visível a sua 
influência no processo e no resultado das medidas implementadas. Importa desde já realçar 
que a definição das políticas e mudanças introduzidas são também moldadas pelas 
perspectivas internacionais, nomeadamente europeias, acerca da educação e dos cuidados 
para a infância. Neste caso, trata-se de orientações, entendimentos e compromissos 
políticos assumidos (metas a atingir, objectivos) aos quais Portugal se vincula como país 
integrante da União Europeia. 

Se, na análise das políticas públicas, é importante ter em atenção os processos de 
influência e de regulação supranacional, também é fundamental ter em conta as 
especificidades históricas, políticas e culturais da Educação Pré-Escolar, de modo a que se 
possa evidenciar a realidade portuguesa que, embora “contaminada” por factores, conceitos 
e modelos exógenos, não é uma mera cópia dos modelos preconizados pelas instâncias 
internacionais e transnacionais. Como referem L. C. Lima e A. J. Afonso (2002: 12) “a 
expressão de uma política educativa, em todo o caso, raramente escapa à heterogeneidade 
dos discursos reformadores ou à pluralidade de interesses e de lógicas mesmo que entre os 
sectores que a promovem ou apoiam, nunca resultando, portanto, em realidades unas ou 
homogéneas”. Ter em conta este aspecto na nossa análise é particularmente relevante, uma 
vez que, neste nível de educação em Portugal, e com maior expressão no período entre 1995 
e 2002, a negociação com a administração local e os parceiros sociais foi determinante (cf. 
Vilarinho, 2011) para a concretização das medidas políticas previstas no Programa de 
Expansão e de Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Aqueles parceiros sociais, 
legitimados por um mandato de representatividade das instituições particulares sem fins 
lucrativos que prestam serviços para a infância, reforçados com a assinatura do Pacto de 
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Cooperação para a Solidariedade Social117, em 1996, não só alargaram o campo de disputa 
entre os interesses da rede pública e da rede privada, como através das parcerias 
estabelecidas com o Estado introduziram algumas especificidades nos modos de definição e 
decisão política, no financiamento e nos padrões e modalidades de governação. 

 
 
 

2. As Políticas de Educação Pré-Escolar em Portugal após a publicação da Lei- Quadro  

 

2.1. Um novo questionamento do período de revitalização (?): o ponto de partida 

 

A publicação da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro - Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar 
- é um marco fundamental na recente história deste nível de Educação em Portugal. 

Na investigação por nós produzida (Vilarinho, 2000), onde procuramos compreender 
e questionar a construção das políticas de Educação Pré-Escolar no período compreendido 
entre 1977 e 1997, através da análise do papel do Estado na definição e desenvolvimento 
deste nível de educação, identificamos três fases: I – Fase da Criação, Normalização e 
Expansão da EPE (1977-1986); II - Fase de Retracção (1986-1995) e III - Fase de Revitalização 
(?) (1995-1997). Dada a proximidade temporal da conclusão do trabalho com a publicação 
da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar e com o Decreto-lei n.º 147/97, não foi possível 
deixar de nos interrogarmos se estaríamos a iniciar uma fase de Revitalização deste nível de 
educação. Os discursos políticos e as medidas legislativas118, associadas a alguns factos 
políticos, como a criação do Gabinete Interministerial para a Expansão e Desenvolvimento 
da Educação Pré-Escolar (GIEDEPE), a elaboração do Pacto Educativo e a assinatura do Pacto 
de Cooperação para a Solidariedade Social com diversos parceiros sociais indicavam, ainda 
que de forma difusa e revestida de algumas ambiguidades, que o futuro poderia trazer 
mudanças significativas para a educação das crianças.  

Todavia, apesar do discurso e das práticas generosas dos governantes e responsáveis 
dos gabinetes ministeriais, havia aspectos que nos levavam a questionar os sentidos da 
orientação política e seus efeitos na redefinição do papel do Estado. A principal questão 
tinha que ver com a redefinição do conceito de rede de Educação Pré-Escolar. Esta passou a 
designar-se por Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, integrando a rede pública e a rede 
privada. As nossas dúvidas em relação aos sentidos da política advinham essencialmente do 
seguinte: 
i) O que se passou no período anterior – fase de retracção – em que, sobre fortes 
pressões da opinião pública e a terminar a legislatura, o governo social-democrata publicou 
o Decreto-lei n.º 173/95, de 20 de Julho. Neste decreto, o Estado não assumiu o papel de 
promotor directo da criação de novos jardins de infância, mas sim incentivou a diversificação 
da oferta e das entidades promotoras, favorecendo, deste modo, a introdução de 

                                                           
117 Assinado entre o Governo, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, a União das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas. 

118 Recorde-se que foram autorizadas as portarias, “congeladas” pelo Governo anterior, de criação de novos jardins de infância da rede 

publica. 
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mecanismos de mercado educacional neste nível de educação. Se esta iniciativa legislativa 
não fosse abortada pela não adesão dos principais promotores da rede privada, as IPSS, e 
pelos municípios, ela poria em causa a igualdade de oportunidades educativas das crianças a 
este bem educativo; 
ii) O facto de as políticas internacionais serem cada vez mais influenciadas pelos 
processos de globalização económica e onde, inserido nas reformas neoliberais, tem 
emergido o discurso apelativo à participação da sociedade civil, aqui entendido como uma 
forma de resolver a retracção do Estado na promoção de políticas sociais (cf. Montaño, 
2002). Esta constatação obrigou-nos a estar vigilantes e a tentar compreender que 
orientação política estaria agora subjacente ao programa governamental para este nível de 
educação. No momento, a desconstrução do discurso da “mobilização cívica” tão presente 
no Pacto Educativo do XIII Governo Constitucional era uma tarefa impossível de realizar com 
mais rigor porque a sua materialização em medidas concretas era ainda muito incipiente; 
iii) As razões históricas associadas à criação dos serviços de atendimento às crianças, a 
forte visibilidade da função social de apoio às famílias junto das comunidades, a 
fragmentação institucional reforçada pelas ambiguidades na definição do campo das 
políticas (política social/familiar/educativa) perpetuadas até à publicação da Lei n.º 5/97, 
provocarem que a consciência cívica de que o fornecimento gratuito da Educação Pré-
Escolar é um dos direitos das crianças à educação seja ainda muito frágil na sociedade 
portuguesa. Assim, e até pela não obrigatoriedade de frequência das crianças, este nível de 
educação era mais permeável à introdução de medidas de pendor mais assistencialistas e 
privatizantes do que em qualquer outro nível do sistema educativo.  

Assim, não sendo para nós perceptível, questionamos que papel o Estado reservaria a 
si próprio na promoção daquele projecto político: o de regulador e avaliador e/ou de 
promotor? Salientámos as implicações que teriam na promoção das igualdades de 
oportunidades educativas as orientações que não salvaguardassem e ampliassem o sistema 
público e gratuito de Educação Pré-Escolar. 
 
2.2. Eixos estratégicos de desenvolvimento: um contributo para a análise da sua 

implementação 
 

No trabalho de investigação desenvolvido procurámos analisar e compreender 
diferentes sentidos das mudanças operadas na educação pré-escolar, bem como os efeitos 
produzidos na promoção de igualdades de oportunidades educativas às crianças desta faixa 
etária. Neste tópico, interessa-nos, em particular, identificar os eixos estruturantes de 
desenvolvimento e expansão deste nível educativo e observar os instrumentos de acção 
política que o Estado concebeu e usou para a concretização das medidas preconizadas. 
Interessa-nos igualmente introduzir na reflexão os múltiplos sentidos que os diferentes 
intervenientes neste processo de implementação foram atribuindo às mudanças que foram 
introduzidas e a apreciação que delas fazem. 

A partir da análise do conjunto de documentos e normativos, dos discursos e 
depoimentos de responsáveis políticos, identificamos três eixos estratégicos de 
desenvolvimento das políticas: 
i) Ao nível da rede - a reorganização e a expansão da oferta; 
ii)  Ao nível da concepção - a consolidação da Educação Pré-Escolar como primeira etapa da 
Educação Básica e como serviço básico de apoio à família; 
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iii) Ao nível organizacional - a promoção da qualidade e a implementação do modelo 
integrado de serviços. 
 
2.2.1. A Reorganização e a expansão da Rede e as parcerias com o terceiro sector 

 

A Lei-Quadro e o Decreto-Lei n.º 147/97 de 11 de Junho que a regulamentou 
redefinem a rede de Educação Pré-Escolar. Esta passou a ser designada por Rede Nacional 
de Educação Pré-Escolar integrando, numa só rede, as anteriores redes pública, privada e 
privada solidária sem fins lucrativos. A rede passou a ter a tutela pedagógica do Ministério 
da Educação procurando o Governo português, desta forma, resolver alguns dos problemas 
identificados neste nível de educação – a desarticulação interministerial, a fragmentação 
institucional e sócio-jurídica derivada da diversidade de promotores e de diferentes tutelas 
ministeriais e a predominância da função assistencial sobre a educativa nos jardins de 
infância da rede privada. Um conjunto de outros problemas identificados era a baixa taxa de 
cobertura nacional, as assimetrias regionais de oferta e consequentemente as desigualdades 
de acesso das crianças à Educação Pré-Escolar. Neste sentido, uma das metas a atingir era a 
expansão significativa da oferta pré-escolar. Assim, no Plano de Desenvolvimento e 
Expansão da Educação Pré-Escolar, as metas traçadas apontavam para que, até ao final do 
século XX, a oferta global da Educação Pré-Escolar fosse a seguinte: para as crianças de 5 
anos - 90%; para as crianças de 4 anos – 75%; e para as crianças de 3 anos – 60%. Estas 
metas significavam um aumento de 20% da oferta e a possibilidade de mais 45.000 crianças 
poderem frequentar este nível de educação. 

Segundo dados do GEPE-ME (2009)119, a taxa de pré-escolarização teve um aumento 
de quase 30% nas últimas duas décadas (início década de 1990 - 50,7%; ano escolar 2007/08 
- 79,8% . Com base na mesma fonte, verifica-se que essa taxa não é uniforme em todas as 
idades: em 2007/08 a pré-escolarização das crianças de 5 anos estava já próxima dos 90%, 
mas, para as crianças de 3 anos ficava-se pelos 64,9%. Os últimos dados disponíveis indicam 
que em 2010 a taxa real de pré-escolarização era de 83,9% e em 2011 era de 85,7% 
(PORDATA, 2012).  
Da análise documental e dos discursos políticos concluímos que entre 1995 e 2002, a 
governação socialista aproximou-se das políticas da terceira via (cf. Vilarinho, 2011). Uma 
primeira constatação é que o governo socialista propôs-se desenvolver e expandir a oferta 
educativa pré-escolar de forma diferente. A estratégia de expansão passou pela mobilização 
do terceiro sector. A rede solidária, pela via da contratualização, tornou-se pública e neste 
sentido o Estado, pelo menos em termos formais, garantiu o acesso gratuito à componente 
educativa da Educação Pré-Escolar. No entanto, ao criar um novo modelo organizacional 
para os jardins de infância da rede pública, com a extensão de horário, não salvaguardou a 
gratuitidade da componente de apoio à família. Deste modo, questionamos quais os efeitos 
práticos desta medida, no que concerne à promoção da igualdade de acesso à Educação Pré-
Escolar Este último aspecto é aquele que se reveste de maior novidade e importância e que 
neste texto pretendemos dar maior destaque120. Uma segunda constatação foi a de que nos 
dois ciclos de governação do Partido Socialista observou-se uma recomposição do Estado, 

                                                           
119 Cf. Capucha et al (2009) 

120 Retomaremos estes aspectos mais adiante, apresentando de forma sucinta dados de um estudo de caso realizado num concelho do 

norte de Portugal. 
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onde o Terceiro Sector ganha mais visibilidade e protagonismo na implementação de 
políticas sociais e onde o Estado remete para si próprio, cada vez mais, os papéis de 
Regulador, de Avaliador e de Articulador. Ao nível da Educação Pré-Escolar, naquele ciclo 
político, o Estado parece ter tido como preocupação central na edificação do projecto 
assente num quadro normativo extenso, que regulasse as diferentes dimensões do 
desenvolvimento do projecto, instituindo formas diferentes de coordenação, controlo e 
governação da rede nacional de Educação Pré-Escolar. 

 

2.2.2 A Concepção de Educação Pré-Escolar e o novo Modelo Organizacional 

 

 A consolidação da Educação Pré-Escolar como primeira etapa da Educação Básica 

(1998/2002) 

 

 A história da Educação Pré-Escolar tem revelado como se tem redefinido a função 
social dominante deste nível de educação. De uma função eminentemente assistencial e de 
guarda, ao longo da segunda metade do século XX foi ganhando mais visibilidade a função 
educativa. Como E. Plaisance (1986) demonstrou no trabalho desenvolvimento sobre as 
escolas maternais francesas na década de 1980, o aumento da frequência daquelas 
instituições pelas crianças da classe média está relacionado com a assumpção da sua função 
educativa. A redefinição social da infância, o olhar as crianças dos 3 aos 6 anos como sujeitos 
culturais (cf. Chamboredon & Prévot, 1982) e a procura de acumulação de capital cultural 
pela classe média, foram factores que reforçaram a função educativa das instituições pré-
escolares. Este movimento consolidou-se e a Educação Pré-Escolar passou a integrar os 
sistemas educativos. Em Portugal, é com a criação da rede pública que a função educativa 
ganhou maior visibilidade social. Todavia, como já referimos, as diversidades histórica e 
institucional dos jardins de infância portugueses influenciavam práticas onde a disputa entre 
as funções social e educativa eram permanentes. É com a Lei n.º 5/97, de 5 de Fevereiro, Lei-
Quadro da Educação Pré-Escolar, que este nível de educação é consagrado como a 1ª etapa 
da Educação Básica. Neste sentido, o Ministério da Educação assume a tutela pedagógica em 
todos os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede nacional. 

Com a continuidade do Partido Socialista no governo, no ciclo político de 1999-2002, 
são reafirmadas as grandes linhas traçadas para o desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
O ministro da educação de então, Augusto Santos Silva, na exposição dirigida, a 11 de 
Outubro de 2000, ao Conselho Nacional de Educação sobre as grandes opções da política 
educativa para 2001 e no quadro do PRODEP, afirmava121: 
 

“A valorização da Educação Básica parece-me constituir a aquisição maior da democracia 
portuguesa em matéria de educação; e são óbvias as consequências desse reconhecimento. 
Em anos mais recentes, também se tornou claro, para todos os agentes da sociedade 
portuguesa que falamos em Educação Básica, e não apenas em ensino básico, para 
assinalar que começa pela Educação Pré-Escolar, configurando esta, por isso mesmo, um 

                                                           
121 In Gabinete do Ministro da Educação (2000). As Grandes Opções da Política Educativa para 2001 e no Quadro do PRODEP.  

http:www.gme.min-edu.pt/intervencoes/Outras%20intervencoes/01100001.h. (acesso a 06.03.2001). 
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alicerce fundamental do sistema educativo. Ora a aposta na Educação Pré-Escolar implica 
quer a expansão física da rede de estabelecimentos, quer a qualificação pedagógica das 
actividades, quer a montagem de respostas sócio-educativas específicas às necessidades 
das famílias”. 

 

A Educação Pré-Escolar continua na agenda política como um projecto marcante 
destas legislaturas. As políticas de Educação Pré-Escolar passam a estar intimamente 
relacionadas com as mudanças que se pretendem operar na sociedade portuguesa e com o 
desenvolvimento do seu capital humano. Assim, quer no âmbito da agenda política, quer nas 
práticas de administração, foi dada particular ênfase à promoção da Educação Pré-Escolar 
como 1ª etapa da Educação Básica, tendo esta como principal finalidade uma boa integração 
escolar das crianças e o combate à exclusão social. Aquela ênfase tem que ser entendida 
num quadro mais lato de defesa de uma Educação Básica Inclusiva, onde as medidas de 
alargamento do acesso ao bem educativo são muito importantes, mas também onde as 
medidas de prevenção e combate à exclusão escolar e social são implementadas dentro e 
fora do contexto educativo/escolar122.  

Num quadro em que o Governo assume que Portugal é o país europeu com os mais 
baixos níveis de instrução da população adulta, que reafirma a importância da 
implementação de políticas educativas que promovam a “valorização das pessoas e a 
redução das desigualdades sociais e o progresso humano” e em que a Educação Básica se 
constitui como “o começo de um processo de educação e formação ao longo da vida” 
(Ventura, 2000: 2)123, a consagração da Educação Pré-Escolar como a “1ª etapa da Educação 
Básica, comum a todas as crianças” e a universalização de uma oferta de qualidade (Ventura, 
2000: 2 – 4), recoloca, de novo, na agenda política do governo este nível de educação e 
reforça a sua função educativa. No ponto 3, do Documento Educação, Integração, Cidadania 
– Documento Orientador das Políticas para o Ensino Básico (Ministério da Educação/DEB, 
1998), a Educação Pré-Escolar e o 1º ciclo são considerados como a primeira prioridade da 
política educativa. Neste documento é reafirmada a intenção governamental de «fazer da 
Educação Pré-Escolar a primeira etapa da Educação Básica, comum a todas as crianças, meio 
de socialização com os códigos de relação e as regras de vida comunitária», de modo a 
garantir a democratização e universalização da mesma e a reforçar a função educativa na 
Educação Pré-Escolar. 

Todas estas orientações políticas são fortemente influenciadas pela agenda 
internacional e pelos compromissos que Portugal assumiu no quadro da sua integração na 
União Europeia. O financiamento para a educação é cada vez mais condicionado pelos 
resultados apresentados, tendo como referencial os compromissos assumidos. Por exemplo, 
o Banco Mundial definiu a Educação Básica como prioridade das políticas educativas, 
incluindo a Educação de Infância, nos anos 90 do século XX (cf. Rossetti-Ferreira, Ramon & 
Silva, 2002: 74). Dai que, importa ter sempre presente o contexto de influência da produção 
das políticas para melhor compreender o seu conteúdo. 

                                                           
122 Importa aqui recordar algumas medidas implementadas dentro do contexto escolar, em particular a criação dos Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária e dos Currículos Alternativos (Silva, 2006). 

123 Ventura, A (2000). Educação, integração, cidadania - documento orientador das políticas para o ensino básico. Lisboa: Ministério da 

Educação. www2.dce.ua.pt/…educação%20cidadania.pdf. 
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No que concerne à Educação Pré-Escolar, e num quadro internacional onde se 
disputam os sentidos da educação, se redefinem as funções da educação na sociedade e se 
impõe um conhecimento hegemónico, a definição de 1ª etapa da Educação Básica introduz 
alguma preocupação. A preocupação centrava-se essencialmente na possibilidade de se 
adoptar uma lógica curricular de pendor mais escolarizante, contrariando a perspectiva 
pedagógica dominante nas práticas dos educadores, que eram centradas em modelos 
curriculares que valorizam a globalização e a contextualização dos saberes, distante de uma 
visão compartimentada de saberes em áreas disciplinares. Todavia, a conduta ministerial de 
proximidade à academia e as alianças conjunturais que com ela se foram tecendo permitiu 
que a “tradição progressista” dos educadores e formadores portugueses, desde sempre 
ligados aos movimentos pedagógicos mais inovadores, influenciassem fortemente a 
orientação curricular e os documentos produzidos para a sua explicitação. Assim, por 
iniciativa da então directora do departamento de Educação Básica, Teresa Vasconcelos, foi 
desenvolvido um processo de construção das Orientações Curriculares para a Educação Pré-
Escolar, que esteve em discussão pública durante dois anos. Neste processo de consulta 
foram envolvidos os educadores de infância, através dos seus representantes profissionais e 
sindicais, e as escolas de formação. “Este processo participado de construção das 
Orientações Curriculares foi considerado pela OCDE, no seu Relatório Comparativo (2001), 
uma prática exemplar a nível internacional” (Vasconcelos et al., 2003, pp. 57). O Despacho 
5220/SEEI/97, de 10 de Julho, publica as Orientações Curriculares para a Educação Pré-
Escolar, passando estas a ser as linhas curriculares para todos os jardins de infância 
integrados na rede nacional. Estas Orientações Curriculares assumem os princípios e 
objectivos deste nível de educação, plasmados na Lei-Quadro, reafirmando, entre outros, os 
princípios da educação ao longo da vida, da educação para a cidadania, os modelos 
centrados na criança e o envolvimento dos pais e comunidade. 

Acompanhando todo este processo, o Ministério da Educação desenvolveu 
estratégias de difusão da importância da Educação Pré-Escolar para o sucesso educativo das 
crianças. Uma delas foi uma campanha publicitária dirigida aos pais e que foi divulgada 
através da comunicação social escrita, dos canais televisivos e radiofónicos e nas salas de 
cinema. 

Uma outra estratégia utilizada pelo Governo, com o objectivo de reforçar a 
intencionalidade educativa e promover a qualidade da Educação Pré-Escolar, foi a 
publicação de livros, brochuras e folhetos que tiveram uma distribuição gratuita a nível 
nacional. 

 
 O jardim de infância como serviço básico de apoio à família  

 

Um dos problemas identificados na rede pública de jardins de infância era o seu 
reduzido horário de funcionamento. Este não correspondia às necessidades das famílias. 
Esta realidade tinha um forte impacto negativo na promoção da igualdade de oportunidades 
educativas e na promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres, levou a que o 
actual enquadramento legal transformasse o modelo organizacional tradicional, num 
modelo organizacional integrado. Nesta mudança é bem visível o contexto de influência da 
produção do texto político, nomeadamente as orientações internacionais que apontam para 
a reconciliação dos interesses económicos, socias e familiares com os das crianças. (cf. 
OCDE, 2006).O novo modelo contempla a componente lectiva e a componente sócio-
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educativa de apoio à família (CAF)124, aproximando-se desta forma do modelo Childcare, 
que, nas últimas décadas, se foi desenvolvendo nos países da OCDE e União Europeia (cf. 
Haddad, 1997; OCDE, 2001; Coelho, 2007).  A implementação deste modelo na rede pública 
foi atravessada por um conjunto de problemas, em particular pela ausência de infra-
estruturas de resposta à componente sócio-educativa de apoio à família. Este facto, 
proporcionou um conjunto de parcerias com o terceiro sector e outras instituições da 
sociedade civil da comunidade onde estão inseridos os jardins de infância, que adiante 
explicitaremos. Por outro lado, a implementação da componente educativa nos jardins de 
infância da rede privada impôs novos desafios às direcções e aos profissionais das 
instituições do terceiro sector. Esta realidade do nosso país foi detectada e salientada no 
Exame Temático sobre a Educação Pré-Escolar e os Cuidados para a Infância, realizado pela 
OCDE em Abril/Maio de 1999:  

“Por tudo o que ouvimos e vimos, ficámos com a impressão de que a rede de 
estabelecimentos da solidariedade está melhor adaptada para apoiar as necessidades das 
famílias do que para desenvolver os aspectos educativos e de que na rede pública tende a 
acontecer o inverso.” (ME/DEB, 2000:209).  

 

Este novo modelo configura aquilo que J. Formosinho (1997) tem designado por 
serviço social às famílias e pretende conciliar os interesses e necessidades das famílias com 
os interesses das crianças e suas necessidades educativas e de cuidados. Por outro lado, 
aquele modelo poderá potenciar dinâmicas nos contextos que promovam o 
desenvolvimento de todos os agentes educativos e o desenvolvimento mais alargado da 
comunidade onde o jardim de infância está inserido. 

A implementação deste novo modelo organizacional foi acompanhada por um 
conjunto de medidas de implementação, financiamento e de promoção da qualidade. No 
que concerne à qualidade, alguns autores (Dahlberg, Moss e Pencer, 2003, Bairrão, 1998) 
têm referido que este tipo de modelo organizacional pode potenciar serviços de “alta 
qualidade”, uma vez que integram uma intervenção educativa centrada na criança e uma 
intervenção socioeducativa centrada nas necessidades de cuidado das crianças e das suas 
famílias. 

 
 

3. As parcerias na implementação da componente de sócio-educativa de apoio à família no 

concelho de Mareantes  

 

Uma das inovações de o novo projecto político para a Educação Pré-Escolar, foi a 
criação da componente sócio-educativa de apoio à família (CAF) nos jardins de infância da 
rede pública. Esta componente introduziu maior complexidade organizacional aos jardins de 
infância, alargou a possibilidade da participação da sociedade civil na implementação e 

                                                           
124  Componente lectiva corresponde ao tempo de 25 horas exclusivamente dedicado ao trabalho de natureza curricular da 

responsabilidade de um(a) educador(a) de infância. Componente sócio-educativa corresponde ao restante tempo de permanência das 

crianças nas instituições que integra actividades de acolhimento, tempos livres e serviço de refeições e é da responsabilidade de 

educadores (só nas redes privada e solidária) e/ou outros técnicos de educação, como por exemplo, animadores sociais, educadores 

sociais. 
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organização da mesma e trouxe novos problemas que interessa identificar e analisar. de 
infância (3 a 6 anos). 

Neste tópico apresentamos alguns dos resultados de um estudo de caso da 
implementação da componente sócio-educativa de apoio à família em jardins de infância 
públicos, realizado no período compreendido entre 2003 e 2010 no concelho de Mareantes, 
situado no Norte de Portugal. A escolha pela análise dos jardins de infância da rede pública 
tem que ver com o facto de ser nestes jardins de infância que se observa uma maior 
mudança organizacional e por ser através deles que a Administração Central e Regional 
estabelece parcerias com organizações do terceiro sector e outras entidades locais. 

Com este estudo aproximamo-nos do contexto da prática e do contexto dos 
resultados/efeitos (cf. Ball & Bowe, 1992; Ball, 1994), que nos permitiu apreender e 
compreender, por um lado, as interpretações e a recriação a que a política original de 
educação esteve sujeita, e por outro os efeitos produzidos por aquela medida política. A 
aproximação á arena da prática foi fundamental pois permitiu-nos analisar como esta 
política de implementação da componente de apoio á família, foi interpretada pelas 
diferentes instâncias e actores que participam no processo de “tradução” (Cortesão, 
Magalhães e Stoer, 2001), como eles a “recriaram”, e que efeitos produziram nos contextos 
educativos, na comunidade e na promoção da igualdade de oportunidades educativas. O 
contexto da prática permitiu também analisar de que modo as alterações em curso, 
introduzidas pela nova formulação legal, afectaram a organização local do sistema de 
educação pré-escolar, nomeadamente como, as instâncias e os actores locais orientaram e 
coordenaram as políticas e as actividades em função da regulação estatal, das forças de 
mercado e da procura social (cf. Barroso, 2003). 

Ao nível da Componente Sócio-Educativa de Apoio à Família, de acordo com os 
princípios consagrados na Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro (Lei-Quadro da Educação Pré-
Escolar), no Decreto-lei n.º 147/97, de 11 de Junho, e no Protocolo de Cooperação celebrado 
em 28 de Julho de 1998, entre os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade 
e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, são definidas responsabilidades aos 
diversos parceiros, sendo da competência dos Municípios, na operacionalização desta 
componente, o que diz respeito a espaços, recursos humanos e materiais. O referido 
Protocolo de Cooperação teve por objectivo definir e desenvolver uma Rede Nacional de 
Educação Pré-Escolar, que assegurasse uma cobertura equitativa do país em 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar visando, entre outros aspectos, garantir de forma 
gradual e progressiva o acesso das crianças entre os 3 e os 5 anos de idade a uma Educação 
Pré-Escolar de qualidade, bem como assegurar o desenvolvimento de actividades de apoio à 
família, designadamente de alimentação e animação sócio-educativa, de acordo com as suas 
necessidades (cf. Protocolo de Cooperação). 

 
3.1. A recepção da política pelos actores: diferentes vozes e sentidos sobre os princípios 

organizativos   

 

Do conjunto das mudanças introduzidas pela Lei-Quadro na Educação Pré-Escolar, a 
introdução da CAF nos jardins de infância da rede pública foi, sem dúvida, a mais notada 
pela comunidade em geral, e em particular pelas famílias de crianças em idade pré-escolar. 
Sendo um dos problemas mais prementes para resolver, a introdução desta medida foi bem 
acolhida nas comunidades locais, pois ampliava a liberdade de escolha das famílias. Neste 
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sentido, quer pelas conversas informais com os pais, quer pela voz dos seus representantes 
no Conselho Municipal de Educação e dirigente da associação de pais entrevistados, as 
famílias concordam com esta mudança organizacional dos jardins de infância públicos. 
Todavia, não deixam de existir vozes discordantes, ou quem, apesar de concordar com a 
necessidade e premência da medida, não deixa de sinalizar dúvidas e preocupações. A 
discordância e preocupação mais assinaladas têm que ver com as crianças. Dizia um 
elemento da direcção de um Agrupamento de Escolas “(…) concordo que é uma necessidade 
das famílias, não digo que seja uma necessidade da criança, mas sim uma necessidade das 
famílias” (AEA). 

Dentro do grupo profissional dos educadores de infância, houve sempre, desde a 
época de publicação da Lei-Quadro da EPE, discordâncias em relação á implementação 
generalizada da CAF. Estas discordâncias são justificadas, por um lado, pelo facto de 
considerarem que nem todos as localidades necessitavam daquele serviço de apoio à 
família, uma vez que ainda existiam comunidades onde as redes sociais de apoio familiar ou 
de vizinhança eram uma realidade e, por outro lado, consideravam que a CAF fragilizava o 
direito das crianças a estar o mais tempo possível com as suas famílias.  

Outro receio veiculado, em fóruns de associações profissional e sindicais, tinha que 
ver com a transferência da competência da operacionalização da CAF para as autarquias e as 
modalidades encontradas para a implementar, nomeadamente as parcerias estabelecidas 
com as organizações do terceiro sector. Muitos dos educadores de infância temiam a 
ingerência destas organizações em áreas que sempre lhes foi exclusivas. Do mesmo modo, 
temiam a dependência dos autarcas e a fragilização da sua autonomia profissional. Uma das 
educadoras do concelho de Mareantes, ao recordar o início da implementação da CAF no 
jardim de infância onde trabalhava afirmava: 

  
“ (…) lembro-me bem de uma vez o presidente de junta me ter dito: «minha senhora agora 
aqui mando eu, os horários não são como vocês querem, podemos juntar as crianças 
todas» e depois falar com o presidente da associação sobre o almoço. Até parecia que não 
estava lá, que não era ninguém” (educadora, JI Bússola, nota de campo de 12/03/2004). 

 

Estes receios faziam com que existisse uma tensão lactente permanente que 
alimentava a desconfiança no processo de implementação da medida e que fez com que a 
grande maioria dos educadores de infância do concelho não se envolvesse directamente na 
criação da CAF. Assim, ela foi-lhes imposta pela força da lei e pela iniciativa do Município 
com a colaboração dos órgãos de direcção dos agrupamentos de escolas e das entidades 
parceiras. Por estas razões, as educadoras de infância, em entrevista colectiva, afirmaram 
consensualmente “por isso, o melhor foi não nos metermos muito” (educadoras, JI Lancha, 
Cordas e Traineira, n.c. de 11/11/2009). Mas adiantou outra colega, “o pior são as crianças, 
coitadas, andam de lado para lado” (educadora, JI Leme, n.c. de 11/11/2009).  

 Estas opiniões têm em conta a realidade observada que, não sendo 
homogénea, levanta problemas no que concerne à qualidade dos serviços prestados e ao 
seu impacto na vida das crianças. 
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3.2. A implementação da CAF: a mudança na estrutura organizacional e os efeitos de 

primeira ordem   

 

A implementação da CAF produziu alguns efeitos de primeira ordem (Ball, 2004), 
desde logo com a mudança na estrutura organizacional dos jardins de infância. A rede 
pública de jardins de infância aproxima-se do funcionamento alargado dos jardins de 
infância das redes solidária e privada. A distinção entre dois tempos – o da componente 
sócio-educativa de apoio à família e o da componente lectiva - leva a que se consolide a 
intencionalidade educativa e que se reestruture espaços, tempos e sobretudo se promova 
novas dinâmicas de interacção com a família e comunidade. 

As variáveis estruturais, como as condições dos espaços (quer para o serviço de 
refeições, quer para as actividades de animação sócio-educativa), os materiais lúdico-
pedagógicos e os recursos humanos qualificados e em número satisfatório, são 
fundamentais para a promoção da qualidade dos serviços prestados. A estes níveis, a nossa 
observação no campo constatou a grande diversidade de situações, sendo que os maiores 
problemas se colocam ao nível dos espaços e dos recursos humanos. Ao analisarmos em que 
espaços a CAF se desenvolve, verificamos a desigualdade de condições oferecidas às 
crianças: em 6 jardins de infância os serviços da CAF são desenvolvidos nas suas instalações; 
em 5 jardins de infância aquela componente é desenvolvida noutras instalações, neste caso 
nas da entidade parceira; em 2 jardins de infância as refeições são servidas nas suas 
instalações e as actividades sócio-educativas são desenvolvidas nas instalações das 
entidades parceiras; em 1 jardim de infância a CAF desenvolve-se em dois espaços diferentes 
propriedade das duas entidades parceiras  

Consideramos que não tem que haver um padrão uniforme de espaços para a 
prestação destes serviços, mas é fundamental que se respeitem os critérios de qualidade 
definidos em função do desenvolvimento e segurança das crianças, presentes no corpo 
normativo regulador desta medida política. A não observância daqueles critérios de 
qualidade introduz grandes desigualdades no atendimento das crianças. Neste concelho há 
diferenças significativas entre as freguesias e na mesma freguesia. Assim, como referiu uma 
dirigente de um Agrupamento de Escolas, há diferenças dentro dos agrupamentos: 
 

“Já no Jardim de Âncora não tenho a mesma opinião. Penso que o serviço que é prestado lá 
não tem a mesma qualidade que o que é prestado cá. Em termos humanos, em termos 
materiais, em termos de espaço. Bem, basta que não tenham espaço próprio. Eles também 
têm outras limitações que não existem cá [Jardim de Bússola]” (AEB). 

 
Mas também existem situações onde as entidades parceiras procuram respeitar a 

especificidade do estabelecimento educativo procurando adaptar o seu funcionamento às 
dinâmicas do mesmo e aos interesses das crianças. É o caso, por exemplo, do jardim de 
infância de Farol: 

 “No caso dos meninos do jardim-de-infância são feitas no jardim-de-infância, os 
alimentos são transportados para lá e os do 1º ciclo comem na própria escola” (EPF). 

 
Este exemplo positivo foi influenciado pela dinâmica de envolvimento na 

comunidade e ética do cuidado desta organização do terceiro sector e pela presença de 
dirigentes com formação nas áreas da educação e da animação sócio-comunitária.  
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Os espaços das actividades sócio-educativas 
 
No que diz respeito aos espaços onde se desenvolvem as actividades sócio-

educativas os constrangimentos ainda são maiores. No início da implementação deste 
novo modelo a situação era muito preocupante.  

Os depoimentos de alguns dos nossos entrevistados, articulados com os elementos 
do estudo de avaliação realizado pela Câmara Municipal e com a nossa observação não-
participante ilustram situações idênticas às encontradas por J. Formosinho & T. Sarmento 
(2000) num concelho industrializado do distrito de Braga. Estes autores utilizaram a 
metáfora das camadas geológicas “em que a cada camada se justapõe outra camada” 
(Formosinho & Sarmento, 2000: 17) para caracterizar as situações encontradas na CAF. A 
Componente de Apoio à Família mudou a estrutura organizacional dos jardins de infância 
públicos, acrescentando serviços mas sem os integrar ou articular. Como verificamos, há dois 
tempos para um só espaço, há justaposição de actores educativos para o mesmo grupo de 
crianças e há justaposição de tutelas na mesma organização. Assim, a CAF compõe-se “de 
camadas sobrepostas, com espírito e regras diferentes, que tornam difícil a sua gestão e os 
serviços prestados são de qualidade variável” (Formosinho & Sarmento, 2000: 17). 

A metáfora da “justaposição de camadas” caracterizava a totalidade das situações 
onde as actividades sócio-educativas funcionavam no jardim de infância, pois as salas de 
jardim eram também ocupadas para esse fim.  

Nos dois excertos seguintes da dirigente do Agrupamento de Escolas de Astrolábio 
são visíveis vários constrangimentos ao nível da organização do espaço, actividades e 
materiais, quer ao nível das relações entre parceiros: 
 

“A questão muitas vezes era a sala por si já é um espaço reduzido e muitas vezes as pessoas 
que ficavam à frente eram animadoras e também não teriam muita experiência e depois 
não havia aquele cuidado com o material. Eu penso que o primeiro impacto foi esse. E 
depois nós temos o nosso espaço organizado à nossa maneira e vir alguém duas horas ao 
fim do dia, porque começou por ser essas duas horas ao fim do dia, perturbar aquele 
funcionamento que o educador tinha e de manhã chegar à sala e verificar que houve coisas 
que os miúdos estragaram, que mexeram, que deixaram fora do sítio, eu lembro-me nos 
jardins em que isso aconteceu foi um conflito que se gerou e que levou alguns educadores 
a repensar junto com as autarquias em novos espaços, em outras formas de funcionar, até 
para não coincidirem as mesmas actividades” (AEA). 

 
O representante dos pais e encarregados de educação no Conselho Municipal de Educação, 
observa com preocupação esta realidade. O excerto seguinte da entrevista do dirigente da 
entidade parceira de Astrolábio relata situações situações que põem em causa as finalidades 
e as funções da CAF inscritas no texto da política. 

  
“(…) apanhamos cerca de 8 ou 9 crianças, a trabalhar no chão. As crianças que estavam no 
ATL, estavam ali numa sala, não era uma sala, era um hall. Quando as outras classes [do 1º 
ciclo] saíam, passavam pelo meio das crianças. Os miúdos praticamente tinham um tapete 
e estavam sentadas no tapete durante todo o dia a ver televisão” (EPA). 

 
Apesar dos inúmeros problemas e constrangimentos há experiências reveladoras 

da mobilização dos recursos da comunidade para a resolução dos problemas, em especial 
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das instalações e transportes, que demostram como a delegação de competências no 
governo da educação pode promover melhorias na rede de serviços, através da co-
responsabilização dos actores. 

A diversidade de contextos, as dinâmicas comunitárias, as condições estruturais dos 
jardins de infância associadas às diferentes lógicas e interesses dos actores envolvidos 
transformaram as estruturas e as práticas organizacionais da Educação Pré-Escolar no 
concelho de Mareantes. A opção do Município em delegar competências nas organizações 
do terceiro sector promoveu a emergência da diversificação de modalidades e padrões de 
governação neste nível de educação, levando à ocorrência do efeito de mosaico (Barroso, 

2006) neste território.  
Um exemplo, de que a existência de um padrão flexível e diverso utilizado dentro da 

mesma freguesia pode introduzir mais qualidade aos serviços é o caso da freguesia de Nau. 
Decorrendo da experiência anterior à publicação da Lei-Quadro, no início da 
operacionalização da CAF no concelho de Mareantes, nesta freguesia dos quatro jardins de 
infância existentes, em três a CAf funciona nas suas instalações e no Jardim de Infância de 
Nau 4, funcionava nas instalações do Centro Social de Nau. A principal razão tinha que ver 
com o facto de aquele jardim estar sediado, provisoriamente, em instalações do Centro 
Social que eram anexas aos espaços onde funcionam a creche, o CATL, e o centro de dia para 
a terceira idade, propriedade daquele Centro. O jardim de infância tem três salas, mas não 
tem espaço para refeitório, daí que, como refere a dirigente do Agrupamento de Escolas,  

 
“ (…) se calhar também  foi a resposta possível aqui não é? Porque não vejo aqui um centro 
social tinha capacidade para receber os meninos todos. Se calhar era bom que tivesse, isso 
seria uma componente de apoio a família diferente mas acho que não tinha. Eu acho que 
não tinha solução, a única solução encontrada acho que foi essa. (…) A estratégia foi 
adequada. No fundo envolver uma instituição da comunidade neste processo rentabiliza 
recursos neste Jardim de Infância não fazia sentido nenhum” (AEN). 

 
A modalidade de funcionamento da CAF neste jardim de infância mante-se desde o ano 
lectivo 2003/ 2004 até o ano lectivo de 2007/2008, momento em que a refeição passou a ser 
servida no jardim que, sob o ponto de vista das instalações, não sofreu alterações. Esta 
alteração, deveu-se ao facto de a entidade parceira – Junta de Freguesia – ter suspendido ao 
Centro Social de Nau a concessão do serviço de refeições dos jardins de infância da freguesia 
e o ter contratualizado com outra IPSS (de um concelho vizinho) por esta apresentar preço 
por refeição mais baixo. Esta alteração em nada contribuiu para melhorar o serviço, pois, 
como observamos, a refeição era transportada em condições de segurança duvidosas, num 
trajecto de cerca de 15Km com paragens pelo menos, nas outras EB1/JI da freguesia125. Esta 
mudança de conduta por parte da entidade parceira, em que os critérios de mercado se 
sobrepuseram à qualidade do serviço e à lógica de trabalho comunitário existente, é um 
bom exemplo da presença de lógicas de quase-mercado educacional e do hibridismo da 
implementação desta política. Um outro elemento muito curioso é o facto da entidade 
contratada ser uma organização do terceiro sector, neste caso uma IPSS. Esta entidade, por 
missão, não tem fins lucrativos, deve desenvolver a sua actividade na sua área territorial e 
não competir com as suas congéneres. No entanto, não é isso que acontece, o que é 
demonstrativo da “crescente instabilidade e porosidade do Estado, do mercado e da 
comunidade como princípio de regulação social” (Afonso, 2010:1142). 
                                                           
125 A mesma IPSS serve também refeições em mais duas freguesias do concelho de Mareantes.  
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3.3. Uma nova carta de pilotagem: a governação da Educação Pré-Escolar em Mareantes 
 
 O governo dos jardins de infância públicos em Mareantes é partilhado entre 
parceiros que até há pouco tempo estavam de costas voltadas. Município, Junta de 
Freguesia e Agrupamentos de Escolas já tinham alguma experiência de relacionamento 
institucional. No entanto, havia pouca experiência de articulação com as organizações da 
sociedade civil envolvidas nas parcerias. Apesar do empenho e vontade de todos, foram 
identificados alguns problemas, muitos deles decorrentes da frágil relação institucional. 
Verificamos, por exemplo que no que diz respeito à coordenação da CAF, os educadores 
estiveram muito tempo ausentes. Esta ausência foi tacitamente aceite pelos parceiros, que 
no fundo desejavam a manutenção desta situação. Esta coordenação aparece gradualmente 
ao longo dos anos, há medida que os educadores de infância e os Agrupamentos de escolas 
tomam consciência profissional e institucional da sua importância. Será através do Despacho 
n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que define as normas a observar na oferta das actividades 
de enriquecimento curricular e de animação e de apoio à família (1º ciclo e EPE), que os 
Agrupamentos de escolas vão encontrar legitimação para contrariar práticas e lógicas de 
acção autónomas das entidades parceiras, no que concerne à planificação das actividades de 
animação sócio-educativas. Por todos os entrevistados foi manifestado que a realidade 
actual é bem diferente e observa-se maior articulação a este nível. 
 
 Financiamento e os efeitos de 2ª ordem 
 

A EPE tem co-financiamento do Estado e das famílias, sendo que a comparticipação 
familiar só se aplica à frequência da CAF. Os mecanismos e instrumentos de financiamento 
estão regulamentados e plasmados no protocolo de cooperação celebrado no âmbito do 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar entre os diferentes 
parceiros. Nas entrevistas que nos concederam os presidentes da União das Misericórdias 
Portuguesas e da Confederação Nacional das Instituições Sociais e a directora do Centro 
Distrital de Segurança Social levantaram questões em relação aos diferentes procedimentos 
face à questão da comparticipação familiar, adoptados em diferentes municípios. A 
relevância desta questão face aos seus efeitos, quer na consolidação das duas redes (pública 
e solidária), quer no que concerne à igualdade de acesso à EPE, fez-nos estar mais atentos a 
esta questão ao nível local. No que diz respeito à comparticipação estatal, os dados são 
objectivos: os valores elegíveis são transferidos para o Município que, por sua vez, transfere 
para as entidades parceiras.  

Em relação às comparticipações familiares, a recolha de informação tornou-se muito 
difícil. O município não sabe em concreto que procedimentos as entidade parceiras estão a 
adoptar. Da parte dos nossos entrevistados, verificámos que existiam muitas hesitações e 
imprecisões relativamente às comparticipações pagas pelas famílias. Pelo cruzamento de 
dados conseguimos apurar a realidade, constatando que: em dezasseis jardins de infância 
públicos, dez aplicam um valor único (entre €67,12 e €100); em três jardins existe uma 
tabela com seis escalões (valores máximos entre €90 e €62,50 e valores mínimos entre € 50 
e € 32,50); um jardim tem uma tabela com três escalões (€65, €70, e €80); e num jardim de 
infância as crianças só pagam as refeições pelo valor legalmente previsto (€32,12) e as 
actividades de animação são gratuitas. 
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Esta realidade configura uma infidelidade normativa (Lima, 1992) na aplicação da 
comparticipação familiar. O espírito da lei vai no sentido da discriminação positiva das 
crianças provenientes de famílias com rendimentos baixos. O valor único e mesmo os 
escalões atribuídos sem ter em conta a diferenciação por escalões de rendimentos per 
capita prescrita no despacho conjunto são indicadores do desrespeito pelo princípio de 
discriminação positiva. Este facto, levanta questões muito sérias em relação à igualdade de 
acesso das crianças à frequência da Educação Pré-Escolar. Os responsáveis das entidades 
parceiras, bem como os dirigentes dos agrupamentos de escolas revelaram não ter 
consciência dos efeitos produzidos e afirmam que há concordância por parte dos pais. 
Muitas vezes, este acordo obtém-se através de formas aparentemente democráticas, como 
a que nos foi relatada por uma educadora do JI de Barca: “Na reunião de pais do início do 
ano, a associação põe a votação se o pais querem pagar todos o mesmo”(nota de campo de 
11/11/2009). Estes resultados confirmam, noutro território, os observados no estudo 
realizado por Martins, Nave & Leite (2006) em vinte e seis municípios da região norte do 
país. Neste estudo os autores verificaram a adopção de práticas diferenciadas, sendo que 
apenas 11,5% dos municípios aplicavam, integralmente, o definido no diploma 
regulamentador, a maioria – 57,7% – não aplicava e 30,8% dos municípios aplicavam 
parcialmente. 
No sentido de nos aproximarmos da realidade da rede solidária, recolhemos informação 
junto do jardim de infância que recebe o maior número de crianças (em média 92 crianças) e 
que aplica o despacho normativo conjunto n.º 300/97.  
Da análise dos elementos verificámos que os valores médios do escalão 1 são inferiores a 
valores praticados nos jardins da rede pública. Estes valores contemplam os dois serviços da 
CAF – almoço e prolongamento – pelo que, em muitos casos, os aplicados na rede pública 
são também superiores aos pagos pelas crianças que se inscrevem no 2º escalão. No caso do 
valor único, a situação é muito preocupante. O que pode estar a acontecer é que as crianças 
provenientes de famílias economicamente mais desfavorecidas estejam a ser fortemente 
penalizadas em relação às crianças das classes média e média-alta. Ora, este facto introduz 
um efeito de 2ª ordem, não esperado e altamente perverso. Este facto pode ser uma das 
razões explicativas da procura da classe média pelos jardins de infância da rede pública e da 
transferência das crianças da rede solidária para a pública. Como referiu o dirigente da 
entidade parceira do jardim de infância de Astrolábio “algumas crianças estavam em 
privados, vieram para aqui” (EPA). Tentando compreender porque tal situação acontece, 
consideramos ser possível justificar pela presença de um conjunto de processos de 
multiregulação que se anulam entre si. Por outo lado, o facto do governo autárquico não 
assumir “a coordenação da governação” da CAF de Mareantes, e da sua presença neste 
processo ser muito frágil favorece a presença deste efeito – desiguais condições de acesso 
em função dos rendimentos familiares. Por outro lado, consideramos que este efeito é 
também justificável pela ausência de uma análise política do texto da lei. 

Neste estudo de caso, encontramos a sobreposição de diferentes lógicas, discursos, 
práticas e processos de micro e multirregulação na implementação da Política de Educação 
Pré-Escolar. O grande desafio que se coloca não está em restringir este espaço de regulação 
autónoma, mas de dar coerência Municipal e um sentido colectivo a este projecto educativo 
e político.  
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Considerações Finais 
 
Uma primeira conclusão que se retirou da análise estatística é a de que os governos 

nacionais ainda não conseguiram alcançar os objectivos traçados em 1997, no que concerne 
à universalização da Educação Pré-Escolar. Mesmo assim, terá que ser reconhecido o grande 
esforço feito para aumentar as taxas de pré-escolarização. No que concerne à relação do 
Estado com o terceiro sector, a investigação produzida revelou aspectos extremamente 
interessantes. O discurso apelativo dos governos liderados pelo primeiro-ministro António 
Guterres, próximo da terceira via, parece ter sido entendido pelos representantes das 
instituições do terceiro sector, mas foi sempre questionado. Sempre se colocaram 
interrogações no que concerne às intenções governamentais. O receio colocava-se a dois 
níveis: um relacionado com a perda da sua autonomia; outro relacionado com o 
financiamento das suas instituições. “Condenados a entenderem-se” é a expressão referida 
por um dos dirigentes que melhor exprime o sentido com que estes parceiros entraram no 
referido projecto. Se a avaliação que fazem da parceria nos dois primeiros ciclos de 
governação (1995-2002) é positiva, o mesmo não acontece a partir daquele momento (2005-
2010). As estruturas de diálogo e concertação deixaram de funcionar e começaram a surgir 
indicadores de desrespeito pelos compromissos assumidos, nomeadamente ao nível do 
planeamento da rede. 

A CAF é uma medida híbrida, onde se jogam os interesses das famílias e das crianças. 
A forma como foi implementada no concelho, mobilizando parcerias com a sociedade civil, 
ampliou aquele hibridismo, na medida em que se acrescentam àqueles interesses e lógicas, 
os das diferentes entidades parceiras. Este hibridismo ampliado dificultou a nossa análise 
dada a sua complexidade e ambiguidade. Verificámos problemas de relacionamento 
institucional, em especial num primeiro momento, que permitiram “traduções” diferentes 
da medida, com especial impacto nas questões da qualidade, quer de natureza contextual, 
quer processual, e na promoção da igualdade de oportunidades de acesso das crianças. A 
ausência de mecanismos de acompanhamento, no que concerne à atribuição das 
comparticipações familiares, introduz um efeito altamente perverso no sistema. Estas 
perversidades exigem uma atenção especial dos líderes políticos. No jardim de infância 
público, através das parcerias estabelecidas, verificam-se lógicas de quase-mercado, onde, 
entre outros aspectos, a disputa pelos “clientes” começa a ser uma realidade. 
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Entre Concepções e Práticas: Desafios para o Currículo na Educação Infantil  
 
 
 

Sílvia Neli Barbosa 
 
 
 
Resumo 
 

 Este texto discute os usos que crianças brasileiras entre oito e doze anos fazem do 
site Facebook tendo como estratégias metodológicas observações constantes de perfis 
infantis e interações promovidas pelas ferramentas do Facebook, principalmente o 
chat.  Transitando entre infância e cibercultura enquanto campos teóricos, abordam-se 
questões geracionais e alteritárias implicadas na relação entre crianças e tecnologias digitais, 
articulando o debate a conceitos que emergem das novas formas de sociabilidade 
engendradas pelo contexto da sociedade em rede. No esforço de compreender a experiência 
de ser criança a partir dos sentidos construídos nas interações online, o texto ainda convida 
à reflexão sobre os desafios de construir metodologias de pesquisa com crianças que 
buscam investigar fenômenos contemporâneos.  
 
Palavras-chave: crianças; redes sociais; Facebook. 
 
 
Abstract 

 
This text discusses the use of Facebook by Brazilian children, between eight and 

twelve years-old, as methodological strategies with observations in the children's profiles 
and interactions promoted by the tools of Facebook, especially the chat. Transiting between 
childhood and cyberculture as theoretical fields, to address generational issues and based on 
otherness involved in the relationship between children and digital technologies, articulating 
the debate concepts that emerge from new forms of sociability engendered by the context 
of the network society. In an effort to understand the experience of being a child from the 
meanings constructed in online interactions, the text also invites reflection on the challenges 
of building research methodologies with children who seek to investigate contemporary 
phenomena. 

 
Keywords: children, social networking, Facebook. 
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Introdução 
 
Em 2012 completo 20 anos de envolvimento com a Educação Infantil. Desde 2003 esse 

envolvimento diz respeito também, e principalmente, à pesquisa no campo educacional. Nesse 
contexto, tenho estudado a Educação Infantil da escola pública. Primeiro com a inserção no grupo de 
pesquisa Infoc126 e depois com a dissertação de mestrado127. No mestrado, o contato com uma escola 
pública exclusiva de educação infantil para crianças de 3 a 5 anos, mostrou tempos e espaços 
institucionais marcados por visões dicotômicas. Por um lado, a identificação do termo trabalho com 
aquilo que é pedagógico, do professor, e que está relacionado com o que se faz dentro de sala. Por 
outro, o brincar é o que se faz fora, no pátio, ligado ao que é das crianças. No entanto, as crianças 
constroem significados independentemente do tempo e do espaço ser direcionado pelos adultos 
(Barbosa 2004).  

Nesse mesmo tempo comecei a trabalhar com a formação continuada de professores numa 
creche particular. Paralelamente a essa inserção na creche particular, dentro do grupo de pesquisa, 
tive a oportunidade de estudar três creches: uma comunitária e duas públicas. Os textos resultantes 
dessas observações (Barbosa, 2009, Guimarães e Barbosa 2009), identificam a distância entre o que 
acontece nas interações cotidianas entre as crianças e o que os professores levam em conta para 
efetivação do trabalho pedagógico. Nessa relação, a criança como sujeito que produz significados para 
esse cotidiano não tem visibilidade. Estas questões dizem respeito à qualidade e ao currículo, o que 
será exposto neste texto. 

A Educação Infantil no Brasil, em especial a creche, hoje como parte do Ensino Básico, enfrenta 
vários desafios. Entre eles a adequação dos espaços, dos tempos para que as aprendizagens sejam 
significativas. Para pensar estas questões, recorro às discussões sobre currículo128 e o diálogo com o 
campo da Educação Infantil, que apontam caminhos para uma prática pedagógica ligada com a vida 
dos sujeitos crianças e dos sujeitos adultos que tecem os cotidianos das instituições de Educação 
Infantil.  

Em 2011, como parte da minha tese de doutorado, observei o cotidiano de duas instituições de 
Educação Infantil, uma pública e uma comunitária. Nesse processo, a forma como estão organizados os 
tempos e os espaços da creche pública e como essa organização favorece a produção de significados 
pelos sujeitos adultos e crianças, é uma trama a ser compreendida. Isto me remete à concepção de 
currículo discutida em aula, que indica alguns caminhos para se compreender as relações cotidianas 
dessa creche e no que se aproximam ou se distanciam dessas proposições. Embora este não seja o 
tema central da minha pesquisa129, é um modo de ampliar as discussões sobre o processo de 
institucionalização da educação das crianças de zero a três anos.   

Assim, o texto desta comunicação, dialogando com alguns autores (Benjamin 2000, Canário, 
2006, Candau, 2009), discute a concepção de Currículo (dentro dos limites possíveis a este texto) e sua 
relação com a Educação Infantil, procurando identificar o lugar da creche nessa discussão. Assim, 
analiso o lugar da experiência e da centralidade da linguagem como base da ação pedagógica para o 
trabalho na instituição educativa, fazendo uma relação com os objetivos da Educação Infantil 
presentes nas Diretrizes Curriculares, enquanto construção do conhecimento de si, do conhecimento 

                                                           
126

 Infância, Formação e Cultura – INFOC. Grupo de pesquisa da PUC-Rio, coordenado pela Profª Sonia Kramer.  
127

 Mestrado em Educação (2004). PUC-Rio. 
128

 Discussões realizadas numa das disciplinas que frequentei no doutorado: Didática, Ensino e Aprendizagem, 
profº Marcelo Andrade. Programa de Pós-Graduação em Educação /  PUC-Rio, 2010. 
129

 A partir de uma etnografia realizada em duas instituições de educação infantil, desenvolvo um estudo 
comparativo sobre as marcas do processo de institucionalização nesses dois espaços e o impacto das 
dimensões macro, meso e micro nesse processo.  
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do mundo e do reconhecimento do outro (Kramer, 2008; Guimarães, 2006, 2008), entendendo a 
criança como sujeito que produz cultura e que se faz pela cultura (Kramer, 1997, 2000). 

Procurando ampliar essas questões, apresento um primeiro olhar sobre o campo do estudo de 
caso realizado na creche pública, situada em um município da baixada fluminense no Estado do Rio de 
Janeiro. Deste modo, pretendo, num primeiro momento, discutir o conceito de currículo. Num 
segundo momento, situar a Educação Infantil nessa abordagem. Por fim, com esse dispositivo teórico, 
analisar alguns eventos das observações realizadas na creche pública.  

 
 

Currículo e escola: a necessidade de reinvenção 
 

Uma primeira pergunta: o que é currículo? Para Tomaz Tadeu da Silva, a resposta a esta 
pergunta não se limita a descrever algo que foi observado, mas de certo modo, inventa-o. Presentes 
como objeto de estudo de pesquisa desde os anos 20 do século passado, as teorias do currículo são um 
território de contestação. Sempre resultado de uma seleção, o currículo tem como meta modificar, de 
algum modo, as pessoas que se propõem a “segui-lo”. Consequentemente, há, como norteadores 
dessa seleção, um tipo de sociedade e um tipo de ser humano desejáveis. Assim, “o currículo está 
inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: 
na nossa identidade, na nossa subjetividade”. (Silva, 2002 p. 15) 

Discutindo as concepções de currículo, Silva (2002) aponta as mudanças no século XX que 
levaram o currículo de um modelo clássico, pautado nos interesses particulares das classes 
dominantes, para um currículo que incorpora temas como diferença, identidade, alteridade, relações 
de gênero, raça, etnia, cultura, significação e discurso, em especial na perspectiva pós-crítica, 
apontando novos rumos para o currículo no final desse mesmo século. E, numa tentativa de capturar 
esse lugar, o autor afirma que:  

 
O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida 
‘curriculum vitae’: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, 
discurso, documento. O currículo é documento de identidade (Silva, 2002, p. 
150) 
 

E é na escola que o currículo tem seu território e seu percurso mais questionados. Por isso, a 
crítica ao currículo é também uma crítica à escola e à prática pedagógica (Moreira e Candau, 2003; 
Canário, 2006). Assim, há que se pensar também um novo lugar para a escola, uma reinvenção 
(Candau, 2000, Canário, 2006).   
 Nessa direção, Canário (2006) aponta que um novo lugar para escola, e consequentemente 
para o currículo também, tem relação com o que se faz na escola. Um currículo definido fora dos 
interesses dos sujeitos aos quais é direcionado gera uma “ausência de sentido para o trabalho escolar 
“,  tornando-se urgente “recriar um novo sentido para o trabalho e para vida escolares” (Canário, 2006, 
p. 14).  Para o autor, esse novo sentido estabelece uma relação com o saber escolar centrada 
revalorização da experiência de quem aprende, marcada pela autonomia na produção do saber, seja o 
aluno ou o professor. Na escola da Modernidade, marcada pelo currículo clássico, a experiência do 
sujeito que aprende fica exterior à construção do conhecimento, resultando em um conhecimento 
previsível, que exclui as lógicas da pesquisa e da descoberta (Canário, 2006). Uma forma de 
organização que se coloca hoje como superada e obsoleta (Canário, 2006), colocando a escola “sob 
suspeita” (Gabriel, 2008, p. 214), colocando em pauta a discussão acerca da natureza do conhecimento 
escolar e retornando às questões do currículo.  
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 Os desafios postos por Gabriel (2008) para o campo do currículo trazem para o centro da 
discussão a natureza do conhecimento escolar, situado num contexto de tensões, no qual a 
centralidade da linguagem na produção do mundo se impõe. Partindo do diálogo com Stuart Hall, 
evoca a importância do papel constitutivo da cultura em todos os aspectos da vida social, assumindo a 
cultura como “rede de significados” (Gabriel, 2008, p. 219). Com isso, a linguagem assume um lugar 
central na leitura do mundo e, consequentemente, mostra a “pert inência de operar com a ideia de 
currículo como prática de significação” (p. 224), apostando no “papel ativo dos sujeitos na produção de 
sentidos em situação de aprendizagem” (p. 233). Com essa perspectiva autora também propõe um 
novo lugar para escola. Neste, a centralidade da cultura e da linguagem enquanto produção de 
sentidos dão ao conhecimento escolar e ao currículo uma nova relação na construção dos saberes e na 
organização do cotidiano escolar.  Com base nas ideias apresentadas por Gabriel (2008, pp. 226 e 227), 
entendo que o currículo não estaria mais preso a uma grade, mas seria espaço de negociação de 
diferenças e identidades, mediante os usos da linguagem que produzem sentido para as práticas. Uma 
aposta na escola enquanto espaço político, capaz de lidar com “as diferenças de vozes, leituras, 
desejos, sonhos e narrativas dos diferentes sujeitos que nela interagem” (Idem, p. 236).  

Diante disso, a segunda pergunta é: como pensar o cotidiano da Educação Infantil como 
primeira etapa da Educação Básica? 

 
 

As experiências e os saberes das crianças: base para o currículo na Educação Infantil 
 

Historicamente tem sido conferido à escola o quase monopólio da ação educativa, 
desvalorizando os saberes não adquiridos via escola. De modo geral a escola o oferece aos alunos um 
“menu de informações transmitidas em doses seqüenciadas” (Canário, 2006, p. 15).  Por outro lado, as 
instituições que atendem às crianças de 0 a 6 anos, na mesma perspectiva histórica, surgem marcadas 
pelo assistencialismo e/ou pela expectativa preparatória. Ou seja, uma organização não-escolar. Um 
não lugar no que diz respeito à construção do conhecimento e que, para tal, precisa ser validado pela 
escola.  

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela criação e extinção de órgãos públicos no que 
concerne à educação da criança de 0 a 6 anos no Brasil. Essas ações mostravam tanto as respostas do 
Estado a determinados problemas da área quanto a mobilização e a crítica de diferentes setores da 
sociedade. Olhando criticamente para esse cenário e tendo a educação pré-escolar como foco, Jobim e 
Souza e Kramer (1988) apresentam a construção de um modelo curricular e a formação dos recursos 
humanos como os dois principais desafios para uma Educação Infantil de qualidade, colocando o 
currículo em questão (Kramer 1997b, 2001). 

Nas duas últimas décadas são grandes os avanços da Educação Infantil iniciados com o 
reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos pela Constituição de 1988 que assume a 
educação das crianças de zero a seis anos como dever do Estado e opção da família. Na sequência, 
outro avanço legal: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), explicita em forma de 
Lei os direitos conquistados na Constituição. A educação da criança de 0 a 6 anos ganha um nome e um 
espaço no sistema educacional: educação Infantil, primeira etapa da educação básica (art. 29). Essa 
nova configuração levou as secretarias de educação municipais a se reorganizarem para assumir as 
creches como parte do seu sistema educativo – antes reconhecidamente responsabilidade das 
secretarias de assistência social. O binômio educar-cuidar assume um protagonismo nas propostas 
para a educação infantil (Campos, 1994;  BRASIL/MEC, 1995, 1998a, 1998b).  

Em 1999, onze anos após a reforma constitucional de 1988 e três anos após a promulgação da 
LDB 9.394/96, instituiu-se as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (Brasil 1999), tendo como 
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base para o trabalho pedagógico a indissociabilidades entre ações de cuidado e educação.  Esse foi e é 
assunto de publicações (Kramer 1982; Campos, 1984; Jobim e Souza e Kramer, 1988; Campos, 1994; 
Faria e Palhares, 1999; Kramer, 2003; Tiriba, 2004) e pesquisas (Montenegro, 2001, Coutinho, 2002, 
Guimarães, 2008) e documentos oficiais (Brasil/MEC, 1998a,1999).  

Em 2009 esse documento foi revisto (Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009b). O 
documento, que assume ser uma revisão das diretrizes de 1999, amplia e acrescenta questões 
pertinentes a uma Educação Infantil de qualidade. Logo no Art. 2°, fica marcada a articulação da 
Educação Infantil com o Ensino Básico. Ou seja, não se pode mais pensar a Educação Infantil fora dessa 
articulação. A dicotomia entre a escola de ensino fundamental e a educação infantil deve ser reparada. 
Em seguida, o Art. 3°, define que: 

 
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico.  

 

O ponto de partida para as propostas pedagógicas, segundo o artigo acima, são as experiências 
e os saberes das crianças. Por sua vez, o Art. 4° assume a criança como centro do planejamento 
curricular e sujeito histórico e de direitos que: 

 
nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura. 

 

Segundo o Art. 9°, as interações e as brincadeiras devem ser o eixo norteador para o 
conhecimento de si e o conhecimento do mundo, valorizando a experiência com as diferentes 
linguagens, em contextos significativos para a construção de conhecimentos, integrando as diferentes 
áreas na produção dos saberes das crianças. Uma relação com o currículo que leva em conta a 
subjetividade, que envolve aquilo que somos e aquilo que nos tornamos: nossa identidade. Assim, seja 
nas discussões concernentes à educação infantil ou à educação básica, de modo geral, o currículo tem 
sido concebido a partir do sujeito que aprende, da organização de experiências significativas e que 
possam ser significadas por esses sujeitos.  
 Nas concepções de Silva (2002), Canário (2006) e Gabriel (2008), que estão pensando o 
currículo a partir do contexto escolar, converge a necessidade de olhar o currículo a partir de um lugar 
de produção de significados, marcados pela relação com a cultura e centrados nas experiências dos 
sujeitos que aprendem e que ensinam. Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (Brasil, 
2009) a linguagem, a experiência e a cultura também são centrais, enquanto lugar de expressão e 
possibilidade de construção de conhecimento de si e do mundo, enquanto território de produção de 
significados.  
 Vigotski (2009b), valoriza a experiência do sujeito como instrumento crucial para que ocorra a 
atividade criadora. Para Vigotski a imaginação é um processo extremamente complexo que, enquanto 
atividade humana, é afetado pela cultura e pela linguagem, pois, “quanto mais rica a experiência da 
pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela” (p. 22). Ainda, para o autor: a conclusão 
pedagógica a que se pode chegar com base nisso consiste na afirmação da necessidade de ampliar a 
experiência da criança, caso se queira criar bases suficientemente sólidas para a sua atividade de 
criação (p.23). A imaginação “adquire uma função muito importante no comportamento e no 
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desenvolvimento humano” (Vigotski, 2009b, p.25). Neste sentido, um projeto de escola que não leva 
em conta a experiência do sujeito com a cultura, com o contexto que o cerca, com a vida, desconsidera 
também o seu potencial criador. O ato criador, é o que move o sujeito, seja ele adulto ou criança, a agir 
sobre o mundo para compreendê-lo. Segundo Vigotski, ninguém cria do nada, do vazio. Toda criação é 
baseada na experiência, na relação do sujeito com o “seu tempo e com o seu meio” (p. 42).  
Com essas lentes, passo a olhar o campo pesquisado, procurando compreender a lógica que permeia 
as escolhas curriculares e as experiências cotidianas dessa creche pública.  
 
 
Abrindo o campo e fazendo o recorte 
 

Ao pensar um estudo sobre o processo de institucionalização, tinha em mente levar em conta 
tanto os adultos quanto as crianças. Desse modo, explicito a seguir os referenciais que me movem 
nesse olhar.  
Vigotski (2000, 2009a) aponta a estreita relação entre o referencial teórico-metodológico e o objeto da 
pesquisa ao afirmar que “em geral, qualquer abordagem fundamentalmente nova de um problema 
científico leva, inevitavelmente, a novos métodos de investigação e análise” (2000, p. 77). Disso 
decorre uma relação dialética entre metodologia e a questão estudada, na qual a metodologia constrói 
a questão ao mesmo tempo que decorre dela (Motta, 2010). No estudo do desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores, Vigotski explicita essa vinculação, assumindo que a pesquisa analisa 
processos e não objetos. Para Vigotski (2000, 2009a), a compreensão da origem e dos processos de 
estabelecimento dos fenômenos ajuda o pesquisador a alterar o caráter automático, mecânico e 
fossilizado que estes podem assumir se analisados apenas a partir do que lhes é externo. Assim, ao 
estudar os fenômenos procurando sua origem e descrevendo o seu curso, Vigotski defende uma 
abordagem teórica e uma metodologia que privilegia a mudança. Assim, este é o exercício que se 
impõe também neste recorte.  

A possibilidade da relação com a concepção de currículo apresentada anteriormente decorre 
do fato de os principais referenciais desta pesquisa fundamentam-se nos estudos culturais, que 
relacionam a cultura e a produção de significados por sujeitos situados social e historicamente: em 
Vigotski (2000, 2009a, 2009b, 2010), pela contribuição à metodologia da pesquisa e por conceber as 
crianças como sujeitos sociais que produzem linguagem e cultura, assumindo a brincadeira como 
experiência de cultura e a infância como uma construção social; e em Benjamin (1944, 2000, 2007),  
que por sua teoria crítica da cultura e da modernidade, seu conceito de história e de infância, aponta a 
necessidade de um compromisso com o presente como um “tempo saturado de agoras” (1994, p. 229) 
– enquanto mônada, esse presente está infiltrado de significados únicos mas que remetem ao todo –  
e por mostrar a infância como desvio, ruptura,  possibilidade.                                                              

Além desses referenciais, contribuem a antropologia, abrindo espaço para ver os sujeitos a 
partir dos seus próprios termos (Geertz, 1989), e a sociologia da infância (Sarmento, 2004, 2005; 
Corsaro, 2005, 2010) especialmente nas apropriações metodológicas da pesquisa com crianças, 
fundamentais para captar os significados, compreender as interações entre crianças e adultos e as 
práticas cotidianas como parte de uma condição histórica e social, atravessada pela cultura 
contemporânea.  
 Além de estabelecer um referencial teórico, em todo o trabalho de pesquisa a metodologia 
também é um desafio para o pesquisador. No entanto, seu “calcanhar de Aquiles” diz respeito a fazer 
escolhas. E isso cada vez mais comprometido com a pluralidade de teorias e recursos metodológicos. 
Como dar conta desse impasse? Assumindo as escolhas como parte do processo e descrever esse 
caminho explicitando as tensões, os embates e as opções teórico-metodológicas. Assim, no limite 
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deste texto, apresento algumas das questões-tensões-opções do campo e o recorte de análise para a 
questão aqui em pauta. 

Eu tinha clareza de que minha pesquisa seria no âmbito da creche. Qual creche? De que lugar? 
De 2008 a 2011 coordenei uma avaliação externa de um trabalho de formação e intervenção em 
creches comunitárias da Baixada Fluminense. Essa realidade me impactou. Decidi, então, fazer um 
estudo comparativo sobre as marcas do processo de institucionalização da educação das crianças de 
zero a três anos em um desses municípios, assumindo como campo duas creches: uma comunitária e 
outra pública. Para este texto, trago parte da análise das observações realizadas na creche pública.  

O índice de crianças que frequentam a Educação Infantil no município escolhido (o com maior  
PIB da região) não alcança a marca dos 10% de frequência. Se considerarmos apenas a creche, esse 
número cai para 4,3%130. No entanto é evidente o esforço dessa rede pública em atender essa parcela 
da população, pois assume 75,75% desse parco atendimento. Apesar de um PIB que está entre os 
primeiros do país, como os outros municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, o 
saneamento básico desse município e, como vista, a universalização do atendimento educacional às 
crianças de 0 a 6 anos, ainda são desafios. Assim, estudar esse contexto pode ajudar a superação 
desses entraves. Com essa compreensão, procurei a secretaria de educação desse município. 
Entretanto, a entrada no campo também foi marcada por uma não escolha, pois assumi como campo a 
creche pública indicada pela secretaria. A indicação veio pelo meu pedido de que a creche fosse uma 
“creche típica”. Ou seja, que mostrasse o que era proposto para a maioria das creches municipais.  Até 
2011 o município contava com 33 creches públicas, sendo a creche indicada organizada em 1987, uma 
das primeiras do município, ainda na gestão da secretaria de ação social. E, conforme explicitado pela 
diretora e pelo orientador educacional, essa é uma creche com uma equipe completa: diretora, 
orientador educacional, orientadora pedagógica, psicóloga, pediatra e nutricionista. Uma creche típica.  

A instituição observada tinha, em 2011, 117 crianças: 81 na creche em 4 turmas de tempo 
integral e 36 crianças na pré-escola, em 2 turmas de tempo parcial131. Ao todo, 49 profissionais 
trabalhavam no cotidiano da creche, com uma relação de 2.5 crianças por adulto, se considerarmos o 
cotidiano como um todo. A relação adulto-criança nas turmas de 2 e 3 anos variava de 6 a 8 crianças 
por adulto. Em alguns horários essa proporção era ainda menor.  Essa relação adulto-crianças está 
abaixo do que consta nas diretrizes que recomenda “a proporção de 6 a 8 crianças por professor ( no 
caso de crianças de zero e um ano), 15 crianças por professor (no caso de criança de dois e três anos) e 
20 crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro e cindo anos)” (BRASIL, 2009, p. 
13). 

Identificar esses profissionais é complexo, pois alguns têm cargos iguais, mas ocupam funções 
diferentes. Parte deles é ligada à prefeitura e parte atua como pessoal terceirizado, com salários e 
horas de trabalho inversamente proporcionais. Os profissionais terceirizados trabalhavam 40 horas 
semanais, com pouco mais de um salário mínimo. Os profissionais concursados, trabalhando o mesmo 
tempo ou menos, e na mesma função, tinham salários no mínimo três vezes maiores, dependendo do 
tempo de serviço e da formação.  

Com as crianças de 2 e 3 anos no período integral, as professoras ficavam apenas no período 
da manhã, de 7h30m às 11h30m, com uma carga semanal de 20 horas. Nos demais períodos as 
crianças ficavam com as estimuladoras132. Nas turmas de pré-escola não havia estimuladora apoiando 

                                                           
130

 Taxas calculadas a partir dos dados IBGE (Senso 2000) e Senso Escolar (2009). 
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 Para identificar as turmas assumi A2 e B2 para as turmas de dois anos, A3 e B3 para as de três anos e A4 3 
B4 para as turmas de 4 anos. Inicialmente a creche tinha turmas de cinco anos, mas não foram observadas.  
132

 As auxiliares de professor, nesse município, recebem o nome de estimuladora materno infantil. Só a análise 
desse nome daria um outro texto. 
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o trabalho das professoras. Os meninos e meninas de 2 e 3 anos que frequentavam a creche passavam 
dez horas do seu dia nesse espaço, pois chegavam às 7h e saíam às 17h.  

Nesse cotidiano observei mais de perto uma das turmas de 3 anos, turma A3. A turma tinha 20 
crianças matriculadas e uma frequência média de 14 crianças. Das observações, o dia de maior 
frequência foi com 16 crianças e o dia de menor frequência, 3 crianças, num período de greve entre os 
meses de abril e maio.   

A creche tem dois prédios. Um principal, no qual estão cinco salas e seis turmas, pois as turmas 
de 4 anos funcionam em período parcial, utilizando a mesma sala. Além das salas, há uma enfermaria, 
um refeitório, dois banheiros (um para os meninos e outro para as meninas), uma cozinha, uma 
dispensa, a secretaria, a sala da diretora e o banheiro dos professores. Ainda nesse prédio, mas com 
acesso externo, há uma sala ampla chamada de brinquedoteca que é utilizada para reuniões de pais e 
guardar móveis e brinquedos. Num outro prédio ao fundo, tem a sala da orientadora educacional e da 
psicóloga, a sala de leitura, um banheiro para os demais funcionários e uma sala, na qual as crianças 
assistem TV, quase que diariamente133. O acesso a esse prédio é feito a descoberto. Há um pátio na 
frente, com um brinquedo grande, no qual as crianças de 2 e 3 anos brincam em horários específicos. 
Nos fundos, há um pátio interno no qual as crianças também brincam, mas principalmente as crianças 
de 4 anos, pois esse espaço é cimentado, evitando que as crianças se sujem, pois não tomam banho na 
creche, como as crianças de 2 e 3 anos.  

Na turma observada, a rotina começa às 7 da manhã, com a entrada. Logo de início as crianças 
ficam por uns 20 minutos num espaço em frente ao portão, aguardando serrem levadas para a sala. Ao 
chegarem à sala, tiram o uniforme e colocam uma outra roupa que vem de casa. Às 8h vão tomar o 
café da manhã e depois voltam para a sala. Por volta das 10h, têm 20 minutos no pátio e depois voltam 
para a sala, aguardando o horário do almoço ou vão para o banho, em dias de muito calor. Por volta 
das 11h30m vem o almoço, escovação de dentes e o sono, que se estende até às 13h30m. Após o sono 
não há um planejamento específico, mas as crianças lancham, tomam banho novamente, jantam e 
depois aguardam a hora da saída. Na maior parte do tempo as crianças estão em sala, sentadas às 
mesas. Sendo esta uma creche típica, a rotina se evidencia como o principal fator de organização do 
cotidiano, imprimindo muitos tempos de espera para as crianças.  

Há aqui muito a ser analisado, a começar pelo tempo excessivo que as crianças permanecem 
na creche, na maioria desse tempo dentro da sala; Estaria a creche atendendo mais às conveniências 
das famílias do que às necessidades das crianças? Numa quinta-feira, ao final do dia, depois de desejar 
por mais de uma vez que fosse sexta feira, uma das estimuladoras, ao despedir as duas últimas 
meninas que permaneceram na sala, diz: que hora boa. Neste caso, a estimuladora chegou à creche 
por volta das 13h. O que dizer, então, das crianças que estavam ali desde ás sete da manhã?  

Durante o ano de 2011, nos meses de março a dezembro, foram realizadas quase cinquenta 
horas de observação distribuídas em trinta e dois dias. Na perspectiva da realização de uma etnografia, 
assumi a observação participante como recurso metodológico para estudar as crianças em suas 
interações no cotidiano, com seus pares e com os adultos. Registrei essas observações em um diário de 
campo, levando em consideração que a observação possibilita a “apreensão da visão de mundo, dos 
significados que os sujeitos da pesquisa atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações” 
(Ludke e André, 1986, p. 26). Além das observações, foram realizadas entrevistas com três profissionais 
da equipe pedagógica (orientador educacional, orientadora pedagógica e psicóloga). No processo da 
pesquisa, encontros informais com a diretora também foram base para registros que esclarecem a 
dinâmica desse cotidiano.  
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 Esta é uma questão inquietante que não tem espaço para discutir aqui neste texto. Mas é preciso pensar o 
lugar da TV nos cotidianos da Educação Infantil.  
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Por conta do espaço deste texto, a seguir, aponto apenas questões referentes ao tema do currículo, 
como apresentado de início.  
 
 
Entre tempos, espaços e concepções: o que mostra o cotidiano sobre o currículo 
 

Se o currículo se torna algo que transcende a uma grade e cria um lugar novo para as relações 
cotidianas, é necessário olhar essas relações numa perspectiva que dê conta do que lhes é específico. 
Guimarães (2006), ao analisar a perspectiva educacional da creche, conclui que “a educação do bebê e 
da criança pequena envolve formação de identidade, a constituição do eu no contato com o social” 
(p.4). Ao conhecer o mundo a criança conhece a si mesma, atribuindo diferentes significados às suas 
experiências. Desse modo, reconhecidamente como um sujeito histórico-cultural que se faz na história 
ao mesmo tempo em que faz história (Kramer, 1997, 2000), e continuamente nos surpreende com seu 
jeito singular de ser e estar no mundo.  

Sendo parte da primeira etapa da Educação Básica, a Creche é um direito da criança. Direito a 
um espaço de qualidade, que leve em conta: seu modo de ser e estar no mundo, baseado numa 
relação que favoreça o conhecimento de si, o conhecimento do mundo (BRASIL, 2009, Guimarães 
2006, 2008) e o reconhecimento do outro (Kramer, 2007, p. 21), possibilitando às crianças criar um 
mundo para si mesmas (Benjamin 2000), que lhes faça sentido. A creche é espaço privilegiado para as 
interações da criança de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, lugar de constituição do eu no contato social, 
lugar de produção de cultura e, ao mesmo tempo, espaço privilegiado para se escutar e conhecer a 
criança e ‘agir sabiamente sobre o que elas têm a dizer” (Roberts, 2005, p. 258). Numa educação de 
qualidade, a “observação de toda ação e de cada gesto da criança” (Benjamin, 2007, p. 115) é o limite 
entre uma pedagogia centrada na presumível superioridade intelectual e moral do adulto e um 
cotidiano no qual a ação mediadora do adulto colabora com as descobertas da criança. No que diz 
respeito a essas questões, o que o campo aponta que nos ajuda a compreender as concepções de 
currículo e de educação infantil na creche pública, seja pela perspectiva dos adultos (da pesquisadora e 
dos sujeitos adultos que frequentam esse cotidiano), seja pelo olhar das crianças. O que esse olhar 
aponta sobre o currículo nessa creche pública? A seguir apresento o meu recorte do campo no que diz 
respeito a estas questões.  
 
 
 
Trabalhar o conteúdo 
 

Como visto anteriormente, o debate sobre os objetivos da Educação Infantil, em especial sobre 
educar e cuidar, tem ocupado um espaço significativo no campo da educação infantil desde os anos 
1980, com uma visão que integra essas duas dimensões. No entanto algo ainda parece estar em 
tensão. 
 Num dos dias de observação, sou convidada a participar de um dos conselhos de classe. Parte 
desse encontro foi assistir a um vídeo134. O vídeo falava sobre o ato de aprender e da relação entre 
ensinar e aprender. Destacava a importância do desejo para que haja aprendizagem, que ‘todos os 
mistérios se resolvem quando a gente descobre o processo’ e  que a ‘dificuldade faz pensar’ e quando 
a gente entrega pronto não há construção, não há produção de conhecimento. É preciso ser desafiado 
para aprender e a produzir algo novo. Após o vídeo abre-se para comentários. A primeira fala coloca 
em destaque o que é fundamental na visão dos educadores presentes:  a gente está preocupada com 
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 O vídeo é uma palestra de Rubem Alves, direcionada aos professores.  
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o produto, com o resultado e não com o processo. A escola dá merenda, da isso, dá aquilo e 
esquece que o principal é ensinar. (Esther: estimuladora materno infantil, mas com a função de 
enfermeira da creche - DC 22.08.11).     

Parece aqui haver uma outra questão, em especial para as crianças de zero a três anos na 
creche: não uma dicotomia entre cuidar e educar mas sim entre cuidar e ensinar. O ensino é o foco. O 
cuidado, representado por aquilo que diz respeito ao corpo é secundarizado em relação ao que diz 
respeito à mente. O currículo continua centrado na dicotomia instituída pela escola na Modernidade, 
na qual o corpo foi secundarizado, e o ensino se caracterizou por aquilo que dizia respeito aos 
conteúdos, informações a serem assimiladas e não mais à vida a ser vivida integralmente. Essa tensão 
continua a ser explicitada pela orientadora pedagógica que fala da dificuldade de fazer um trabalho 
como processo.  E depois complementa: os conteúdos têm que ser dados. O que importa é como 
fazer isso na sala de aula. Os conceitos são importantes. Tem que ter um significado para a 
criança aprender, que aquilo tem um significado para ela. (DC 22.08.11) 

Por um lado há a compreensão de que o que se faz na creche deve ter um significado para a 
criança. Por outro, o que a criança deve aprender são os conteúdos, algo que está fora dela, que 
precisa ser ‘dado’. A ideia de ligar com a vida, que o conteúdo é o que importa, mas está fora, é 
corroborada por outros participantes do conselho de classe: 
 
[...] é preciso ligar com a vida. Ou seja, a partir dos nossos conteúdos, dos nossos objetivos, o que 
as crianças estão fazendo? Os nossos conteúdos têm que estar ligados com a vida das crianças. 
Como as crianças podem pensar em algo e não a gente dar as respostas? Que sentido tem para 
eles os conteúdos? Se a gente faz uma proposta que tem sentido para a criança, os conteúdos vão 
vindo, vão entrando na cabeça delas. O que a gente faz é descobrir o que pode dar um pontapé 
para que eles avancem, produzam sentido (Celeste – psicóloga / DC 22.08.11) 
 
[...] nosso momento é de provocação, mas não é o produto final, que é o mais importante. A gente 
dá o tema da modelagem, mas cada um vai fazer o seu (Mariana – professora /  DC 22.08.11).  
 
O que dificultou foi o grande número de faltas. Tem criança que fica prejudicada porque falta e 
perde o conteúdo. (Rute – professora - DC 22.08.11).  
 

É evidente o desejo de que o que acontece na creche tenha significado, seja ligado com a vida. 
No entanto, o significar é fazer o conteúdo ser interessante e o conteúdo é aquilo que precisa entrar, 
está fora. O processo está centrado nos conteúdos, nos conceitos a serem aprendidos. O papel do 
professor é fazer com que isso seja interessante para as crianças. Assim, o que se reveste de valor é a 
sala de aula, onde se ensina. O que as crianças sabem, produzem, o que elas dizem deve ser uma 
resposta ao trabalho, às propostas com os conteúdos, que por sua vez pertencem aos adultos. Essa 
compreensão tem eco no que se faz em sala com as crianças:  
 
Os meninos voltam e começam a brincar na sala. Letícia se volta para mim e explica: sabe eles 
brincam livremente de nove às dez, e às dez eu dou sempre uma atividade dirigida, para trabalhar 
algum conteúdo. (Letícia – professora de uma das turmas de 2 anos / DC 09.08.11) 
 

O que está proposto pelas teorias do currículo, na perspectiva de reinvenção da escola, e pelo 
currículo intencional, através das Diretrizes, é articular as experiências e os saberes das crianças com 
os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 
tecnológico. Parece que isso é entendido como algo que o adulto faz e tem o foco no conteúdo e não 
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nas experiências das crianças. Parece ser a ideia de um ‘menu de informações transmitidas em doses 
sequenciadas’ o que norteia a concepção de currículo da creche. Que consequências isso traz?  
 
O brincar que está fora tem ‘coisa’ dentro 
 
 Os dois eventos que se seguem apontam o lugar do brincar na relação com a aprendizagem e 
com a produção do conhecimento, tanto do ponto de vista dos adultos quanto do ponto de vista das 
crianças.  No primeiro, num dos dias de observação, combino com a diretora em ficar na turma da pré-
escola. No entanto, a professora não foi avisada sobre esse combinado. 

A professora diz para mim: nossa, você veio logo hoje?  A sexta-feira é sempre um dia que 
eu deixo mais livre, quando eles ficam brincando e eu aproveito para colocar o diário e outras 
coisas em dia. Eu não sabia, aí não vai ter nada para você observar. Pesquisadora: não tem 
problema, faz o que você planejou mesmo, eu vim para observar as interações das crianças.  Ela 
me olha com estranhamento, fica um pouco indecisa quanto ao que fazer e depois diz: eu sempre 
faço a chamada e trabalho uma porção de coisas... (DC 12.08.11) 

O momento do brincar fica fora do trabalho da professora, como na turma de dois anos, no 
evento anterior. Mas e o que acontece nesse lugar de brincadeira e de interações das crianças? Se 
lembrarmos o que dizem as Diretrizes, o aprender está relacionado às interações cotidianas. Isto 
envolve todos os espaços e os tempos da creche e não só a ‘sala de aula’. Quais os saberes, 
imaginações e criações envolvidos nessas interações? 
 
A pesquisa das cores, no papel e na vida 
 

Num dia de observação na turma de três anos, as crianças recebem revistas para que 
encontrem a cor azul. Quando encontram, as estimuladoras recortam e cada criança, por sua vez, vai 
colar o que achou no cartaz com o auxílio da professora. Enquanto isso, várias conversas acontecem 
nas mesas. 
 
André, folheando a revista, olha duas camas. Uma com colcha rosa e outra com colcha azul.  
André: é minha, é da minha, essa aqui. (apontando com o dedo a cama com colcha azul). 
Mylena (que logo se interessa): a rosa é minha, essa é minha. 
Noto que é uma revista da Avon. Aliás, várias revistas da Avon e da Natura estão sobre as mesas. 
André vê um perfume da Avon e diz: a minha prima tem esse brinquedo. 
Mylena: não é brinquedo, é perfume. 
André: é, mais a minha prima tem esse. A mãe dela comprou. E a conversa continua com as 
meninas dizendo que as camas de colcha rosa são delas e as de azul são do André.  
Na outra mesa, três meninas olham modelos de cueca e acham graça, apontando furtivamente. 
Termina a pesquisa, e a professora pergunta se todos já colaram. O que as crianças fizeram ou 
disseram nas mesas não teve atenção (DC 13.04.11). 
 
 O foco da professora era trabalhar a cor azul. Na parede havia um cartaz com colagens das 
cores vermelha e amarela. O novo cartaz da ‘pesquisa’ do azul seria colocado ao lado destes. No 
entanto, a pesquisa das crianças está ligada na vida. O rosa fica fora da pesquisa. Mas também ficam 
de fora as questões de gênero, a informação da diferença entre perfume e brinquedo, o que pode ser 
comprado e até o que é furtivo, que deve ser reconhecido com cautela, fora do olhar adulto. Tudo isso 
e muito mais está permeando as ações das crianças que são ligadas com a vida. A cor azul do cartaz 
está ligada com o conteúdo, com o ensino. Nas mesas transborda a vida das crianças que o cartaz não 
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dá conta de prender. A ideia de que as cores são conteúdos a serem ensinados povoa o imaginário 
pedagógico dos professores da educação infantil. No entanto, as crianças demonstram que as cores 
fazem parte da vida, como também aparece num momento em que as crianças estão vendo um filme 
na sala de TV: 
Surge na tela um peixe lilás e rosa e as meninas se alvoroçam: é o rosa, é o rosa. E cada uma quer 
ser aquele peixe.  
 
Mylena: é rosa, sou eu, sou eu! 
Ana Beatriz (reconhecendo que também tem outra cor): é lilás também, ó, tem lilás (e aponta 
para o chinelo da Fernanda que é lilás, igual ao peixe da tela). 
Mylena também tem um chinelo lilás e Ana Beatriz tem um chinelo roxo e outra menina tem um 
chinelo rosa e elas vão apontando os chinelos e dizendo as cores.  
Ana Beatriz: (com um gesto e entonação positivos aponta para o chinelo das amigas, como quem 
decide a questão): isso é lilás, isso é rosa, isso é roxo, isso é branco, pronto. (DC 22.04.11) 
 

Como não deixar escapar essa vida? Como trazer para o cotidiano da educação infantil o que 
fervilha nas interações infantis? Como implicar os saberes das crianças no currículo levando em 
consideração que “o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que 
somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade”? Esse brincar que está 
fora mostra um currículo definido fora dos interesses dos sujeitos aos quais é direcionado.  
 
“ausência de sentido para o trabalho escolar “   
 
 Um trabalho centrado no conteúdo, que deixa de fora o brincar e as interações das crianças, 
tem como consequência o que Canário (2006) questiona na escola pautada nos moldes da 
Modernidade: a ausência de sentido para o trabalho escolar. E essa falta de sentido não acontece só 
porque o brincar está fora, mas envolve outras interações cotidianas entre adultos e crianças. Após a 
comemoração do dia das mães, na turma A3 as estimuladoras estão envolvidas com um cartão para as 
mães. 

Maria Assunção distribui um papel para que pintem. Depois vejo que são rosas para as 
mães. Fernanda está pintando e demora. Diferente das outras crianças, ela pinta dentro dos 
limites compenetrada no que faz. Mas não quer pintar a parte de traz do cartão. Maria Assunção 
insiste: vai ficar feio se você não pintar atrás também. Fernanda levanta os olhos, como quem diz 
‘o desenho é meu e eu vou pintar assim’ e depois volta a pintar a flor do seu jeito. Maria 
Assunção volta-se para Maria do Céu de diz: ela não quer pintar atrás, vê se pode? Maria do Céu 
olha de lado para Fernanda e diz: deixa, ela quer ficar feio, deixa (DC 09.05.11). 
 O trabalho atento de Fernanda e o modo como se destaca na sua habilidade em pintar não 
recebe atenção. A menina desafia a ordem adulta ao pintar do seu jeito, que, por outro, lado é motivo 
de estranhamento. Não pode pintar de outro jeito que não seja o estipulado? Mais tarde, na 
explicação que Maria do Céu me dá, fica evidente que as crianças produzem algo que as estimuladoras 
pensaram consigo mesmas: na sexta feira eu não estava bem, aí não fiz nada para as mães. Então eu 
fiz esse cartão para eles pintarem... (DC 09.05.11). É uma lembrança para as mães, mas é o adulto que 
escolhe e que propõe. Às crianças cumpre executar. E, quando isso acontece os objetivos foram 
alcançados, o currículo parece estar em andamento, como em outro momento na mesma turma, 
quando as crianças estão nas mesas com a massa de modelar. Maria do Céu anuncia a próxima 
atividade: Vocês já pintaram o peixinho, já fizeram dobradura e agora vão fazer a massinha. Em 
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seguida distribui porções de massa de modelar para as crianças que estão sentadas às mesas. 
Começam a surgir muitas ideias: cavalo, amassados, tubarão, bolos e aniversários.  

Gabriela faz três bolinhas e ajeita e depois diz que são peixinhos. Maria Assunção 
comenta: olha, ela fez peixinhos. Logo em seguida Gabriela junta os três pedaços de massinha. E 
vai fazer algo diferente. Na mesa ao lado, continuam surgindo ideias. André faz algo comprido. 
Diz que é um carro. Faz barulho de carro com a boca e depois diz, dirigindo-se para Maria 
Assunção: é uma corrida de carro. (É mais que um carro, é um carro com um cenário imaginário). 

 
Maria Assunção: (em tom de repreensão) é o peixe, não corrida de carro... 
André encara rapidamente Maria Assunção, um pouco levantando a sobrancelha. E volta 
novamente para sua produção. Depois, (voltando-se para Aline): você quer que eu te ensino a 
fazer um carro? Aline acena com a cabeça positivamente. E André vai modelando a massinha de 
Aline, ao mesmo tempo que vai dizendo como se faz: ó, é assim, amassa assim. Aline vai pegando 
o jeito e faz por si. Finalmente André dá uma última ajeitada. Aline: é assim? André: É. 
Depois André divide a sua massinha e faz duas coisas e diz: Ó igual. Ele não diz o que fez, só que é 
igual. Não sei se são dois carros ou se está achando interessante ser igual. Em seguida vai mostrar 
para Maria Assunção.  André: olha o que eu fiz. 
Maria Assunção: é o peixe? 
André não fala nada, volta para o seu lugar com uma expressão contrariada no rosto. Quando 
senta, volta-se para Aline é diz, em tom de chateação: Ela só gosta de peixe, né? 
André ainda faz um arco com a massinha. Aline está olhando. Então pega a massinha de Aline e 
faz um igual e diz: eu faço para você. Aline fica atenta. A seguir, André olha para Maria Assunção 
e depois volta-se para sua massinha. Desmancha o que fez. Faz outra produção e vai mostrar para 
Maria Assunção e diz: eu fiz um peixe. Maria Assunção: ah, bom. (DC 15.06.11) 
 

Parece um paradoxo. As crianças têm autonomia para fazer, ao mesmo tempo em que só 
recebe atenção aquilo que foi feito para cumprir a tarefa dada pelo adulto. A proposta de um saber 
escolar centrado na revalorização da experiência de quem aprende, marcada pelo autonomia na 
produção do saber está fora. Não porque a criança não tenha autonomia, ou porque não aprenda com 
suas próprias experiências, mas porque isso não é revalidado pelo adulto. André parece reconhecer 
que há muito mais para ser feito com a massinha. Me pergunto, o que estaria por trás do olhar do 
menino, que logo após faz um peixe e vai mostrar para a estimuladora. Uma prova para ver se é isso 
mesmo: eu gosto de tantas coisas, mas ela só gosta de peixe. Esta proposta não estaria isenta de 
sentido também para os adultos?, pois a resposta de Maria Assunção à produção de André se resume a 
um ah, bom. Não há narrativa para essa produção.  

Na realidade o que acontece é que o compromisso do currículo é com os conteúdos a serem 
trabalhados e não com as experiências das crianças. Isso gera um estreitamento do olhar, uma 
desvalorização da ação das crianças como aquilo que potencia a aprendizagem. O papel ativo dos 
sujeitos nas situações de aprendizagem está presente, mas é invisível para os adultos (Barbosa e 
Guimarães, 2009). Como explicitado anteriormente, experiência do sujeito que aprende está exterior à 
construção do conhecimento, resultando em um conhecimento previsível, que exclui as lógicas da 
pesquisa e da descoberta.  
 
‘O ato criador, é o que move o sujeito’ 
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 A extensão deste texto não permite analisar tudo o que o campo traz para pensar o currículo 
na Educação Infantil. No entanto, diante da afirmação vigotskiana sobre o ato criador, cabe ainda olhar 
para a brincadeira das crianças, em especial quando não estão atendendo a nenhuma ordem adulta.  
Num momento de brincadeiras no pátio, a estimuladora derrama no chão o saco de brinquedos. No 
meio deles, o teclado de um computador chama de imediato a atenção de Ana Beatriz. Passo, então, a 
observar seus movimentos.  

Ana Beatriz chega com as folhas de acetato, do circuito impresso do teclado de 
computador,  que antes estava inteiro debaixo do seu braço. Não vi quando abriu e tirou. Ela está 
resmungando algo. Chega perto de mim com cara feia. Eu pergunto o que é, ela se encosta em 
mim, mas não fala nada. Me dá a impressão de que está elaborando algo dentro da cabeça. 
Depois tenta até descolar as folhas de acetato umas das outras. Arruma uma ao lado da outra no 
banco. Está falando algo consigo mesma. Não consigo ouvir. Depois junta e depois separa.  
Fernanda e Sofia chegam e pedem bala: moça, tem bala? 
Ana Beatriz: tem, espera aí. Vai até a grade, pega a bala e entrega para as meninas. Depois vai 
atrás da base do teclado que ficou no outro lado do pátio. Quando volta uma amiga está com as 
folhas e Ana Beatriz toma de volta e começa a arrumar as folhas em cima da base. Depois pega a 
base do teclado e diz para si mesma: vou levar essa mesa para lá. 
Fernanda e Sofia vão atrás e, ao chegar do outro lado do pátio, Ana Beatriz coloca a base no chão 
e diz para Fernanda: toma conta aí. Fernanda obedece e senta ao lado da base do teclado junto 
com Ingrid, que entra na brincadeira.  
Ana Beatriz vem para o banco onde estava e, dando uma volta, vai falando com alguém 
imaginário ao seu lado: eu pedi para uma pessoa ficar olhando, tá tudo certo (penso assim porque 
ela se volta para o lado, como quem conversa). De repente diz: ih, já ressecou, e volta para onde 
estão Fernanda e Ingrid, que continuam tomando conta. Ana Beatriz chega e diz, abanando as 
mãos: já ressecou, já ressecou. 
Ana Beatriz pega a base e Fernanda vem atraz. Volta para o banco, arruma as folhas de acetato 
sobre a base de teclado. Faz uma pausa, como quem assume que está tudo pronto e diz: quem 
quer bolo de amendoim, olha aqui o bolo de amendoim. Fernanda e Sofia compram bolo de 
amendoim, dando dinheiro. 
Depois Ana Beatriz chama Ingrid que ficou do outro lado e leva de novo a base para onde estava e 
deixa Sofia tomando conta novamente. Ela escolhe quem vai tomar conta. 
Volta e fala com Fernanda: eu vou lá ver se ela mexeu e bagunçou. Só quero ver.  
Quando chega, Ana Beatriz diz alto para Fernanda: já ressecou, já ressecou, o bolo de amendoim 
já ressecou.  
Ana Beatriz coloca de novo a base no banco e começa a ajeitar de novo as folhas de circuito 
plástico. (DC 11.07.11) 
 
 A ideia de um sujeito centrado na linguagem, capaz de produzir narrativas que façam do 
cotidiano escolar um lugar de experiências significativas, possibilitando o currículo ser lugar de se forjar 
nossa identidade parece ser iluminado pela brincadeira de Ana Beatriz. Ela elabora um plano de coloca 
esse plano em ação. Interessante pensar que esse teclado foi colocado ali pelos adultos que 
descartaram algo que se transforma pela ação da menina. Mas essa ação não recebe atenção dos 
adultos como algo produtivo, ou como referência de aprendizagem. Nesse momento o que move a 
cena é a vivência de Ana Beatriz fora da creche, que deixa transparecer, em muitos momentos do 
diário de campo, o envolvimento com o comércio. Ela imagina um produto e o produz através da 
imaginação e na interação com objetos que, para os adultos, estão desprovidos de utilidade. À ideia de 
Walter Benjamin (2000), Ana Beatriz transforma os resíduos que, para além da imitação, estabelece 
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uma nova relação com o teclado de computador, formando para si seu mundo de coisas, no qual ela se 
reconhece e inventa o mundo. 
  
 
Enfim, é certo o que nós estamos fazendo? 
 

Uma primeira interpretação dessa realidade aponta que as práticas observadas não 
correspondem às expectativas da aprendizagem significativa, esperada pelo currículo intencional . A 
tendência a separar a sala e os espaços externos como lugar de aprendizagem situa o currículo no lugar 
marcado pelo conteúdo e por aprendizagens fragmentadas, distante da possibilidade que as crianças 
têm de reconhecer-se como produtoras de cultura. 

As professoras providenciam materiais como o teclado de computador, oferecem a massa de 
modelar, revistas, mas desconhecem a possibilidade de as crianças se reconhecerem e reconhecerem o 
mundo em algo que não seja conduzido pela direção do adulto. Ou, se reconhecem, não assumem que 
isto seja parte do currículo. Desse modo, as crianças permanecem invisíveis, assim como suas 
produções. A visibilidade, o que vai para a parede é o que foi pensado pelos adultos.  

Como alertaram Jobim e Souza e Kramer, ainda no final da década de 1980, parece que a 
questão da qualidade da Educação Infantil passa pelas concepções de currículo e de formação. Isto 
porque, sem uma formação de qualidade é difícil garantir a qualidade das interações cotidianas na 
Educação Infantil. Estas questões e tensões trazem à tona a necessidade da formação continuada, o 
que é corroborado pela fala de uma das estimuladoras ao me questionar sobre as minhas observações. 
E assim faço um interregno até retomar essas questões em outro texto:  

 

e então, o que você está achando? A gente está fazendo certo? É que 
a gente está há tanto tempo nisso que fica no automático. Pode falar 
para mim, eu não conto pra ninguém, fica entre a gente, é certo o 
que nós estamos fazendo? (DC 29.04.11) 
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Os casos de ensino na formação-investigação de professores dos 
anos iniciais 

Isa M. C. S. Domingues  
Teresa Sarmento 

Maria da Graça N. Mizukami 
 

Resumo 
Este estudo se insere nos processos de formação que investigou as possibilidades dos 

casos de ensino serem propulsores de processos reflexivos sobre os conhecimentos da 
docência. Os casos de ensino são narrativas de episódios extraídos geralmente de dados 
reais do cotidiano escolar e que dão visibilidade às vivências dos professores, os quais, ao 
analisá–los ou construí-los, articulam e revivem experiências, estabelecendo processos 
reflexivos e relações entre a teoria e a prática. Para a realização da pesquisa, de abordagem 
qualitativa, objetivou-se investigar e avaliar as potencialidades dos casos de ensino, 
enquanto narrativa de epsódios escolares, quando utilizados com professores 
alfabetizadores, ao lidarem com o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita dos 
alunos, auxiliando-os a reconstruir suas bases de conhecimento para o ensino. Para tanto 
foram trabalhados casos que retratavam eventos relacionados ao cotidiano das 
alfabetizadoras que atuam no anos iniciais da educação básica. O processo de formação-
investigação foi realizado num ambiente virtual de aprendizagem, na perspetiva de 
formação continuada de docentes dos anos iniciais. As respostas dos professores 
participantes apontaram que a adoção de casos de ensino no desenvolvimento profissional 
dos professores possibilitou que as reflexões se fizessem muito presentes, posto que, ao 
analisarem as narrativas dos conhecimentos profissionais de colegas e seus, refletiam suas 
concepções, num movimento reflexivo possibilitador de aprendizagens na/da docência. 
Palavras-chave: Casos de Ensino. Narrativas. Desenvolvimento Profissional da Docência. 
 
Abstract 

This study falls in the field of the processes of formation that researched the 
possibilities of teaching cases being propellers of reflexive processes on knowledge in 
teaching. Teaching cases are narratives of episodes usually drawn from real daily school life, 
that bring to light teachers' experiences, establishing reflexive processes and relations 
between theory and practice. In order to realize this research, with a qualitative approach, it 
was established the objective of investigating and evaluating the potentiality of the teaching 
cases as narratives of school episodes, when used with primary school teachers, dealing with 
the teaching and learning of their students' reading and writing, helping them the re-
construe their knowledge foundations in their teaching role.  To attain this goal, some cases 
that pictured events related to the daily work of the primary teachers who play their 
educational role in the beginning years of basic education. The process of training-research 
was realized in a virtual learning environment, with a view to an ongoing training of the 
teachers of the first basic education years. The answers provided by the teachers who 
participated in the research suggest that the adoption of teaching cases in the professional 
development of teachers made it possible for the reflexions to become very actual, since, 
while analysing their colleagues' and their own narratives of professional knowledge, they 
were reflecting their own ideals, in a reflexive moment that fostered learning in/of teaching. 
Keywords: teaching cases; narratives; professional development in teaching 
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Materiais biográficos: considerações sobre a base dos “Casos de Ensino” 
 
O uso de materiais biográficos nas pesquisas e nos processos formativos da docência 

vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário educativo. Neste estudo, considera-se como 
material biográfico as narrativas, que são a base dos casos de ensino, objeto dessa 
investigação. Isso justifica iniciar as reflexões sobre os casos de ensino partindo dessas 
premissas. 

Abordar questões relativas ao uso dos materiais biográficos implica compreender 
também algumas definições, como: métodos (auto)biográficos, pesquisas (auto)biográficas, 
histórias de vida, narrativas biográficas, narrativas (auto)biográficas, autobiografias, 
biografias, biografias educativas, narrativas educativas, narrativas da prática, narrativas 
como memórias, memoriais reflexivos etc. 

Na obra “O método (auto)biográfico e a formação”, organizada por Nóvoa e Finger 
(2010), muito usada por pesquisadores brasileiros a partir da década de 90, é muito 
recorrente o uso da expressão narrativa educativa ou biografia educativa, como um 
instrumento de investigação-formação. 

Pode-se dizer que: há quem só narra o fato do outro; há quem aprenda com a 
narrativa do outro, há quem aprenda ou (re)aprenda com a narrativa da sua própria história 
de vida, há quem escreva e reconte a narrativa do outro para que outros aprendam, há o 
que reconta a narrativa do outro a partir dos efeitos que provocaram em si mesmo e, ainda,  
há quem seja impulsionado ou provocado a escrever sua narrativa a partir da narrativa do 
outro etc. 

Um fato pode ser considerado unânime em qualquer tipo de pesquisa dessa 
natureza, é a sua “perspectiva retroativa” que permite a “consciência reflexiva (presente) de 
toda a trajetória de vida percorrida no passado” (NOVOA e FINGER, 2010, p. 28). 

T. Sarmento (2009, p. 306) revela a dinamicidade das abordagens narrativas quando 
expõe que as narrativas 

[…] permitem o acesso á compreensão da complexidade de enredos entre 
tempos e espaços configuradores das identidades singulares, construídas 
nas múltiplas interações entre o passado, o presente e o futuro, o herdado 
e o projectado, as continuidades e as rupturas, as ligações e os confrontos 
do sujeito consigo próprio e com os atores que povoam os contextos em 
que se move. 

Por toda essa complexidade de contextos, tempos, espaços, enredos, atores… pode-
se pensar em processos de aprendizagem em que a “autointerpretação”, na perspectiva de 
uma racionalização da prórpria história, se faz presente. 

Na trajtetória já consolidada das pesquisas com as narrativas e biografias educativas,  
que tem raízes em campos como o das Ciências da Educação, da Sociologia, da Antropologia 
e outros, sabe-se que as mesmas foram primeiramente reconhecidas como um instrumento 
de investigação e depois um instrumento propriamente de formação. No campo da 
educação, atualmente, parece ser unânime o entendimento das narrativas como um 
instrumento de investigação e também de formação–investigação-formação.  

Esse novo olhar para os trabalhos de natureza narrativas ou biográficas, também nos 
faz visualizar outras perspectivas na formação de professores, nos papéis dos professores, 
formadores, pesquisadores, etc. Josso (2010, p. 78) expõe que  
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[...] por meio de uma estratégia de investigação-formação, vamos 

desembocar não só numa melhor compreensão da formação do sujeito 

como também na perspectiva de recolocar o sujeito no lugar de destaque 

que lhe pertence, quando desejar torna-se um ator que se autonomiza e 

assume suas responsabilidades nas aprendizagens e no horizonte que elas 

lhe abrem [...] Isso implica uma presença do sujeito consciente, sem a qual 

falaríamos mais de “adestramento” do que de formação.  

 

Pode-se afirmar, com base nas produções teóricas, que a formação de professores é 
um lócus privilegiado para uso dos métodos narrativos, pois acredita-se que dificilmente se 
pode interferir na formação do outro sujeito sem compreender o próprio processo de 
formação.  

Assim, acredita-se que a análise das narrativas de outros professores e escrita de 
suas próprias narrativas sobre as experiências do cotidiano escolar, que denominamos de 
casos de ensino, pelas suas características e possibilidades (descritas a seguir), e pelo seu 
potencial reflexivo, tem possibilitado a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento 
profissional da docência. 

 

Sobre Casos de Ensino 
 

Entre as diversas definições, podemos dizer que os casos de ensino são narrativas de 
episódios escolares que possibilitam aos seus usuários a reflexão da e/ou a partir da prática 
docente. Dentro dessa perpectiva, sinaliza-se que os casos de ensino têm-se constituído em 
uma importante ferramenta para o desenvolvimento profissional da docência. 

Entre as muitas características dos casos de ensino podemos dizer que: se trata de 
uma narrativa que possui um enredo; expõe um único ou vários episódios escolares reis ou 
fictícias; retrata uma situação de conflito; possibilita a construção de pontes entre teoria e 
prática e a reflexão das teorias pessoais de/sobre ensino; pode ser usada em diferentes 
etapas da formação (formação inicial e continuada) e em diferentes contextos (ensino 
presencial e a distância); aborda diferentes temáticas (educação inclusiva, área específicas 
de conhecimento, educação indígena, etc.); combina muitos elementos: análise, 
julgamento/avaliação, problematização, planejamento, decisão, etc.; contempla o contexto 
e/ou processo escolar: gestão, comunidade, aluno, professor, sala de aula, currículo, ensino, 
aprendizagem entre outros. 

Pode-se também dizer que, entre as muitas possibilidades, os casos de ensino se 
destacam enquanto uma ferramenta de formação de professores, como de investigação de 
seus processos formativos.   

Para Merseth (1996) a definição mais utilizada refere-se aos casos de ensino como 
um documento descritivo de situações ou eventos escolares reais, elaborado e utilizado 
como ferramenta no ensino de professores.  

Os casos são importantes, também, pela sua estrutura em forma de histórias. Assim, 
ao narrar histórias para que os professores leiam reflexivamente sobre acontecimentos da 
prática pedagógica, estaremos compreendendo “melhor o mecanismo de reflexão de um 
profissional se o induzirmos a relatar episódios reflexivos”, afirma Perrenoud (2002, p. 41). 

Percebemos, também, nas definições sobre os casos de ensino, referências ao uso de 
narrativas. Para Alarcão (2005, p. 55-56), “as narrativas estão na base dos casos [...] Os casos 
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são narrativas elaboradas (ou trabalhadas) com um objectivo: darem visibilidade ao 
conhecimento [...] As narrativas podem ser aproveitadas para serem trabalhadas como caso, 
desvendando o conhecimento que lhes subjaz. Muitas vezes os casos são escritos pelos 
próprios professores no sentido de experimentarem as suas próprias teorizações”.   

É possível perceber algumas dificuldades de delimitação de fronteiras entre as 
narrativas e os casos. Para Shulman (MIZUKAMI, 2007, p. 10), narrativa é 

 

[...] qualquer história que possa ser chamada de caso pode ser (...) um caso 

de algo. Deve ser visto como um exemplo de uma classe, narrativa de uma 

categoria mais ampla. (...) Mesmo no ato concreto da narrativa, categorias 

teoricamente subjacentes emergem e freqüentemente se tornam 

explícitas. 

E caso (1992 apud MIZUKAMI, 2000, p. 151),  
 

[...] tem uma narrativa, uma história, um conjunto de eventos que ocorre 
num tempo e num local específicos [...] Em geral, essas narrativas de ensino 
têm certas características partilhadas: têm um enredo -começo, meio e fim- 
e talvez uma tensão dramática, que deve ser aliviada de alguma forma; são 
particulares e específicas; colocam eventos num referencial temporal e 
espacial - são localizadas e situadas; revelam trabalho de mãos, mentes, 
revelam motivos, concepções, necessidades, falsas concepções, frustrações, 
ciúmes, falhas humanas; refletem os contextos sociais e culturais nos quais 
cada evento ocorre. 
 

Ainda segundo Mizukami (2000), ao analisarmos os casos, passamos a entender a 
multiplicidade de perspectivas e problemas em situações educacionais específicas e a 
esboçar soluções para o enfrentamento das mesmas. Ainda para a autora, ao construí-los, 
aprendemos a descrever processos, a planejar soluções, a estabelecer relações entre 
conhecimentos de diferentes naturezas. Assim, ao analisá-los ou construí-los, como os 
alfabetizadores participantes da pesquisa fizeram, o professor recorre aos conhecimentos 
adquiridos durante todo processo de aprendizagem, que abrange sua experiência como 
aluno e culmina no exercício da docência: trajetória pessoal, escolar e profissional.  

Como vemos, pelos teóricos apresentados, os casos de ensino, entre outras 
possibilidades formativas, têm-se constituído em importantes instrumentos pedagógicos e 
podem ser utilizados como uma estratégia metodológica de formação, além de investigação, 
para a aprendizagem e o desenvolvimento profissional do professor.  
 
 
O Processo de Formação-Investigação com professores dos anos iniciais 
 

A literatura tem-nos mostrado que os casos de ensino têm sido mais utilizados com 
professores individualmente, embora façam parte de um coletivo. Acredita-se que ao 
precederem assim, os professores potencializam suas reflexões sobre as crianças e sobre a 
docência, que pode ser entendida como uma comunidade aprendente, na perspetiva de 
uma comunidade de aprendizagem de professores. 
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Dentro dessa perspectiva, as análises apresentadas nesse artigo são partes do ensaio 
de uma pesquisa com professores alfabetizadores ao fazerem uso de casos de ensino na 
reflexão da/na docência, via formação continuada, por meio de um ambiente virtual de 
aprendizagem.  

Esses professores atuam na mesma etapa de ensino nos anos inciais da educação 
básica, em diferentes regiões do Brasil, no sentido de que as construções e reflexões 
individuais e coletivas, seriam possibilitadoras da (res)significação de práticas em um mesmo 
nível/fase de ensino.  

Como forma de sintetizar a formação das professoras no tocante às dimensões 
pessoal, acadêmica e profissional, apresenta-se o quadro a seguir: 

 
Idade: 

mínima /  
máxima 

Sexo Graduação Especialização Experiência 
na docencia 

Experiência 
na 

alfabetização 

Atuação: 
público / 
privado 

26-48 
anos 

F Pedagogia 12 (com 
especialização) 

4 (sem 
especialização) 

6 (1 a 5 
anos) 

4 (6 a 10 
anos) 

6 (11 a 15 
anos) 

8 (1 a 5 anos) 

4 (1 a 4 anos) 

4 (1 a 4 anos) 

1 (privado) 

15 (público) 

 

De tal propositura, objetivou-se investigar as potencialidades dos casos de ensino, 
enquanto narrativa de epsódios escolares, quando utilizados com professores dos anos 
inciais -  alfabetizadores, ao evidenciarem/revelarem seus processos de desenvolvimento 
profissional, auxiliando-os a refletirem suas bases de conhecimento para o ensino. 

Frente a isso, levanta-se a seguinte problematica: que conhecimentos sobre o 
processo de ensino e aprendizagem os professores alfabetizadores apresentam a partir das 
vivências com os casos de ensino que retratam a trajetoria formativa e profissional de outros 
professores?  

No processo de pesquisa e intervenção com os casos de ensino, considerando os 
objetivos da pesquisa e os recortes para análise dos dados desse artigo, foi utilizado um caso 
de ensino que contemplasse a formação inicial, que inclui as primeiras experiências 
escolares dos professores como aluno, e a trajetória profissional, pois acredita-se na 
importância desse período na construção da docência. 

Para isso, o desenvolvimento do trabalho, no que tange ao uso do caso de ensino, 
contemplou a leitura, análise e re-análise individual de um caso de ensino narrado por outro 
professor alfabetizador. Ou seja, entregava o caso de ensino às professoras, acompanhado 
de questões. Após um tempo, as professoras entregavam as questões respondidas. Essas 
eram devolvidas quando houvesse a necessidade de esclarecimentos. Faz-se necessário 
também destacar os momentos de discussão coletiva, proporcionados pelos Fóruns.  

No caso apresentado as professoras partiram de temáticas como: lembranças da vida 
escolar, a importância dos cursos de formação de professores, as primeiras experiências 
profissionais entre outros. Com esse fim, propusemos às professoras a análise do caso “Meu 
Batismo de Fogo”, extraído do livro: “O diálogo entre o ensino e a aprendizagem”, da 
professora Telma Weisz (2002, p. 9-17).  
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 Diante desse contorno metodológico que pretende investigar as possibilidades do 
uso dos casos de ensino e métodos de casos nos processos formativos, o estudo foi 
orientado pelos preceitos da pesquisa qualitativa. A adoção pela pesquisa qualitativa 
permite uma aproximação do investigador com os participantes da pesquisa, através da sua 
trajetória formativa e profissional, condição essencial quando se trabalha com casos de 
ensino numa perspectiva de intervenção. Podemos dizer que o presente estudo traz a 
abordagem de pesquisa-intervenção, na medida em que, ao trabalhar com os casos de 
ensino no desenvolvimento profissional dos professores, a reflexão está muito presente e, 
assim sendo, provoca a ressignificação das práticas dos professores, a partir de suas 
reflexões sobre os casos, que funcionam como espelhos d’água. Segundo Nono (2005), os 
casos de ensino se revelam enquanto instrumento de intervenção, permitindo que as 
professoras que colaboram com a pesquisa analisem conhecimentos profissionais 
explicitados por si mesmas e por outra colega de profissão. 

Assim, o olhar sobre os dados buscou extrair das análises a capacidade dos 
professores de refletirem sobre suas práticas e outras formas de atuação, tendo como 
referência o caso de ensino e suas possibilidades de desenvolvimento profissional com 
professores dos anos inciais - alfabetizadores. 
 
 
O que revelam as professoras sobre suas trajetorias formativas e profissionais? 
 
 Entendemos que as mudanças nas práticas dos professores, nesse caso, dos 
professores alfabetizadores, são possíveis quando conseguem refletir suas ações à luz da 
confluência das teorias acadêmicas com as teorias pessoais, que são construídas ao longo de 
suas trajetórias pessoais, formativas e profissionais. Frente a isso, a investigação-fomação 
apresentada, desenvolvida em várias etapas, em um ambiente virtual de aprendizagem, 
revela o processo de desenvolvimento profissional das professoras alfabetizadoras, quando 
estimuladas a refletirem com os casos de ensino.   

Entre as muitas formas de uso dos casos de ensino, Merseth (1996) confirma que eles 
podem ser usados como exemplos, como oportunidades para praticar tomada de decisão e 
resolução de problemas e como estímulo a reflexão pessoal. Acredita-se que na análise 
desse caso de ensino as professoras foram estimuladas à reflexão. 

Nesse contexto, o artigo apresenta as reflexões pessoais dos professores 
alfabetizadores, que revelam, na perspectiva deles, seus processos de desenvolvimento 
profissional da docência. Como entendemos o desenvolvimnto profissional como um 
processo contínuo, os trechos das falas mencionam, momentos dessa trajetoria pessoal, 
formativa e profissional.   

Ressalta-se ainda que os relatos são carregados de muitos elementos de análise, o 
que torna dificil delimitar fronteira entre as diversas informações que suscitam. 

O caso de ensino analisado pelas professoras traz em sua narrativa descrições, 
reflexões e conflitos que giram em torno da trajetória profissional de uma professora 
alfabetizadora, como os sujeitos da pesquisa. Isso possibilitou, além de reflexões sobre a 
trajetória profissional, que as professoras se espelhassem no relato de Weisz (2002), ao 
refletirem sobre questões relacionadas ao processo de aquisição da leitura e escrita. Ao lê-
lo, as professoras reviveram suas primeiras experiências na docência e os processos 
formativos que interferiram na sua ação pedagógica no início da profissão. 
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A identificação com a narrativa da alfabetizadora Telma Weisz (2002) é a todo 
momento mencionada pelas professoras participantes do curso. Esse é o primeiro ponto que 
elas revelam quando iniciam suas análises.  Dentre muitas apresenta-se a fala de G. (FCA1): 

 
Quando li o caso de ensino Telma Weisz, idenfiquei-me em 
alguns sentimentos com a autora... sentimentos de angústia frente algumas 
situações que nos acontece na prática, principalmente quando atuamos em 
uma realidade que a todo tempo exige  e requer reflexões sobre a eficiência 
da mesma. Esse estudo de caso permitiu que eu refletisse sobre a minha 
trajetória.  
 

Percebe-se, pelo que expressa a professora G., que a mesma “dialoga” com a autora 
do caso de ensino. Além desse diálogo com a professora-autora Telma Weisz (2002), as 
professoras alfabetizadoras também interagem com os demais colegas que participam do 
curso, via fórum de discussão. Esses diálogos, criam um ambiente em que se sentem a 
vontade para expressar seus sentimentos, conflitos, inseguranças…  

Muitas das reflexões que fazemos sobre nossa prática são de certa forma “solitárias”. 
O uso dos fóruns nesse processo e das devolutivas dadas pela formadora aos professores 
participantes revelam a importância dessas interações. As interações e devolutivas também 
aproximam professores e formadora e dessa forma criam um ambiente de “intimidade”, 
receptividade, confiança… 

Assim expressa A. (FCE1): 
 

Gostaria de começar dizendo que não foi nada fácil fazer uma reflexão de 
toda a minha trajetória. Foi um turbilhão de imagens, emoções, 
sentimentos de vitória e frustrações. Concordo com as colegas que citaram 
que já passamos por muitas mudanças e novidades "pedagógicas", cada 
governo tenta "melhorar" e em sala de aula às vezes não sabemos que 
caminho seguir, o que fazer. Refletir sobre nossa prática não é simples, e 
como outra colega citou fazemos as coisas achando que estão certas, mas à 
frente percebemos que não era bem assim e recomeçamos, muitas vezes 
ficamos esperando as próximas orientações inseguras se estamos ou não no 
caminho certo. Mas uma coisa é certa... precisamos fazer aquilo que 
sabemos fazer bem. Não podemos e nem devemos fazer apenas por "estar 
na moda". Antes de mudarmos qualquer metodologia, qualquer coisa em 
nosso trabalho é preciso saber bem o que estamos fazendo. Do contrário os 
prejudicados são os alunos. 

Quando A. reflete sobre as emoções que sentiu ao buscar na memória sua trajetória, 
ela acaba também mencionando questões referentes a necessidade do desenvolvimento 
profissional. A professora percebe que a aprendizagem da docência não termina com a 
realização do curso de graduação.  

Muitos se dedicam a estudar o processo de desenvolvimento profissional, que inclue 
a inserção dos professores na carreira docente. Huberman (1990, p. 39), no estudo que fez 
sobre as fases da carreira docente, chama esse estágio vivido por muitos professores de 
“choque do real”. Esse processo de início da carreira revela sentimentos comuns entre 
muitos professores. Vê-se isso quando percebem que muitos professores passam por isso e 
que não estão sozinhos. Isso os remete também a uma apreciação das aprendizagens que 
construíram no início da carreira e as que deveriam ser construídas, como também a uma 
reflexão da relação entre os conhecimentos teóricos, priorizados pelos cursos de graduação, 
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e práticos. Ressalta-se que essa relação entre teoria e prática discutida nesse trabalho 
centra-se na perspectiva do professor reflexivo e não da racionalidade técnica (pautada 
apenas na aprendizagem de ações).  

Nessa direção, C. (FCE1) aborda que  
 

foi muito bom ler o texto da professora Telma Weisz. Eu não conhecia este 
texto, mas foi de grande importância conhecê-lo, pois percebi que 
realmente o começo é difícil para a maioria das pessoas, que quando você 
entra em uma sala de aula você vai perceber que na graduação você 
aprendeu a teoria (mesmo não sendo estudado tudo o que era preciso) e 
que a prática é adquirida com o tempo e depende do esforço do professor, 
que precisa ser consciente da necessidade de ser sempre um pesquisador. 
Essa análise também proporcionou reflexões sobre nosso tempo de 
faculdade, aprendizagens que tivemos sucesso e também aprendizagens 
que não foram proporcionadas na graduação e que depois temos que 
buscar mais e mais.   
 

Isso reforça também a necessidade de pensarmos a formação profissional na 
perspectiva do desenvolvimento profissional da docência (MARCELO GARCIA, 1999), na 
medida em que não determina limites rígidos para a aprendizagem da docência. Essa teoria 
reafirma que a base de seu saber docente é construída por diversas vivências no decorrer da 
sua história de vida, reforçando a idéia de um grupo de educadores, como Montalvão (2002, 
p. 127), que defende o seguinte: 

 
[...] saberes são construídos ao longo de toda a vida, começando, portanto, 
antes da formação inicial, passando por ela e acompanhando toda a 
formação continuada, eles englobam, inicialmente, teorias e crenças 
oriundas da vivência particular de cada um, ao longo a vida pessoal e 
escolar, e que, posteriormente, vão sofrendo influências diversificadas, 
oriundas de processo de formação que são consolidados e revalidados na 
prática docente [...] 
 

Além as apreciações que as professoras fazem sobre suas trajetórias formativas e o 
processo de desenvolvimento profissional quando lêem o caso de ensino narrados por 
outros professores, elas também fazem apreciações do momento que escrevem as respostas 
das questões que acompanhavam o caso de ensino. S. (FCE1) releva que: 

 

Confesso que escrever sobre minha vida profissional mexeu comigo; trouxe 
a tona alguns sentimentos, sensações intrínsecas que adormeciam... 
Inseguranças, frustrações, idealismos, decepções, alegrias que são 
renovadas a cada ano, a cada nova turma. 

 
Esse exercício de análise do caso narrado pela professora Telma Weisz (2002) se 

intensiva quando as professores respondem as questões que acompanhavam o caso de 
ensino. Frente a isso muitos confrontos são percebidos nesse exercício de reflexão sobre a 
trajetória formativa e profissional. Esses confrontos giram em torno de questões como: a 
relação teoria e prática, o tradicional e o novo, o ser aluna e ser professora, a história 
pessoal-formativa e a ação pedagógica entre outros.  

Percebe-se um pouco disso pelo que diz V. (FCE1): 
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A leitura do texto de Telma Weisz me fez relembrar o início da minha 
carreira docente e as dificuldades que buscamos superar sempre para 
melhorar nosso trabalho em sala de aula. Para responder as perguntas 
pensei bastante, busquei os detalhes que ficam guardados lá no fundo da 
nossa memória. Os problemas que enfrentamos no início de carreira são 
praticamente esquecidos quando os superamos, porém é importante 
refletirmos sobre as nossas dificuldades, isso aumenta a nossa confiança em 
nós mesmos. Relembrei também meus tempos de escola com muito 
saudosismo, apesar de não ser o tipo de ensino que quero oferecer aos 
meus alunos, mas na época achava aquela escola o "máximo". Enfim, foi 
uma atividade de reflexão muito produtiva.  
 

S. (FCE1) também narra que: 
 

Ao ler o caso de ensino, o relato da Telma Weisz, a princípio me 
pareceu que o tempo passou e muitas coisas não mudaram na 
educação, as coisas mascaradas como se quisessem fazer de conta 
que estão resolvendo. Depois ao responder as questões, eu fiz uma 
trajetória da minha carreira e vi o quanto cresci neste período e como 
comecei o  meu "fazer" sem muita noção do que estava fazendo.  
 

Nos trechos, percebe-se indícios de reflexão, de angústia, de conflitos e de 
(re)significação da prática. Nessa direção, Perrenoud (2001, p. 40) afirma que “o professor 
vive em estado de dúvida, de hesitação, de reflexão, de formação de hipóteses ou de 
estratégia, de avaliação dos custos e dos benefícios, de pesquisa de informação e de solução, 
de recordação do que já foi feito ou planejado”. 

Outro aspecto a ser evidenciado é o prazer, interesse… que as professoras sinalizam a 
todo momento da leitura e principalmente da escrita das questões que acompanhavam os 
casos de ensino. 

 
A leitura do caso remeteu-me a diversos momentos de minha trajetória. Foi, 
em minha opinião, uma atividade muito significativa e prazerosa. Para 
responder às questões resgatei momentos de meu caminhar e pude refletir 
acerca deles. Compartilho com a opinião de algumas colegas quando se 
referem que, em determinada circunstância, acreditavam estar agindo de 
modo correto e fundamentado e, com o passar do tempo e acúmulo de 
experiências, tiveram essa visão alterada. Concordo, também, quando 
sinalizam que, independente disso, devemos seguir nosso trabalho da 
melhor maneira possível e nunca deixar de acreditar naquilo que estamos 
realizando. Refletir com relação a nossas práticas é tarefa fundamental e 
importante na construção de uma trajetória baseada na ação-reflexão-
ação, fazendo-nos amadurecer enquanto profissionais e, também, enquanto 
indivíduos. (J. FCE1) 
 

Frente a todo o processo de formação-intervenção, em pesquisa anterior com casos 
de ensino em 2007, por Domigues, percebeu-se que os leitores faziam alguns movimentos 
comuns entre o momento da primeira leitura e o momento da escrita das questões. Na 
análise desses dados parciais, isso também pode ser percebido. A professora C. (FCE1), 
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revela isso quando expõe que: “li e reli, sai do computador, fiquei pensando e somente 
depois de dias escrevi o texto”.  

Pode-se dizer que quando se deparavam com os casos de ensino, indicaram alguns 
“roteiros”, chamados de estratégias, que geralmente usavam para direcioná-las. Esse roteiro 
foi evidenciado na escrita dos casos da seguinte forma (S. DOMINGUES, 2007): (1) primeiro - 
busca de situações escolares significativas na memória; (2) segundo - transferência das 
situações guardadas na memória para o registro escrito. Embora se visualize uma seqüência 
para esse movimento, percebe-se que nem sempre ele ocorre exatamente da mesma forma. 

Em suma, os ensaios da análise desse caso de ensino permitiu-nos conhecer um 
pouco do cenário da trajetoria formativa e profissional dessas professoras, destacando 
alguns elementos que merecem ser compartilhados com outros professores e formadores. 
Embora as professoras tenham analisado o mesmo caso de ensino, demonstrando as 
exigências, conhecimentos, realidades, conflitos (teóricos e práticos), angústias... que 
marcam a entrada na docência, verifica-se algumas diversidades nas respostas que foram 
particulares de cada uma. Assim, ao instigar sobre a trajetória profissional das professoras 
alfabetizadoras, pelo diálogo estabelecido com a professora-alfabetizadora Telma Weisz 
(2002), possibilitou a elas momentos de reflexão sobre esse período e sobre as 
aprendizagens dele decorrentes. 

 
 

Considerações  
 

Percebe-se, por mais que se faça recortes nos dados, que muitas questões suscitam 
das reflexões das professoras alfabetizadoras participantes. A tradução desses relatos sobre 
o processo de formação-investigação, revela o envolvimento, a receptividade, o 
pensamento... ou seja, os movimentos de reflexão das professoras.  

Dessa forma é possível afirmar, além do teor investigativo, o valor formativo dos 
casos de ensino, ao possibilitarem significativas aprendizagens e o desenvolvimento da 
docência, num movimento denominado por Schön (2000) de “reflexão sobre-a-ação”, na 
medida em que o movimento de reflexão acontece a posteriori. 

Aliada a preocupação de refletirem seus processos formativos e profissionais a partir 
da análise do caso de ensino da professora Telma Weisz (2002) e das interações via fórum, 
muitos professores resgatam a preocupação de repensar e avaliar sua própia prática.  

Quando os professores refletem sobre o que ensinam, como ensinam e para quem 
ensinam, eles expõem, segundo Shulman (2004), suas bases de conhecimento 
(conhecimento específico, conhecimento pedagógico geral e conhecimento pedagógico do 
conteúdo). Assim, os conhecimentos da prática, de “propriedade dos professores”, antes 
relegado em relação aos demais conhecimentos, ganham espaço também através dos casos 
de ensino, que descortinam o cotidiano da sala de aula. 

Nessa exposição, elas também revelam suas bases de conhecimento e/ou elementos 
que contribuíram para a construção da profissionalidade docente: reflexão sobre a trajetória 
formativa e profissional (desde início da carreira), interações e discussões coletivas com os 
colegas de profissão, confronto entre a aprendizagem da teoria e da prática, importânica da 
reflexão da prática, enfrentamento das mudanças (pedagógicas, histórias etc) e percepção 
que algumas práticas não atendem mais a realidade entre outros. Ainda disseram os sujeitos 
que ao socializarem aos demais, suas experiências ganham mais significado, por encontrar 
nos parceiros, ecos para suas narrativas.  
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Isso tudo evidencia a complexidade que caracteriza os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento profissional da docência. Acredita-se que ao precederam assim, os 
professores potencializam suas reflexões sobre a docência, que pode ser entendida como 
pequena comunidade aprendente, na perceptiva de uma comunidade de aprendizagem de 
professores. 
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Os combinados como prática na educação infantil: algumas 
reflexões 
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Resumo 
 

Este texto tem como principal objetivo tentar compreender as vozes das crianças que 
frequentam uma creche da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis (Rio de Janeiro), a fim de 
repensar com as educadoras, algumas práticas pedagógicas que supostamente  desenhamos 
para sua promoção e educação. Os diálogos que sustentam esta pesquisa estão ancorados 
nas seguintes perspectivas: os estudos do cotidiano nutrindo-se principalmente de Michael 
de Certeau nas artes de fazer; pelo paradigma indiciário de Ginzburg e pela a sociologia das 
infâncias através das pesquisas de Willian Corsaro, Manuela Ferreira, Jader J. M. Lopes e 
Manuel Sarmento. A singularidade desta pesquisa se faz na medida em que investigo minha 
própria prática e dialogo com outros pesquisadores. Entendemos as crianças desta pesquisa 
como atores sociais que nos ajudam a compor o mosaico metodológico que brota nesta 
pesquisa, considerando que em alguns momentos ele é feito por encontros e observações 
teoricamente estruturadas em outros por eventos que se desenvolvem na imprevisibilidade 
e provisoriedade do cotidiano. O presente trabalho revela algumas reflexões a partir dos 
encontros e desencontros de concepções entre crianças, educadores, teóricos e 
pesquisadoras na prática de combinar regras de convivência no cotidiano escolar. 
 
 
Abstract: 
 
This paper has as main objective to try to understand the voices of children attending a 
nursery of the Municipal School of Petrópolis (Rio de Janeiro), in order to review with the 
teachers, some teaching practices that are supposed to draw their promotion and education. 
The dialogues that support this research are anchored in the following perspectives: studies 
of the daily feeding mainly on Michael de Certeau in the art of doing; indicative paradigm of 
Ginzburg and the sociology of childhood through the researches of William Corsaro, 
Manuela Ferreira, Jader J. M. Manuel Lopes and Sarmento. The uniqueness of this research 
is to investigate the extent that my own practice and dialogue with other researchers. We 
understand children as social actors in this research to help us compose the mosaic 
methodology that flows in this study, considering that at times it is done by observations 
theoretically structured meetings and other events that are developed by the tentativeness 
and unpredictability of everyday life. This work reveals some reflections from the similarities 
and differences of views between children, educators, theorists and researchers in the 
practice of combining rules of coexistence in school environments. 
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Minha pesquisa de doutoramento e meus companheiros de reflexão 
 

A pesquisa alberga o desafio de intervir na prática cotidiana dos sujeitos envolvidos 
na pesquisa [profissionais de apoio, coordenadora, educadores e professores] que atuam no 
CEI Carolina Amorim. O caminho investigativo perpassa por um movimento de escuta das 
vozes infantis. Essa escuta não foi feita somente pela pesquisadora, mas também por 
algumas educadoras da instituição que se comprometeram com o desafio de observar e 
escutar mais atentamente o que as crianças cotidianamente estavam a lhes dizer e também 
as conversas entabuladas entre elas. Um dos instrumentos de pesquisa, o diário de bordo, 
possibilitou o registro das narrativas de situações que envolveram os participantes, entre 
eles, os meninos e as meninas. Também foram registradas as observações das múltiplas 
interações tecidas entre os ‘nós’ [os nós sujeitos e os nós dos fios entrelaçados].  

Esses registros foram o ponto de partida para os diálogos estabelecidos nas 
conversas informais e nos momento da reunião pedagógica, em que parte dela se destinou 
para as análises de questões ligadas à pesquisa. Nesses encontros procurávamos selecionar 
fragmentos de nossas anotações, elementos que pareciam importantes para se repensar, a 
partir das vozes infantis, os nossos conceitos sobre: infâncias, crianças, Educação Infantil, 
organização do espaço-tempo [rotinas], saberes infantis, relações entre adultos e crianças e, 
assim, todo o trabalho pedagógico. Assim, esta pesquisa objetivou estudar as práticas 
pedagógicas cotidianas da instituição e intervir sobre a realidade posta. Paralelamente aos 
encontros que se desenvolviam na instituição tive discussões no âmbito acadêmico, onde 
pude discutir e conversar com minha orientadora Maria Teresa Esteban e outros 
pesquisadores do grupo de Pesquisa Estudos do Cotidiano e da Educação Popular sobre as 
possibilidades de encaminhamentos da pesquisa, neste texto minhas das reflexões que fiz 
foi em companhia da pesquisadora Fernanda Carneiro de Lima. 
 
 
O caminho investigativo 
 

A escolha do caminho a ser percorrido partiu da perspectiva de compreender como 
são tecidas as tramas das relações vivenciadas na Educação Infantil. A análise do meu 
trabalho tem constatado que os movimentos que realizei enquanto pesquisadora junto com 
os atores desta pesquisa, teceu-se no desafio de trabalhar com as diferentes formas de ser e 
estar no mundo, a partir do foco que cada sujeito trazia de suas histórias individuais,  
compartilhadas mutuamente. Nesse contexto da escola e no cotidiano, as relações tecidas  
produziam um emaranhado de acontecimentos, que abrolhavam aproximações e repulsas. 
Assim, nessa tecelagem da vida, os nós que atavam e desatavam, voltavam a atar  nossas 
formas de refletir  o que conseguíamos perceber nas vozes e nas relações das crianças. 
Neste sentido, ficou evidenciado o meu objetivo de discutir as tramas e também as tramóias 
que sustentavam a elaboração do trabalho pedagógico no CEI Carolina Amorim. 

Os passos que fui pensando como investigadora, constantemente, eram partilhados 
com os atores envolvidos nesta investigação, dentro da abordagem da pesquisa qualitativa 
participativa. O diálogo entre os participantes e a pesquisadora, não atingiu a fluidez 
esperada. O movimento de diálogo com a pesquisa foi intencionalmente disparado por mim, 
e o seu andamento possibilitou que outros atores-autores também propusessem ações 
investigativas, que foram abraçadas por quase todos os sujeitos. Outras vezes, constatei que 
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apenas parte do grupo se manifestava. Em outras ocasiões, esse movimento era quase 
solitário, com vestígios de participações isoladas de uma ideia aqui e outra acolá. 

Os sujeitos da pesquisa foram convidados a atuar como atores e co-autores, o que 
possibilitou muitas e divergentes proposições para o desdobramento da investigação. Esta 
metodologia resultou em conflitos de ideias, crenças e valores, provocando estranhamentos,  
que ora nos afastava e ora nos aproximava das questões da pesquisa, em um movimento 
que nos compelia a desvendar e dialogar sobre  essas estranhezas. 
 A descrição desta metodologia mostra a urdidura na qual, até o momento, os fios da 
pesquisa se entreteceram, procurando não apenas revelar as imagens que nela já se 
anunciavam, mas também o seu avesso/reverso. Os nós eram o espaço privilegiado para 
refletir sobre algumas questões que mostravam não apenas a diversidade dos fios, mas 
também evidências de pontos e embolos, que colocavam em diálogo as diferentes 
concepções do grupo. Essa trama revelou tanto o fluxo do cotidiano, quanto  da pesquisa.  
 
 
Os combinados como prática na educação Infantil: algumas reflexões 
 
 Ao buscar desenvolver meu trabalho de pesquisa com as falas das crianças no 
cotidiano do Centro de Educação Infantil Carolina Amorim, da rede municipal de Petrópolis 
(RJ), espaço onde atuo como coordenadora, encontro-me com uma prática que ali naquele 
espaço se faz presente, nomeada como: “os combinados”. Segundo as educadoras desse 
contexto, os combinados são realizados na rodinha de conversa. Logo no primeiro bimestre, 
as crianças são informadas e convidadas a se comprometerem com as regras de convivência 
que são inscritas e orientadas pelas educadoras de cada turma. 

O “convite” não é para a discussão da regra criada, mas para a sua aceitação e 
reconhecimento sobre quais serão as penalidades enfrentadas por aquelas crianças que a 
desobedecerem. Neste momento, todo o grupo é convidado a tornar-se responsável pela 
vigilância de seus pares, ajudando ao educador a garantir a manutenção da regra. Desse 
modo, as educadoras supõem que a criança “delatora” de seus pares compreendeu e 
aceitou as ações determinadas, tentar envolvê-las nesse sentido, pode ser uma via de 
construção para idéia de panóptico na escola (FOUCAULT, 1987). Para as educadoras isso é 
entendido como um elemento importante para a convivência do grupo e manutenção de 
uma ordem a ser estabelecida [instituída]. 

Estas informações que trago acima são oriundas de conversas informais com as 
professoras e educadoras do CEI135 Carolina Amorim, mas, isso não só acontece nesse 
espaço educacional. A partir de conversas com outros profissionais da rede municipal de 
ensino de Petrópolis, pude constatar que esta é uma prática recorrente. 

Mesmo com variações em alguns procedimentos metodológicos de abordagem com 
as crianças, a prática pedagógica de “construção e manutenção de combinados” se faz 
presente em muitas rotinas. E de modo muito equivocado, pois há uma simulação de que as 
crianças são convidadas a falar e a combinar relações. 

As crianças são de fato convocadas a uma atitude de aceitação de regras de 
convivência impostas pelos educadores, que parecem partir do pressuposto de que elas não 
têm competência e a maturidade necessária para coletivamente pensar os elementos 
necessários para a orientação da convivência no espaço escolar.   
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E esta convivência pode se desenvolver não somente com a orientação e mediação 
de adultos – parceiros mais experientes – mas, também de seus pares, crianças que 
partilham entre si a existência no mundo. 
 A mim interessa pensar esta prática pedagógica dos “combinados na Educação 
Infantil” com os sujeitos com quem desenvolvo a pesquisa136, porque entendo que este 
pode ser um espaço de potencialização da fala das crianças, ampliando suas possibilidades 
de participação no cotidiano escolar da instituição. 
 
Conversas Formais: as crianças sabem combinar? 
 Parte de minha responsabilidade enquanto coordenadora do CEI é organizar a 
reunião pedagógica. Sendo assim, dispus a separar um momento dela no mês de março de 
2011, para discutirmos um pouco sobre como as educadoras desenvolviam os combinados 
em seus espaços e o que pensavam dessa prática. A reunião foi filmada com a autorização 
das mesmas que concordaram em colaborar com a pesquisa. Muitas questões foram 
discutidas naquele momento, destaco entre eles alguns elementos de reflexão que 
emergiram após a transcrição da conversa. 
  As educadoras afirmam que todas realizam combinados em seus espaços, algumas 
fazem registros em cartaz e outras trabalham somente com a dimensão da memória e com o 
lembrete cotidiano na rodinha. Elas revelaram que os combinados são sempre feitos a partir 
das necessidades delas de controlar o grupo, para melhor desenvolverem suas atividades 
com as crianças e que as mesmas. Estava supostamente autorizado que os meninos e 
meninas fizessem sugestões solicitando que fossem incorporadas algumas às regras de 
convivência coletiva. Mas, reconheceram que as crianças quase nunca o faziam. Nessa 
conversa com as educadoras, o grupo chega a conclusão de que essa participação ativa das 
crianças não aconteceu, porque provavelmente, elas não estavam sendo convidadas a 
“falar”.  
 Contudo algumas educadoras relataram experiências, nas quais as crianças sugeriram 
algum combinado que pontuavam de forma interessante a relação entre elas. Parece que as 
educadoras compreenderam que os combinados são feitos a partir da lógica dos adultos, 
porque concebiam que as crianças, ainda não possuíam a competência e nem a experiência 
necessária, para falarem sobre as regras de convivência. Nessa lógica adultocêntrica, as 
educadoras entendiam que o seu papel era conduzí-las à aceitação de regras e a apreensão 
delas como um valor importante à convivência daquele grupo.  
 A discussão foi se ampliando e em determinado momento o grupo entrou em tensão, 
quando uma questão tomou a arena de nossas palavras: quando uma criança é 
efetivamente capaz de compreender o que é certo ou errado, na convivência coletiva? Que 
competências podem os meninos e meninas revelar na interação com os combinados 
determinados propostos pelas educadoras e que outros, as crianças, poderiam sugerir 
considerando as experiências sociais que elas trazem de diferentes contextos? 
 Segue recorte das falas produzidas pelo grupo: 
 

Heloisa: Então eu propor que a gente discutisse isso, o que significa 
combinar. 
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 Minha pesquisa de doutoramento em educação na UFF se desenhar a partir das formas de dizer das 
crianças; suas experiências no cotidiano da Educação Infantil, espaço que tem suas práticas desenhadas pelas 
educadoras e ressignificadas pelas crianças. A partir disto interessa-me repensar o cotidiano e suas práticas 
pedagógicas. 
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Cristina: É uma ponte de mão dupla. 
Heloisa: É uma ponte de mão dupla, mas o que a gente consegue fazer na 
Educação Infantil é uma ponte de mão dupla? 
Cristina: Nem sempre. Porque elas  [as crianças] não estão preparados para 
isso, não têm tantas noções. 
Letícia: As crianças [do berçário] já entendem alguns [combinados]. É lógico 
que é diferente dos combinados de lá da turma dos maiores, mas eles 
aprendem. Agora na colônia o primeiro dia que o Edson André veio, ele veio 
de lá [referindo-se a um longo trecho de rua que vem em direção a creche] 
andando com a mãe dele, e eu estava no portão recebendo criança, eu nem 
tinha visto, aí quando ela chegou aqui, ela [mãe do menino] falou: “tia 
quando ele te viu lá de longe aqui no portão, a primeira coisa que ele fez foi 
tirar a chupeta e mandou eu guardar”. E ela falou que ele passou as férias 
todinhas de chupeta na boca, o dia inteiro. Ela falou: “eu achei incrível a 
reação dele, ele te viu lá de longe, arrancou a chupeta da boca e mandou 
guardar na mochila”. Quer dizer: “ele já sabe que aqui ele não pode passar 
o dia inteiro com a chupeta na boca”. 
Márcia Brick: Tem hora [para fazer certas coisas]. 
Heloisa: E assim os combinados podem ser construídos só pelas crianças? 
Cristina: Não, eles não tem noção pra isso não. 
Heloisa: Nenhuma?! 
Cristina: Não, nenhuma não. Todos os combinados serem construídos só 
pelas crianças, não. 
Márcia Brick: Alguns podem, sim. 
Cristina: Alguns podem, porque uns têm noção do que pode e do que não 
pode. 
Marcia Brinck: Mas como se faz para descobrir o que elas têm noção, o que 
elas sabem? 
Letícia: Eles sempre têm de uma certa forma a tal noção. Ninguém vai 
propor algo que uma criança não tenha inteligência pra compreender, 
quando elas não entendem: perguntam ou ignoram plenamente o que 
estamos dizendo. O Edson André do berçário com o que fez com a chupeta 
ao chegar na creche, mostra isto. 
 

O grupo nesse momento da reunião partilhamos saberes, contrapomos informações, 
discutimos pontos de vista, a partir das experiências do cotidiano escolar. O recorte acima 
sobre conversa entre as educadoras, revela que elas não partilham do mesmo entendimento 
acerca das possibilidades dos saberes infantis. A professora Cristina expõe que as crianças 
nem sempre têm “noção” das relações em que são incluídas. O que nos apresenta fortes 
indícios sobre sua forma de compreender as crianças [um ser algumas vezes alienado]. 
Discordando da concepção de criança de Cristina outras educadoras se manifestaram, 
trazendo-lhe exemplos que mostravam outros elementos que indicavam outros modos 
possíveis de compreender a criança.  

Assim, não satisfeita com as considerações de Cristina, que diz que para sabermos 
quando uma criança tem “noção” ou não de alguma coisa, basta identificar se ela respeita 
[segue] as orientações dadas pelos adultos, a educadora Márcia traz como questão 
importante, a necessidade de apurar melhor, aprofundar mais a compreensão sobre o 
conhecimento das crianças. A alternativa apresentada pela colega Cristina, muito 
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provavelmente pareceu responder pouco a sua questão e Márcia revela a necessidade em 
saber mais sobre os modos e lógicas que atravessam os saberes infantis. 

A educadora Letícia que partilha com o grupo sua forma de compreender dos saberes 
das crianças, nomeadas na conversa como as “noções” infantis. Ela começa defendendo que 
as crianças são inteligentes e que interagem com o mundo a sua volta [revelando uma outra 
concepção infantil]. Deste modo, sua observação e interação com os meninos e meninas do 
berçário lhes revelam saber e ainda não-saber; nas relações entretecidas no cotidiano da 
instituição. 

O movimento de diálogo entre as educadoras revela tensão sobre a crença na 
capacidade de compreensão das crianças: uma acredita que elas precisam ser preparadas 
para reconhecer um conhecimento [a criança vista como um não ser] e a outra se posiciona 
no sentido de que as crianças são sujeitos de saberes [criança como ator social], porque 
existem e interagem com o mundo a sua volta, para isto se desconsidera a necessidade de 
um movimento de prontidão. Os outros sujeitos envolvidos na fala, embora em silêncio, 
pareciam em um primeiro momento confusos, como Márcia, que questionava sobre qual 
caminho seguir para compreender as formas de apropriação de conhecimento das crianças. 
Mas, a fala de Letícia gera um burburinho de reflexão para todos, algumas revelando 
expressões de concordância e outras de estarem pensando sobre o assunto, talvez 
contrapondo idéias e lógicas de compreensão de uma questõe sobre a qual éramos todos 
convocados à reflexão naquele momento, mesmo que em silêncio, escutar uma conversa 
também promove o pensar.  

Estava presente nas falas das educadoras Cristina e Letícia, formas diferentes de 
compreender e interagir com os modos de saber infantil. As duas educadoras traziam a 
compreensão de as crianças como seres inacabados. Contudo, uma acredita que será capaz 
de completá-lo, dando ao mesmo a preparação, o acabamento, necessário para compor a 
sua existência e a outra defendia a idéia de que a criança se compõe na interação com os 
outros sujeitos e com o mundo e, isto vai lhe dando as “noções” [os conhecimentos] 
necessários para melhor interagir com o mundo. 

Se construir combinados, como revela Cristina, é a capacidade de andar em uma 
“ponte de mão dupla”, fiquei me perguntando: o que seria transitar por esta via? Quem são 
os sujeitos que transitam pela creche? Qual a relação da construção de combinados com 
esta imagem que Cristina nos apresenta?  

Ao refletir sobre estas questões, a imagem da via de mão dupla que em um primeiro 
momento me pareceu dialógico, talvez pelo modo como foi abordada na fala da Cristina 
para o grupo, pareceu-me ingenuamente uma perspectiva de fato mais democrática. 
Envolvida pela possibilidade dos opostos geracionais, adultos e crianças, transitarem pela 
mesma pista e de maneira pela mesma via. Fiquei alguns dias refletindo e isto me fez pensar 
em uma outra dimensão do que seria o conceito que alberga a palavra combinar. 

Refletir a partir deste lugar, da via de mão dupla e do trânsito, possibilitou-me um 
estranhamento à primeira forma de pensar que eu tinha tido: lugar onde os diferentes 
caminham juntos ou por um mesmo lugar. Este estranhamento sobre uma combinação que 
não era de fato partilhada entre adultos e crianças, considerando que o movimento de 
elaboração dos combinados se encaminhava pela lógica dos adultos. Nesta perspectiva, a via 
de mão dupla pode ser uma via perigosa, na qual os carros transitam em direções contrárias, 
o que pode provocar colisões. Se pensarmos neste sentido, o que diz a professora Cristina 
passa a albergar novos sentidos, pois levando ao estremo esta possibilidade de 
interpretação, pode-se ler que adultos e crianças têm lugares distintos na sociedade e 
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embora transitem por uma mesma via [a escola]. Nela, adultos e crianças ocupam lugares 
diferentes, a palavra e o ato de combinar me remete a possibilidade de paragem nas formas 
de circulação habitual do trânsito para a invenção de novas formas de uso. 

O trânsito na escola precisa ser cuidado, um planejamento precisa ser feito a fim de 
resguardar a “vida” de seus transeuntes. E na elaboração dos combinados na Educação 
Infantil fica claro na composição de alguns dele, este argumento de buscar assegurar a 
integridade física das crianças. De fato, este argumento não pode ser refutável, pois a escola 
deve assumir para si, entre outras, esta responsabilidade. Contudo, cabe ampliar a reflexão 
sobre esta perspectiva de se educar na regra, com a regra e para além da mesma. 

Neste sentido, cabem algumas reflexões: será que a escola não pode compartilhar 
esta responsabilidade de pensar as formas de transitar na via com seus sujeitos? Afinal, 
quando há um “acidente de percurso” quem são os responsáveis? Quem são os sujeitos 
envolvidos? Como o mesmo será tratado? Será que somente o pagamento de uma suposta 
multa, pelos usuários infratores, dará conta de evitar que “os acidentes” não voltem a 
acontecer? Como melhor pensar vias alternativas em “casos de acidentes” de acidentes no 
cotidiano escolar? Que intervenções são feitas quando os atores escolares inventam formas 
diferentes de transitar ignorando os projetos de circulação originais? Que possibilidades 
existem de pensar a via de mão dupla, onde todos sejam educados a transitar com o outro? 
Como aprender a combinar, efetivamente, o uso de espaços - apesar do desafio de 
convivência com a mão dupla - onde cada um tem que aprender a conviver com os papéis 
que desempenham na vida escolar? 

 
 

Alguns saberes das crianças sobre a arte de combinar 
 
 Outro movimento de pesquisa que faço é buscar entender o que significa no nosso 
contexto social o ato de combinar, que usos são feitos desta palavra. Vou ao dicionário de 
língua portuguesa, pois para mim ele é um informante importante no auxílio deste 
entendimento, uma vez que o dicionário tenta captar todos os sentidos “praticados” 
(CERTEAU, 1994) de uma palavra. O dicionário diz que combinar é:  

 

com.bi.nar: (lat combinare) vtd 1 Agrupar, reunir em certa ordem; dispor 
metodicamente: Combinar os livros na estante por ordem de assuntos. 
vtd 2 Ajustar, pactuar: "...marcar horas com ela,combinar pormenores 
insignificantes" (Gilberto Amado). vtd 3Quím Determinar a combinação 
de: Combinar o oxigênio e o hidrogênio (ou: com o 
hidrogênio). vtd 4 Arquitetar, calcular, formar planos para o êxito de algum 
empreendimento:Combinamos várias providências para nossa mudança. 
vtd 5Harmonizar: Gosto de combinar a gravata com a camisa. 
vinte vpr 6 Estar de acordo, harmonizar-se: Estes termos não combinam, 
não têm lógica nem conexão. "Há coisas que se não ajustam nem 
combinam" (Machado de Assis). vtd 7Comparar: "Quando me ponho 
a combinar a Paixão de Cristo com o Sacramento nenhuma semelhança lhe 
acho" (Padre Antônio Vieira). Dicionário Michaelis, 2010. Ou combinar - v. 
tr. 1. Fazer combinação de (várias coisas para que resulte um todo ou 
composto). 2. Aliar. 3. Juntar. 4. Unir. 5. Dispor. 6. Calcular. 7. Comparar. v. 
intr. e pron. 8. Não desdizer, harmonizar-se, estar conforme. v. pron. 
9. Entrar em combinação. Combinado adj. 1. Ajustado. 2. Contratado. 
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3. Calculado. s. m.4. Desp. Prova que reúne diversas modalidades dum 
desporto – (Dicionário OnLine Primeram, maio de 2012). 

 

 Como foi possível perceber não há uma definição direta para combinados, nesta 
forma escrita, o dicionário me fornece outras variações. Afinal, a palavra entra no campo e 
vai se multiplicando nas suas formas de escrever através dos usos que os sujeitos fazem. 
Diante desta compreensão do significado informado pelo dicionário, gostaria de dizer que eu 
tinha alguns conceitos espontâneos (VYGOTSKY, 1987), sobre os sentidos de ato de 
combinar: negociar, partilhar, elaborar junto com o outro.  

Planejei, então, um momento de diálogo com as crianças em idade entre 3 a 5 anos 
do CEI Carolina Amorim, a fim de pesquisar que compreensões elas revelavam ter sobre a 
palavra combinados. 

 No primeiro encontro, as crianças me revelam alguns saberes sobre o ato de 
combinar. Percebi através de um contratempo que tive na organização dos instrumentos de 
pesquisa. Pois a conversa não foi filmada como eu havia “combinado” com elas, já que eu 
havia esquecido os CDs de gravação da filmadora em casa. Por este motivo pensei em 
desmarcar a conversa e fui fazer isto, indo nas três salas onde são distribuídas as crianças 
com as quais iria fazer a gravação. 

Quando cheguei à turma do 5º Período, as crianças pediram que eu não adiasse o 
encontro por este motivo, solicitando que eu o fizesse mesmo sem a filmadora e sugeriram 
que anotasse em um papel nossa conversa, como fazia algumas vezes sem a câmera.  

As crianças gostavam deste momento de conversa comigo e com seus pares. Diante 
deste sólido argumento delas137 resolvi manter “o combinado” de pesquisa que havíamos 
feito. E voltei nas outras salas pedindo desculpa, contando da solicitação dos meninos e das 
meninas do 5º Período. Nosso encontro de pesquisa já começa apontando-me elementos 
relevantes sobre a importância do compromisso que devemos ter, quando envolvemos o 
outro, com um convite ao diálogo. 

Desta nossa primeira conversa sobre o ato de combinar as crianças me revelaram os 
seguintes saberes que permearam nossos encontros em outros momentos. Perguntei para 
as crianças se elas sabiam o que era combinar? E as que tomaram a palavra disseram o 
seguinte: 
 

Ana Marcela: É saber arrumar a roupa no corpo de um jeito que fica legal. 
(Olhando para mim a Menina disse:) Tu hoje num está combinando. 
Heloisa: Por que eu não estou combinando? 
Ana Marcela: Porque sua saia (indiana com tom sobressalente laranja) num 
combina com este chinelo (havaiana preto, estilizado com cristais) e com e 
com este tipo de blusa com babadinho (verde clara regata tecido de 
algodão, com babadinho em seda verde claro).   
Heloisa: E como eu teria que fazer pra combinar? 
Ana Marcela: Usar uma blusa e chinelo que fossem da cor da saia. Você ia 
ficar mais bonita. 
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 As crianças são minhas parceiras na pesquisa e já estão acostumadas com minha presença em seu cotidiano 
e sabem que a filmadora não é sempre meu registro de suas falas, sabem que algumas vezes eu faço anotações 
e me dão um toque de que a falta da filmadora não poderia ser impedimento para nossa conversa. 
 



 
 423 

Heloisa: Gente, a Ana Marcela está falando da combinação de roupas. 
Vamos pensar aqui na sala olhando uns para os outros e ver quem está 
combinado. Vamos tentar? 
Crianças: Sim! (Alegremente) 
Heloisa: Vamos ver... O Lucas será que o Lucas está combinando? 
Eu não havia observado o short dele vi apenas sua camisa verde clara do 
Ben10. E quando o mesmo ficou de pé estava com o short verde escuro. E 
as crianças responderam: 
Crianças: Sim, ele está combinando. (Fiz esta experiência com várias 
crianças). 
 

 Para as crianças combinar também um processo de harmonização de cores e roupas. 
Ana Marcela apresenta o seu fio condutor [sua lógica] para o diálogo com o grupo, as outras 
crianças junto comigo entram em diálogo com a sua concepção, sua idéia de combinar; para 
isto elas dialogam com experiências anteriores de combinação de cores, que vai se tornando 
o fio de diálogo entre as crianças, compartilhando a idéia detonada pela menina (SMOLK, 
2009).  
 Esta experiência de harmonizar cores de roupas, compartilhada pelas crianças se 
revela interessante, onde algumas podem compartilhar do direito de escolher as roupas que 
compram e vestem, ou outras que são submetidas às escolhas determinadas por seus pais. 
Sendo as próprias crianças ou os adultos que selecionam o que vestir, elas entendem que as 
cores são um argumento presente na arte de aprender a combinar, para isto as crianças 
revelam entender que um diálogo entre as tonalidades de cor é um saber importante para 
tal aprendizagem. Isto me leva a pensar sobre os quais seriam as “cores” que harmonizam os 
combinados ético da vida escolar? 

Certamente, o conceito da combinação de cores na utilização das roupas, disparado 
por Ana Marcela, foi um caminho que se abriu ao diálogo com todas as crianças sobre essa 
referência que elas me pareciam compartilhar sobre uma ação possível ao que seria a 
capacidade de elaborar combinados. 
 O diálogo com as criança avança e uma das crianças entra em conflito com Ana 
Marcela em um certo momento. Isto ocorre quando questiono se, para combinar a pessoa 
precisa estar vestida com todas as peças de roupa em uma única cor.  Ana Marcela responde 
que sim. Lolô é uma das poucas crianças presentes na rodinha que revela um pequeno 
movimento de ruptura com a idéia apresentada por sua colega: 
 

Lolô: Não! Pra combinar você não precisa estar vestido toda na mesma cor. 
Você precisa estar ao menos com uma parte da roupa na cor da outra 
parte. Veja minha blusa (que é na cor cinza mescla) combina com minha 
calça (helanca azul marinho). 

 

A menina quando fazia esta afirmação apontava para o pequeno brazão colorido de 
sua camisa que tem uma parte em azul, para justificar que mesmo um pequeno fragmento 
de cor, garantia a sua combinação de cores e roupa. Logo em seguida fiz a seguinte pergunta 
para Lolô: 

 

Heloisa: Veja a Ana Marcela e me diga se ela está combinando. 
Lolô: Claro que tá. Ela está de sandália vermelha e blusa vermelha e com 
short azul do uniforme. 
Ana Marcela: Eu não estou combinado, não. 
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Lolô: Tá sim, ó! Sua sandália é da mesma cor que sua blusa. 
Ana Marcela: Eu pensei que tinha que ser tudo de cor parecida. Não tem 
que ser tia? 
Heloisa: Hum... Tô pensando. O que vocês acham? 
Amanda: Acho que não precisa está todo [vestido] da mesma cor. Eu me 
sinto combinado mesmo com cores diferentes. 
Crianças: Riem... 
Heloisa: Eu também me sinto. (Mais risos das crianças) 
Daniel: Minha mãe num compra minha roupa por cor. Compra a que eu 
gosto. A que eu escolho. E eu num vejo cor. Gosto dos desenhos. 
Ana Marcela: Então, você nunca combina? Tipo todo de rosa. (Mais risos 
das crianças). 
Daniel: Mas, eu num uso rosa. 
Gustavinho: É de menina. (Mais risos das crianças). 
Daniel (serio toma a palavra e diz): Não é não, meu pai usa camisa rosa e é 
homem. 
 

Algumas crianças riem e outras revelam-se assustadas com a fala do amigo. E eu 
tento incitar ainda mais a discussão, dizendo-lhe que meu companheiro também usa rosa e 
é homem, tentando provocar também, uma discussão de gênero. 

 

Gustavinho: Mas na minha casa, meu irmão diz que quem usa rosa é 
mulherzinha (Mais risos das crianças). 
Heloisa: O que vocês acham? 
Lolô: Meu pai usa uma camisa rosa, mas ele fala que é cor de goiaba. Mas eu sei 
que é rosa, porque não conheço a cor de goiaba. Conheço a cor de tinta e de 
lápis rosa. 
Amanda: Eu acho que meninos devem usar rosa que num viram mulherzinha. Só 
se usar saia que vira. Porque saia sim, é roupa de mulher. Mas eu conheço o pai 
do Daniel, o pai da Lolô e o tio Claudio (se referindo ao meu companheiro). Eles 
são homens. Num são bichas. (Mais risos das crianças). 
Ana Marcela: Mas, rosa é de Barbie. 
Lolô: Não é só de Barbie, pow! 
Gustavinho: Eu nunca vou usar rosa, mesmo que vire cor de homem (riu muito o 
menino enquanto disse isto, envolvido em pensamentos). 
Daphynie: Bobeira tua Gustavinho (diz rindo); rosa é de menino também, só ele 
querer usar rosa. E eu nem sempre combino as coisas tudo na mesma cor. 
Coloco pulseiras, prendedores, minha mãe faz penteados... 
Ana Marcela (sai do seu lugar e dirige-se para Daphynie): É verdade e tu tá 
sempre bonita. (E sorrir para amiga que lhe sorrir de volta). 

 

 As crianças revelam muitos saberes sobre a arte de combinação de roupas, que não 
se faz apenas de cores e tons, mas também que atravessa concepções formadas e em 
construção sobre o gênero humano e suas culturas. Quando Ana Marcela começa 
apresentando uma perspectiva aparentemente única, sobre o que é estar combinando no 
“plano da moda”, seus amigos lhe trazem perspectivas múltiplas para esta mesma prática de 
proteção do corpo e reveladora também de leituras de mundo, marcadora de culturas. 

Esta multiplicidade de possibilidades na arte de combinação de roupas, se anuncia 
um pouco na fala das crianças, por exemplo, o menino Daniel que não se veste buscando a 
combinação de cores, mas que faz suas escolhas e estas se revelam, especialmente, pelo seu 
gosto aos desenhos estampados [a mistura de cores e a produção de imagens é o que baliza 
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as coisas das quais se apropria]. Seu amigo Gustavinho aprendeu com seus irmãos que rosa 
é uma cor exclusiva para meninas, sendo assim proibida aos meninos, pois para algumas 
culturas, estas devem evidenciar sua masculinidade e força, evitando inclusive usar cores 
que se aproximem de um gênero oposto, portanto fraco e frágil. 

Naquele momento de conversa entre as crianças, onde Gustavinho apresentou sua 
forma de ver, entender e pensar o mundo, as outras crianças no diálogo lhe apresentaram 
outras leituras possíveis presentes no mesmo mundo que compartilham a existência. Formas 
de ser e estar no mundo que são de certa forma negada por Gustavinho, mas valorizadas por 
alguns de seus amigos que têm experiências diferentes das que ele conheceu e internalizou. 
Imersas na cultura, as crianças desde muito pequenas são ensinadas a se posicionar no 
mundo: a partilhar, negar, contrapor valores, desde os contextos nos quais se criam, aos que 
se encontram, transitam enquanto existem no mundo que elas próprias com os demais 
sujeitos vão criando. 
 Minha mediação em princípio era na tentativa de ampliar o que Ana Marcela trouxe 
como informação ao grupo; crianças foram interagindo, pensando e conversando sobre suas 
experiências na combinação de roupa. Deste modo, construíram e ressignificaram 
conhecimentos. Ana Marcela apresentou seus saberes e com seus amigos, dispôs-se a 
conhecer outras formas de pensar.  

Nas falas das crianças passo a entender melhor que combinar é dialogar, tencionar, 
negar, agregar, excluir, confrontar saberes e culturas, não no sentido de convencimento, 
mas na apresentação de perspectivas presentes nas culturas em que as crianças estão 
inseridas. Pensar a compreensão dos combinados, a partir das falas das crianças é pensar na 
composição de múltiplas culturas. Pois as crianças no diálogo entre si sobre a harmonização 
de cores e tons das roupas, revelam que existem tantas formas de combinações quanto um 
sujeito estiver disposto a explorar, construir ou a conhecer e imaginar.  

O diálogo entre estas crianças é revelador de que elas aprendem entre si, desafiam-
me a repensar a prática escolar de combinados com aquilo que elas já revelam saber. Não é 
preciso que se fale por elas, o importante é que se fale com elas. Pois elas não são 
“infantes”, sujeitos que não falam, são sim, sujeitos que possuem a fala desvalorizada e 
portanto, negligenciada como importante para se pensar o mundo. 
 
 
Combinar: uma estratégia necessária à sobrevivência 
 
 Alguns autores como Manuela Ferreira (2004), William Corsaro (2009), Manuel 
Sarmento (2008) e Jader Janer Moreira Lopes (2009) me ajudam a olhar às crianças como 
atores sociais. Neste paradigma, elas não são entendidas como receptáculos passivos de 
uma cultura, mas são agentes amplificadores de sentidos [atores-autores] dos elementos 
culturais que lhes são apresentados. Ou seja, cada movimento de conhecimento alberga e 
gera novas possibilidades de conhecer e de se relacionar com o mundo. 
 Ampliando o diálogo com esta perspectiva, encontrei-me nessa caminhada de estudo 
com pesquisadores (TOMASELLO, 2003; LEAKEY, 1995 & VYGOTSKY, 1997) que me ajudam a 
compreender que o ato de combinar foi o fator que garantiu a sobrevivência da espécie 
humana. Segundo os indícios que encontro nos estudos destes autores, percebo que a 
capacidade que nossos ancestrais criaram de observar o mundo e se relacionar com ele 
através de uma linguagem compartilhada – combinada – coletivamente; é o que mantém 
esta espécie tão frágil viva. Para isto criaram ao longo da história artefatos e produziram 
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culturas que facilitam a sua sobrevivência na terra. Isso produz um conjunto de informações 
que não somente são transmitidos às novas gerações, mas também re-elaborados por elas, 
enquanto, se apropriam dele. E, desse modo garantem a evolução da espécie humana; 
alterando e ampliando inclusive os seus fatores biológicos que se modificam ao longo da 
filogênese e ontogênese humana.  

Eles levaram-me ao entendimento de que é exatamente a capacidade que os 
humanos adquirirem de apreender, transmitir [comunicar], produzir e transformar o mundo 
pelas suas formas de existir, forja ao processo de invenção cultural. 

E seria exatamente este movimento de produção e transformação das culturas o que 
tem garantido que uma espécie de estruturas biológicas tão frágeis sobreviva às constantes 
alterações climáticas, geológicas e de produção cultural, pelas quais sofre o planeta 
constantemente. Os seres humanos, assim como outras espécies, procuram aprender 
formas de manter sua existência no planeta e a “produção-transmissão” de cultura é 
justamente uma das táticas e estratégias importantes, que vem garantido sua sobrevivência. 

Pensar a produção cultural é refletir sobre o processo de elaboração da linguagem 
que os humanos criam entre si, a fim de compartilhar e inventar estratégias e de produzir 
“combinados” que garantam sua existência no mundo. 

Os humanos sabem que sua espécie não sobrevive sozinha em seus primeiros anos 
de vida. Por isto compartilham saberes que foram construídos em planos filogenéticos, que 
orientam e reinventam a ontogênese humana, pela sociogênese e microgênese 
(TOMASELLO, 2003). Quando a espécie humana compartilha saberes entre si, ela não está 
diretamente ou simplesmente reproduzindo uma história vivida por um grupo, mas está 
também possibilitando ao grupo que toma conhecimento de seu acontecimento, a 
probabilidade de pensar para além daquilo que escuta, aprimorando seus conhecimentos e 
mudando suas relações com o mundo. Permitindo assim que outros que lêem sua 
experiência se transformem a partir do que é compartilhado. 

Dialogar com estes pesquisadores me faz pensar no lugar da criança dentro do 
desenvolvimento da espécie humana. As crianças, por certas condições biológicas, são 
impossibilitadas de se locomoverem sozinhas e por um período de sua existência são 
cuidadas por outros mais experientes de sua espécie. Durante este período, a criança vai 
sendo carregada por homens e mulheres, como um “fardo existencial” (TUNICCI, 2008), 
dependente do outro para garantir a sua sobreviver  e a da espécie. Ela é só “fardo”, é 
também um rico suprimento, cheia de nutrientes e possibilidades que garantem a existência 
da espécie ampliando culturas, inventando formas de melhor viver no planeta.  

Pensar esses limites e possibilidades das formas de ser e estar no mundo das 
crianças, faz-me refletir muito profundamente sobre a pesquisa que proponho: pesquisar o 
cotidiano escolar, a partir das falas das crianças. Contudo, elas muitas vezes são construídas 
e/ou orientadas a partir de culturas que já estão (im)postas. Fechadas em contextos de 
crenças, inscritas na transmissão e imposição de valores, que nem sempre estão abertos a 
proposição de questões dentro de um grupo geracional.   

O que significa pesquisar fala de crianças dentro da possibilidade desta inscrição 
acima descrita? Como acreditar que as crianças podem efetivamente falar coisas diferentes 
das que lhes são ditas? Como identificar e dialogar com as partículas dos modos de ser e 
saber das crianças que se revelam na sua relação com o mundo? E na exposição que fazem 
daquilo que compreendem e que já se encontra alterado pelo seu ser?  

Alterações tão sutis que nem sempre são percebidas, nem sempre tornam-se visíveis,  
conscientes para nós. O que certamente não significa que a partícula sutil de sua forma de 
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pensar, acrescentando o conhecimento que lhe é apresentando, não esteja ali presente, 
esperando talvez a aglomeração de um número significativo de fragmentos para deixar mais 
evidente a alteração da formula, do modo de pensar o mundo.  

Interessa-me pesquisar as formas de interação da criança com o mundo, embora eu 
reconheça a dificuldade que tenho em perceber estes fractais que elas expõem, pois isto 
talvez seja um desafio à pesquisa com crianças. 

As crianças repensam o mundo quando se apropriam dele, mesmo que os adultos 
supostamente combinem entre si que o que cabe a ela, seja apenas tomar conhecimento de 
alguns fragmentos deste mundo. E que esperem o momento em que tão logo possam andar 
por ele com suas “próprias pernas”, possam reconhecer nele o que foi aprendido. Alguns 
adultos também esperam que as crianças se preparem no campo da linguagem para ler este 
mundo a partir de signos e símbolos que são transmitidos. E que as crianças só poderão 
dizer sobre ele com suas próprias palavras depois de tanto repetir o que já está dito, para 
que o que venha a dizer tenha alguma coerência que seja reconhecida com o que lhe foi 
ensinado. 

Deste modo, as crianças são autorizadas somente a repetir, porque se supõe que  
seja necessário uma preparação - prontidão – para que um ser humano possa falar do 
mundo. A experiência neste sentido é compreendida como a repetição. O que entendo 
como ser a morte da experiência. Pois partilho do que fala Benjamin (1985) sobre a 
experiência, como um movimento singular dos sujeitos de falar das coisas que encontram no 
mundo, a partir da interação que se vai tecendo com eles dentro de sua história – a 
microgênese humana. 

Pensar a experiência humana a partir da escola é o que venho buscando fazer na 
minha pesquisa, escutando e conversando com as crianças para quem esta escola é pensada 
e desenhada. Na escola onde pesquiso, as crianças são pensadas e entendidas como sujeitos 
que estão em falta, cheios de ausências, que precisam ser preenchidos com a transmissão de 
experiências humanas, que são eleitas como importantes por um grupo. 

As educadoras que participam de minha pesquisa se revelaram, naquele momento, 
as representantes diretas daquelas pessoas que acham que sabem o que é importante 
ensinar a uma criança, como por exemplo, o conceito de combinar, até aqui trazido nas suas 
diferentes formas. Pois combinar é uma forma de existir. 

 Penso sobre como é importante refletir a partir de uma outra forma encontrada por 
Kohan, que defende que o que propicia que as crianças sejam inseridas em uma cultura, 
como infantes, é exatamente esta condição de dependência de um outro, que faz com que 
ela seja acolhida, educada, exatamente porque o outro reconhece a crianças como o ser da 
falta (KOHAN, 2008; TOMASELLO, 2003). 

Um dos fatores que propicia a construção de combinados na vida e na educação dos 
sujeitos, seria este reconhecimento das crianças como um ser ausente de cultura, para um 
suposto melhor existir no mundo. Isto é o que faz com que os adultos em diferentes culturas 
se dediquem elas, pois reconhece que ara sobreviver ela precisa das mediações do outro. 

 
 

Conclusões Parciais 
 
 As experiência aqui compartilhadas revelam que os meninos e meninas do CEI 
Carolina Amorim interagem com o conceito de combinação a partir de elementos que 
trazem em sua própria história de vida. Combinar para eles remete-se em um primeiro 
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momento a questões estéticas ligadas estritamente à composição de cores das vestes do 
corpo.  
 O diálogo que as crianças foram tecendo durante a pesquisa trouxe para a arena uma 
discussão de gênero, na qual discutiam que roupas e cores servem a meninos e meninas. 
Houve discordância entre as crianças. Eles e elas compartilharam relatos de experiências 
diferentes, isso possibilitou cada um e a todos(as) que estavam presentes na conversa a 
conhecer formas diferentes de pensar, ampliando suas possibilidades de interagir com o 
mundo. 
 O combinando enquanto prática pedagógica que em princípio estava proposto pela 
pesquisadora ficou em segundo plano. Isso revelou-se como um convite à pesquisadora e 
aos profissionais daquela instituição e repensar as formas de organização do trabalho 
pedagógico que tem a intenção de envolver a participação das crianças na sua organização.  
 Os adultos falam de ato de combinar pedagógico baseado em regras de convivências 
“imposto às crianças”. As crianças falam do ato de combinar como um movimento estético 
que ora lhes foi imposto [pela escolha que os pais fazem de suas vestes], ora lhes convidou à 
autoria [quando podem elas mesmas escolher suas roupas ou mesmo tecer comentários 
sobre as dos outros].  
 As discussões apresentadas neste texto me fazem encerrar parcialmente esta 
discussão com um questionamento: Compreendendo os diferentes sentidos atribuídos pelos 
adultos e pelas crianças ao ato de combinar, que intercessões e diálogos podem ser feitos 
entre essas duas perspectivas, a fim de repensar a prática pedagógica dos combinados que 
ali são produzidos? 
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A escola e os professores da educação infantil sob a ótica das 
crianças 

 
 Maria de Fátima Araújo 

Maria da Conceição Passeggi  
 
Resumo 
 

Espaço de coabitação e construção de conhecimentos, o NEI/CAp/UFRN/Brasil foi o 
local de realização desta pesquisa e as crianças, os atores que, por meio de suas narrativas, 
expressaram sentimentos sobre o que significa estar na escola, as representações que têm 
dos professores e de seus processos de aprendizagem nos diferentes espaços da instituição. 
Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada com crianças na faixa etária de 6 a 7 anos de 
idade e teve como objetivos 1) resgatar os sentidos que a escola tem para as crianças; 2) 
perceber o que representaram para elas as experiências vividas nos diferentes espaços da 
instituição e 3) identificar as representações que têm dos professores e de seus métodos de 
ensino. Foram entrevistadas 20 crianças (meninos e meninas) de duas turmas 5 (atual 
primeiro ano), dez de cada turma. As narrativas foram analisadas à luz da análise de 
conteúdo (Bardin, 1977). O marco teórico baseou-se nas contribuições de Passeggi (2008), 
Delory-Momberger (2008), Mallet (2008), Montino (2008), Sarmento (2008, 2007), Graue e 
Walsh (2003), Christensen e James (2005), Corsaro (2009), Cruz (2008), dentre outros. Os 
resultados apontaram que os professores do NEI são esforçados, fazem atividades 
interessantes, ensinam bem e prestam atenção no que as crianças dizem. Os espaços 
educativos nos quais as crianças mais aprendem e as atividades que mais gostam são o 
futebol, a sala de informática, a brinquedoteca, a biblioteca, o faz de conta e a sala de aula.  
Palavras-chave: Narrativas infantis, Escola de educação infantil, Professor de educação 
infantil. 
 
Abstract 
 

A place of cohabitation and knowledge building, the NEI / CAp / UFRN / Brazil was the 
site of this research and the children, the actors who through their narratives, expressed 
feelings about what it means to be in school, the representations of their teachers and the 
learning processes in different areas of the institution. This work presents a study of children 
aged 6-7 years and aimed to 1) recover the sense that school is for children, 2) understand 
what represented their experiences in different areas of institution and identify the 
representations of teachers and their teaching methods. We interviewed 20 children (boys 
and girls) from two classes, ten from each class. The narratives were analyzed according to 
content analysis (Bardin, 1977). The theoretical framework was based on contributions from 
Passeggi (2008), Delory-Momberger (2008), Mallet (2008), Montino (2008), Sarmento (2008, 
2007), Graue and Walsh (2003), Christensen and James (2005), Corsaro (2009), Cross (2008), 
among others. The results showed that teachers of NEI are hardworkers, do interesting 
activities, teach well and pay attention to what children say. The educational spaces in which 
children learn more and the activities of interest for then are football, computer room, 
playroom, the library, make-believe and the classroom. 
Keywords: Children's Stories, School early childhood education, teacher education. 
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As narrativas das crianças sobre a escola de educação infantil e sobre as 
representações que têm de seus professores e suas formas de ensinar são elementos a ser 
considerados pelas instituições de ensino, professores e pesquisas educacionais nesta área. 

No âmbito da pesquisa com crianças percebe-se, historicamente, uma ênfase em 
ouvir os adultos (pais, professores), para falar de/sobre a criança. Esta prática reforça uma 
concepção de criança como ser incompleto, imperfeito e “invisível” na sociedade. 

Em estudos realizados, Montino (2008) ao analisar e contextualizar a forma como as 
produções da infância vêm sendo tratadas por diversas sociedades, constata que desde o 
final do século XVIII e séculos seguintes, “as crianças tornaram-se objetos de duas práticas 
que influenciaram suas próprias produções escritas: a escolarização e as práticas de 
aprovação, de cuidados e de controle promovidos pelos Estados Nacionais” (Montino, 2008, 
p. 116). 

Constata, ainda, que ao serem introduzidas cada vez mais cedo sob a custódia do 
estado e da família, as crianças ganharam relevância e consideração social, permitindo que 
se sedimentasse uma documentação tanto pública quanto privada destas, em forma de 
cartas, documentários autobiográficos e memórias com as quais é possível trabalhar na 
contemporaneidade. Apesar deste avanço, o referido autor aponta para o fato de as 
crianças, na maioria das vezes, ter menos poder de expressão que os adultos, uma vez que 
são por eles controladas e consideradas “objetos de processos educativos e de formação 
decidida e dirigida pelos adultos, [e que, talvez, por isso] tenham deixado menos vestígios de 
suas escritas e tido menos oportunidades para contar sobre si” (Montino, 2008, p. 115 grifos 
das autoras).  

O autor aponta a necessidade de se conceder relevância social as especificidades da 
infância e oferecer as crianças possibilidades de se expressar. Para Mallet (2008) oferecer às 
crianças a possibilidade de “narrar(-se) pode levá-las a refletir [...] sobre sua condição 
escolar. A partir do momento em que uma criança “relata” [...], em que coloca palavras 
sobre o que aconteceu com ela, tem a possibilidade de analisar de outra forma os 
acontecimentos que experimentou” (Mallet, 2008, p. 175). 

Em consonância com este pensamento temos vislumbrado, nos últimos anos, o 
surgimento de uma nova sociologia que tem contribuído para a construção de novas formas 
de representação de criança e de infância, considerando que estas afetam e são afetadas 
pelas sociedades e culturas das quais fazem parte, conforme ressalta Fernandes (2005, p. 
VIII): 

 
A investigação com crianças tem registrado, nos últimos anos, significativos 
investimentos que decorrem de um movimento de “reconceptualização da 
infância que iniciou na década de 80, do século XX, com alguns sociólogos 
da infância [...], os quais defendem, entre outros aspectos, a necessidade 
de considerar as crianças como actores sociais e a infância como grupo 
social com direitos. 

 
Estudos e pesquisas realizados por Corsaro (2011); Cruz, (2008); Delalande, J. et al 

(2006); Rocha e Ferreira (1994), Rollet e Morel (2000); Müller e Carvalho (2009); Sarmento 
(2008), dentre outros, em diferentes contextos, tem trazido à cena as crianças como atores 
sociais, sujeitos de direito e a infância como uma construção social resultante “de ações 
coletivas de crianças com adultos e umas com as outras” (Corsaro, 2011,  p. 56), o que o 
referido autor denomina cultura de pares. 
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Nesta pesquisa dedicou-se um olhar sobre a infância, levando em consideração a 
alteridade da criança e legitimando-a como ser capaz de refletir ao narrar sobre suas 
vivências e experiências e por essa via trazer informações importantes sobre a escola de 
educação infantil e sobre seus professores e métodos de ensino.  
 
 
Como e por que as crianças narram? 
 

O ato de narrar é uma das formas privilegiadas de organizar e dar sentido à 
experiência (Bruner, 1997), pois possibilita ao sujeito ordenar temporalmente a sua 
experiência, elaborando uma (re)significação de eventos de sua vida. Nesse sentido, a 
narrativa abarca os planos subjetivo e intersubjetivo e as contínuas negociações de sentido e 
padrões culturais de temporalidade e espacialidade. 

No domínio da pesquisa (auto)biográfica (Delory-Momberger, 2008), o interesse 
pelas narrativas infantis apresenta-se como uma de suas tendências atuais. Desde a mais 
remota época, utilizando diferentes signos e formas de comunicação, a humanidade tem 
manifestado o desejo de comunicar-se para expressar sentimentos, desejos, necessidades, 
afetos, desafetos, temores, sentimentos próprios do homem, este ser que habita a terra 
“tatuado” por elementos e marcas de sua cultura. A arte de narrar é, portanto, uma 
atividade inerente à condição humana. 

Em muitas de suas obras, Bruner tem ressaltado a importância da capacidade 
humana de narrar e a nossa incapacidade para compreender e explicar tal habilidade. Para 
este autor, diz Passeggi (2008, p. 121): “a criança, desde cedo, compreende e utiliza 
facilmente as narrativas para evitar confrontos e obter o que deseja. Essa inteligibilidade 
narrativa revela-se de fato muito cedo”, sendo comum ouvir uma criança de cinco anos 
dizer: “quando eu era pequena, eu...”. Para a autora estes tipos de enunciados são 
reveladores de uma “reflexividade autobiográfica que se encontra na base de todo processo 
de aprendizagem. E esta aprendizagem é possível porque se inscreve num percurso de vida e 
se realiza continuamente ao longo da vida” (Passeggi, 2008, p.122).  

Considerando a narrativa como um ato humano e emancipatório e a criança, um 
sujeito que está imerso em uma cultura de valores, signos, regras e normas, é importante 
dar a palavra a estes pequenos/grandes sujeitos para dizer, de seu lugar, sob seu ponto de 
vista, os impactos, sentimentos e valores atribuídos por eles, à escola: espaço de 
(con)vivências, universo que mais parece uma armadilha de adultos, já que é, culturalmente 
organizado e pensado por estes, para ser “consumido” e vivido pelas crianças.  

Dar a palavra às crianças representa, nesta perspectiva, instaurar um processo de 
reflexão e diálogo, em que, a partir dos seus dizeres, a instituição possa refletir sobre a 
forma de organização de seu currículo; professores e demais funcionários possam repensar 
seus papeis enquanto sujeitos que podem impulsionar o desenvolvimento de crianças que 
estão ou pelo menos deveriam estar por inteiro no mundo e agindo sobre ele.  

Foi acreditando na idéia de que as crianças são sujeitos de fato e de direitos, dentre 
eles a capacidade de expressão, que se desenvolveu a presente pesquisa, em que as crianças 
são ao mesmo tempo atores e autores de narrativas que falam de si, de sua permanência na 
escola e dos sentidos ali construídos.  
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Local da Pesquisa: Núcleo de Educação da Infância 
 

A pesquisa foi realizada no Núcleo de Educação da Infância - Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - NEI/CAp/UFRN. O Nei encontra-se 
administrativamente ligado ao Centro de Educação (CE) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. Foi criado em 04 de junho de 1979 para atender as crianças (filhos 
e filhas) da comunidade universitária, em nível de educação infantil. Atualmente o NEI 
oferece educação infantil e 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, com perspectiva de 
expansão gradativa nesse último nível, mediante a ampliação física do prédio e aquisição de 
recursos humanos e materiais para continuar mantendo a qualidade no atendimento às 
crianças.  

É uma instituição pública de ensino e o ingresso das crianças acontece por meio de 
sorteio público aberto à comunidade, divulgado em edital, na página da instituição para a 
Turma 1 (Educação Infantil). O ingresso das crianças se dá, portanto, na turma 1 e, com essa 
entrada, a criança pode permanecer na instituição até o último ano de ensino oferecido, se 
assim o desejarem seus pais ou responsáveis. 

O corpo docente do NEI é comporto por professores efetivos e substitutos. O 
ingresso de professores efetivos no NEI acontece por via de concurso púbico seguindo o 
disposto na legislação vigente. Exige-se que os candidatos tenham formação inicial em 
Pedagogia e no mínimo uma especialização na área de educação infantil ou afins.  

Para os professores substitutos, realiza-se seleção interna, com chamada pública 
através de Edital publicado na página do NEI. O processo seletivo obedece ao disposto na 
legislação da UFRN no tocante a esta forma de ingresso de professores na instituição, 
resguardando alguns requisitos necessários ao professor da infância, como ser licenciado em 
Pedagogia, ser especialista em educação infantil ou áreas afins e comprovar experiência na 
educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental.  

A seleção de bolsistas de iniciação cientifica - alunos do curso de Pedagogia-, para 
realização de estágio no NEI é realizada pela coordenação pedagógica, tendo a instituição, 
critérios definidos para esse processo.  

O NEI138 parte do pressuposto de que a formação, aprendizado e desenvolvimento da 
criança no contexto escolar e social vinculam-se ao papel político e pedagógico assumido 
pela instituição como mediadora - dinamizadora das relações entre as experiências e 
conhecimentos da criança e os conhecimentos acumulados socialmente pela humanidade; e 
da participação e apoio da família na gestão política e pedagógica da escola. Para assumir 
este papel, define um conjunto de princípios teóricos a partir dos quais são estruturadas as 
atividades curriculares, a saber: 1) a criança é um ser social, com características, 
sensibilidade e lógica próprias; 2) o desenvolvimento infantil – em todos os seus aspectos – é 
um processo dialético construído, implicando em avanços, recuos interdependentes; 3) o 
desenvolvimento cognoscitivo – em todas as suas manifestações: pensamento, linguagem, 
relações lógicas e topológicas, conceitos e operações – é um processo construído 
internamente, mediante atividades externas pautadas nas experiências, interações e ações 
significativas da criança; 4) este desenvolvimento implica periodicidade, fases com 
características, possibilidades e necessidades próprias e 5) na definição das experiências de 
aprendizagem, professores e crianças têm papeis importantes, com ênfase na iniciativa e 
aprendizagem ativa. 
                                                           
138

 Conforme página web do NEI: www.nei.ufrn.br 
 

http://www.nei.ufrn.br/
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O NEI tem como objetivo criar um ambiente que oportunize a interação entre 
crianças e entre estas e os adultos, permitindo a vivência e construção progressiva, onde a 
criança possa: 1) afirmar-se como indivíduo e como ser coletivo, desenvolvendo, mediante 
as relações afetivas e atitudes de cooperação, a autonomia e a responsabilidade; 2) 
desenvolver uma atitude de curiosidade e crítica frente ao mundo; 3) vivenciar situações que 
possibilitem a construção do conhecimento e da expressão da realidade; 4) construir 
operações, conceitos e relações integradas nas várias áreas de conhecimento; 5) construir as 
formas de representação e expressão no mundo exterior e interior: imagens, linguagem, 
jogo simbólico, desenho e escrita e 6) desenvolver a consciência do corpo e de suas 
possibilidades de perceber e agir sobre o ambiente. 

O fazer pedagógico do NEI consiste em desenvolver atividades que sejam 
significativas, centradas nas curiosidades, interesses, necessidades e possibilidades da 
criança, ajudando-a no avanço efetivo do seu processo de desenvolvimento global. 

A ação pedagógica se dá via Tema de Pesquisa que articula três eixos: o contexto 
sócio-cultural, a estrutura dos conhecimentos de área e os processos de construção de 
conhecimentos nas crianças. Cada um desses eixos utilizados articula-se em uma 
metodologia de trabalho, que tem como base os conhecimentos já produzidos em diferentes 
perspectivas, o que traz à tona uma reflexão sobre os limites e possibilidades para os 
conteúdos das diversas áreas na educação infantil. 

Desde os primeiros níveis de ensino (a educação pré-escolar) tudo o que é ressaltado 
como informação relevante acerca do tema é explorado através da fala e de diversas formas 
de registros. É, portanto, questionando, discutindo, dialogando, pesquisando, explorando, 
experimentando, manipulando e comparando os elementos do ambiente que as crianças 
constroem, em um processo onde o erro construtivo é parte do avanço e do seu 
conhecimento de mundo. 

A necessidade de organização do tempo e do espaço da escola com o objetivo de 
possibilitar a construção da orientação, segurança e autonomia da criança, resulta na 
estruturação de uma rotina que implica uma seqüência de momentos – roda, hora de 
trabalho, arrumação, lanche, parque, hora da história, hora de trabalho e arrumação final – 
onde, dependendo do andamento do grupo, suas necessidades e interesses às atividades 
diárias são desenvolvidos.  

No NEI as crianças são agrupadas por idade, seguindo a relação idade/turma abaixo: 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

Turma 1: de 2 anos a 2 anos e 11 meses 1º ano de 6 anos a 6 anos e 11 meses 

Turma 2: de 3 anos a 3 anos e 11 meses 2º ano de 7   de 7 anos a 7 anos e 11 meses 

Turma 3: de 4 anos a 4 anos e 11 meses 3º ano de 8 anos a 8 anos e 11 meses 

Turma 4: de 5 anos a 5 anos e 11 meses   

 
Quadro 1: agrupamento das crianças por faixa etária e turma. Fonte: Página Web do NEI. 
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Os colaboradores da pesquisa: as crianças 
 

Os atores/colaboradores da pesquisa foram vinte crianças de duas turmas (dez de 
cada turma), sendo dez do sexo masculino e dez do sexo feminino, na faixa etária de 6,5 a 7 
anos de idade, concluintes da Turma 5 (antiga turma de alfabetização e atual primeiro ano 
do ensino fundamental) da referida instituição, no ano de 2009. As crianças estão 
identificadas por pseudônimos como forma de preservar suas identidades.  

 
 

Os Caminhos percorridos na pesquisa: metodologia 
 

A pesquisa adotou os princípios básicos da abordagem qualitativa, tal como descritos 
por Bogdan e Biklen (1994); Lüdke e André (1986). Privilegiou-se o significado que as 
crianças deram a suas passagens pela escola e as representações de professores e seus 
métodos de ensino, que se constituiu o foco de atenção das pesquisadoras; o ambiente 
natural foi a fonte direta na constituição dos dados e os pesquisadores seu principal 
mobilizador; buscou-se uma preocupação com o processo, maior do que com o produto e a 
análise dos dados seguiu um processo indutivo. Em outras palavras, a compreensão global 
do objeto investigado – as representações das crianças sobre a escola, sobre seus 
professores e métodos de ensino, não visou o confronto de hipóteses pré-estabelecidas e 
sim a construção de um cenário no qual fosse possível o estabelecimento de um diálogo que 
considerasse a criança como ser reflexivo que atua, compreende e sofre a ação do outro na 
instituição de educação infantil. 

A utilização de narrativas construídas por crianças caracteriza-se como uma 
abordagem de natureza qualitativa, que permite, dentre outros aspectos, a descrição, a 
análise e a avaliação dos dados de forma articulada e aprofundada, sendo o pesquisador seu 
principal instrumento (Ludke & André, 1986). Nesta pesquisa as narrativas das crianças 
constituíram os elementos primordiais para análise do nosso objeto de estudo. 

O percurso metodológico adotado foi: a) seleção espontânea de algumas crianças por 
turma, tendo a preocupação de um equilíbrio quanto ao gênero; b) a estas crianças foi 
explicado como se desenvolveria o trabalho, que suas falas seriam gravadas e que elas 
seriam filmadas139; c) foi pedido que falassem sobre o NEI - como foi para elas os anos de 
convivência na instituição; d) as crianças gravaram suas impressões individualmente, com a 
presença da equipe de filmagem (pessoas externas à escola) e de um dos pesquisadores; e) 
com o microfone nas mãos, as crianças faziam suas narrativas de forma livre e sem 
interrupção. Ao final, se o pesquisador sentisse falta ou desejasse aclarar algum elemento 
não contemplado na narrativa da criança, formulava uma nova pergunta e a criança voltava 
a falar; f) depois de coletadas, todas as narrativas foram transcritas e analisadas. 

 
 
 
 
 

                                                           
139

 Por se tratar de um colégio de aplicação, no NEI, ao efetuar a matrícula das crianças, os pais assinam um 
termo de autorização do uso de imagens e fala das crianças em pesquisas realizadas por profissionais 
autorizados pela instituição. Ainda assim, tem-se os devidos cuidados para não expor, nem divulgar imagens 
que identifiquem as crianças. 
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Procedimentos de análise 
 
Para análise das narrativas foi utilizado a análise de conteúdo (Bardin, 1977), 

procedendo-se uma pré-análise; uma exploração do material e em seguida agrupando por 
categorias as impressões das crianças em relação à instituição, as aprendizagens 
proporcionadas por ela, a importância dos diferentes espaços pedagógicos da escola: 
parque, biblioteca, brinquedoteca, sala de multimídia, cozinha experimental etc, bem como 
a visão/representação expressa pelas crianças em relação aos professores da instituição. O 
tratamento dos dados, terceira fase da análise de conteúdo (Bardin, 1977) permitiu-nos, 
além do já exposto, perceber a importância da relação com o grupo, as preferências e 
parcerias na hora de realizar as atividades, de brincar, de estar junto nos espaços de 
convivência da escola.  

Da análise de conteúdo aplicado às narrativas das crianças emergiram os seguintes 
temas/categorias: a instituição na ótica das crianças; os diferentes espaços de con(vivência) 
da instituição; visão das crianças em relação aos professores e seus métodos de ensino e o 
que faz com que um professor da educação infantil “não seja legal”. 

 
A instituição na ótica das crianças 
 

O ingresso na escola introduz a criança em outro contexto social, no qual um novo 
papel lhe é reservado e novas expectativas são estabelecidas acerca de seu próprio 
desenvolvimento. Bruner (2001) chama a atenção para o papel da escola na promoção da 
atividade compartilhada, da reflexão, do diálogo e da negociação no contexto educacional. A 
promoção dessas atividades seria uma forma de equipar a mente com habilidades voltadas à 
compreensão, à percepção e à ação crítica no mundo social e cultural. 

Nas narrativas das crianças estão evidentes suas impressões sobre a escola, 
ressaltando o caráter lúdico da aprendizagem, conforme evidenciado na fala de Otávio: “o 
NEI é o melhor lugar do universo porque a gente aprende se divertindo” e de Luíza: “eu me 
sinto muito alegre no NEI porque aqui eu aprendo e brinco ao mesmo tempo”.   

A diversidade de atividades que as crianças podem desenvolver no NEI, o respeito 
pelas crianças e as relações estabelecidas nesse espaço também emergiram de suas 
narrativas. Neste sentido, Isadora diz: “aqui eu me sinto muito bem, muito feliz, porque eu 
acho esta escola muito legal. Aqui as crianças podem aprender e estudar. O NEI é muito 
divertido porque tem muitas coisas legais e a gente tem oportunidade de estudar”. “É uma 
escola com várias coisas legais: a brinquedoteca, o parque, o futebol [...] no NEI eu me sinto 
ótima porque ninguém briga comigo”(Nina). “O NEI é uma escola bonita porque tem 
estudos, brincadeiras e tem educação física [...] um monte de coisas, eu me sinto muito bem 
no NEI” (Afonso). “Eu me sinto feliz de estudar no NEI porque tem cantos para a gente 
estudar, quadra de futebol, canto para jogar fut gogo’s” (Romeu). 

Este fragmento da narrativa de Otávio “eu não gosto de férias, prefiro estudar” 
revela o prazer do aluno por estar na escola.  

As coisas que faltam na instituição também foram ressaltadas, como na fala de Luíza: 
“o NEI é muito legal, só acho que aqui deveria ter piscina pra gente fazer esporte”. 

Ao afirmar “no NEI eu me sinto mais inteligente porque a gente aprende muitas 
coisas”, Ramon parece destacar o espaço da escola como lugar de realização de 
aprendizagem e desenvolvimento da inteligência. 
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Os diferentes espaços de (con)vivência da instituição 
  

Embora não se tenha pedido as crianças para falarem sobre espaços específicos da 
instituição, a biblioteca, a brinquedoteca, a sala de multimídia, o parque e tantos outros, 
pareceram em suas narrativas como ambientes agradáveis, educativos e propiciadores de 
aprendizagens.  

A Biblioteca: No NEI as crianças visitam semanalmente a biblioteca Visconde de 
Sabugosa. Nestes momentos experienciam a forma de estar numa biblioteca, escolhem os 
livros que querem ver/ler, ouvem histórias contadas pelos professores ou pelas crianças do 
grupo que já consegue ler decodificando. Em relação a este espaço, Alice falou: “eu gosto 
muito de ir para biblioteca porque eu aprendo as coisas quando eu leio os livros”; Maria 
disse: “eu gosto muito da biblioteca porque tem muitos livros pra gente ler e aprender” e 
Clarice: “eu gosto de ler muitos livros, a gente aprende muita coisa que não sabe ainda”. 

Pelas narrativas de Alice, Maria e Clarice pode-se perceber que estas veem o espaço 
da biblioteca como local de leitura, de pesquisa e de novas descobertas. Segundo Martins 
“ler significa inteirar-se do mundo, sendo também uma forma de conquistar autonomia” 
(1994, p. 23) e, ao que parece, essas crianças já perceberam que muitos “mistérios” do 
mundo podem ser desvendados nos livros que leem na biblioteca Visconde de Sabugosa. 

A Brinquedoteca: Assim como a biblioteca, a brinquedoteca é também outro espaço 
da escola que as crianças visitam semanalmente e ali podem vivenciar os mais diferentes 
papeis, como se pode perceber na narrativa de João: “na brinquedoteca a gente brinca de 
pai, mãe, filho […] a gente pode fazer coisas que não é possível na vida real […] olha, eu já 
até casei com minha amiga lá na brinquedoteca, mas era só de faz-de-conta”. 

Pela brincadeira e pelo jogo do faz-de-conta as crianças vivenciam papeis sociais que 
fazem parte de sua cultura: “eu gosto de brincar de médico e de cuidar da doença das outras 
crianças” (Júlia); “eu gosto de brincar de espada, com fantoches e de luta” (Nícolas); “eu 
gosto de brincar de roupinhas” (Sofia); “no faz-de-conta eu brinco de panelinha e de vestir 
roupa” (Helena).  

Como se pode perceber, nesse espaço as crianças reproduzem as relações sociais e 
familiares, casam-se com os amigos sem nenhum problema, já que se trata de um jogo de 
faz-de-conta e as crianças sabem que ao sair daquela situação e ao regressar a vida real, 
continuam sendo elas mesmas, e não mais pais, mães, filhos, marido, mulher... Neste 
sentido, concordamos com Fontana e Cruz (1997) ao afirmarem que: 

 
Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas é muito mais do que 
isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, 
compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, ser. Na escola, a 
despeito dos objetivos do professor e do seu controle, a brincadeira não 
envolve apenas a atividade cognitiva da criança. Envolve a criança toda. É 
prática social, atividade simbólica, forma de interação com o outro, é 
criação, desejo, emoção, ação voluntária. (1997, p. 139). 

 
Na nossa sociedade, a brincadeira é uma atividade inerente à criança, à infância. 

Através do brincar a criança experimenta sensações, movimentos, sentimentos e constrói 
normas para si mesma e para os outros, desenvolvendo a afetividade, a sociabilidade, a 
cooperação, capacidade de representação e tantos outros valores importantes para seu 
desenvolvimento. Assim, a criança cria e recria o mundo que a cerca, a cada nova 
brincadeira, porque: 
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[...] o brincar é uma atividade natural, espontânea e necessária para a 
criança, constituindo-se por isso, em peça importantíssima na sua 
formação. Seu papel transcende o mero controle de habilidades. É muito 
mais abrangente. Sua importância é notável, já que através dessas 
atividades a criança constrói seu próprio mundo (Didonet, 1994, p. 54) 
 

Sala de multimídia: A tecnologia está intensamente presente na vida das crianças que 
estão cada vez mais cedo fazendo uso de tais artifícios, seja para se comunicar, se divertir ou 
fazer pesquisas. O fato é que vemos emergir na sociedade uma nova cultura, a do ciber 
espaço e, consequentemente, a da geração internauta. 

A sala de multimídia é outro espaço da escola em que, no planejamento das 
atividades, o professor pode prever visitas a ela para que as crianças possam realizar 
pesquisas na internet, assistir a filmes e vídeos e ainda jogar, desenvolvendo o raciocínio 
lógico, além de outros objetivos que o professor deseje atingir com o grupo. Em relação a este 
espaço, Pedro falou: “eu gosto de computador porque tem muitos jogos” e Melina: “eu gosto 
da multimídia porque a gente pode jogar e a gente faz pesquisa também. Assim a gente 
aprende mais”. 

O Futebol, o parque e os Jogos: Na convicção de que o sujeito não deve ser separado 
de seu corpo e que somos todos constituídos de uma cultura sobre a qual agimos e somos por 
ela influenciados e revelados como sujeitos históricos, culturais, sociais e afetivos; sujeitos de 
razão, emoção e sensibilidade, acreditamos que desde a mais tenra infância devemos levar 
em consideração a importância do corpo no desenvolvimento das crianças, bem como as 
formas de atuação do sujeito sobre ele e vice-versa. No NEI, o trabalho com o corpo acontece 
o tempo todo, quer de forma planejada através de danças, apresentações teatrais, 
coreografias, quer de forma livre, vivenciadas pelas crianças no parque, na quadra e no 
futebol: “eu gosto do parque porque tem trepa-trepa e dá pra correr” (Gustavo); “pode 
correr, pular e tem muitos brinquedos” (Nícolas); “eu gosto muito da quadra para jogar 
futebol, basquete e outros esportes” (César); “aqui no NEI eu jogo futebol, eu tenho duas 
posições: goleiro [...] quer dizer, três: eu sou goleiro, meio de campo e atacante. Gosto muito 
de poder jogar aqui porque eu sempre gostei de jogar futebol” (André).  

Quanto aos jogos, atividade bastante desenvolvida pelo NEI, Joana falou: “eu gosto 
dos jogos porque é muito legal e sempre tem coisa legal para brincar e é divertido”; “os 
jogos que gosto daqui é o baralho, o futebol de botão e [...] o negócio de montar”, disse 
Júlio, referindo-se aos quebra-cabeças e demais jogos de montar existentes nos cantinhos 
dos jogos nas salas de aula do NEI. 

 
Visão das crianças em relação aos professores 
 

O professor da educação infantil exerce um importante papel na formação das 
crianças. Mesmo que inconscientemente, este profissional está o tempo todo, influenciando 
os valores, atitudes, aprendizagens e descobertas desses pequenos seres que estão por 
inteiro no mundo. Na tarefa de cuidar e educar, como não passamos incólumes pelo mundo, 
deixamos nossas marcas que seguem impressas nas memórias das crianças. Quem não lembra 
com carinho ou desolação de uma professora da infância? Quem, mesmo passado tanto 
tempo, ao abrir seu baú de recordações, não sente ecoar suas vozes, comandos, 
ensinamentos? Quantos sentimentos não são desencadeados por um simples gesto, 
afeto/desafeto frutos de um passado que teima em ser rememorado?  
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As representações que as crianças entrevistadas têm dos professores do NEI é de que 
esses são professores que se esforçam muito no atendimento a elas, mesmo que estas não 
apresentem bom comportamento: “os professores se esforçam muito, mesmo que a gente 
fique bagunçando. Eu queria agradecer a eles por que eles trabalham muito” (Otávio). São 
atenciosos e prestarem atenção no que as crianças dizem: “eu acho que eles são legais 
porque prestam atenção no que as crianças fazem e dizem e isso faz com que um professor 
seja bom professor” (Isadora). Isadora acrescenta ainda que os professores ensinam bem, ao 
afirmar: “todos os professores que eu tive aqui no NEI, ensinam muito bem, a gente faz 
muitas descobertas legais sobre os planetas, os animais, outros países diferentes do Brasil é 
[...] eles ensinam muito bem. Eu espero ter professores assim... legais como eu tive aqui no 
NEI”.  

A narrativa de Luíza evidencia a importância do processo de ensinar a prender: “aqui 
os professores são legais e sabem ensinar a gente a estudar e aprender. Por exemplo, se a 
gente não sabe de uma coisa, aí os professores fazem a gente pensar como vamos fazer as 
descobertas, aí a gente pensa, todo mundo dá uma opinião e depois a gente vai pesquisar o 
que quer aprender. Às vezes é nos livros, aqueles grandes lá da biblioteca... eu gosto muito 
deles, mas as vezes é na internet, eu já aprendi a fazer pesquisa na internet, meu pai me 
ajuda a fazer isso também”. Nesta mesma direção e dando destaque para formação dos 
professores, Ramon afirma: “os professores daqui são professores muito bons porque fazem 
as crianças aprender muitas coisas. Olha, eu acho que sei mais coisas do que meu irmão que 
já está no segundo ano, tem coisas que eu sei e ele nem sabe, aí eu ensino a ele. Por isso é 
bom estudar aqui, a gente fica muito inteligente. Os professores, eles são todos formados, 
eu acho que é por isso”.   

As representações que as crianças têm dos professores do NEI dão conta, ainda, de 
que estes “fazem um monte de coisas legais, agente não faz somente tarefa, mas olha, a 
gente aprende mesmo assim, mas a gente também brinca muito e isso é muito bom” (Nina). 
“Eu acho que eles são divertidos e bem humorados e eu gosto também das brincadeiras que 
eles fazem” (Luíza); “os professores do NEI são bons, dão tarefas e brincadeiras” (Afonso). 
 
O que faz com que um professor da educação infantil “não seja legal” 

 
Como as crianças só ressaltavam características positivas em relação aos professores 

do NEI, ao final da narrativa sempre perguntávamos, para cada uma delas, o que faz com 
que um professor não seja legal. 

Nas respostas das crianças a esta pergunta, a maioria considera que um professor 
que não é legal é aquele que grita com as crianças, como evidenciado nas falas de Isadora 
“um professor mal é o que grita com as crianças sem elas fazerem nada, sem ter 
desobedecido”; de Luíza “um professor não é legal quando grita sem motivo”; de Afonso: 
“um professor não é bom quando briga com as crianças”. Romeu: “não é legal quando grita 
com as crianças o tempo todo” e Ramon: “ficar gritando, gritando, gritando quase toda hora, 
é chato, mas eu espero não ter professor assim”. 

Duas das crianças ressaltaram que um professor não é legal “quando não leva a gente 
para as aulas passeio, quando não deixa brincar, mas aqui a gente faz muitas aulas passeio e 
brinca muito” (Nina) e quando “não dá aula e não inventa brincadeira e não ouve a gente” 
(Aurora), ficando evidente que as crianças desde muito cedo manifestam o desejo de serem 
respeitadas e ouvidas pelos professores e de terem direito a realizar atividades lúdicas no 
espaço da escola de educação infantil. 
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Tecendo algumas considerações  
 

A pesquisa realizada reforça as teses de pesquisadores como Corsaro, Christensen e 
James, Sarmento, Fernandes, Passeggi, Montino, Mallet, entre outros, e as nossas próprias 
convicções de que é possível levar as crianças a sério, dando-lhes voz e deixando que se 
manifestem, que se expressem, quer através da narrativa escrita, quer da narrativa oral, 
como no caso dessa pesquisa, para falar de si, das aprendizagens efetivadas na escola, do 
que pensam sobre seus professores, da forma que desejam ser tratadas, dos espaços e 
atividades mais significativos que vivenciam na escola, do que e com quem gostam de 
brincar.  

As representações que as crianças têm do NEI é de que essa é uma instituição que 
atende suas necessidades, tanto do ponto de vista físico quanto em relação ao corpo 
docente, ao trabalho realizado e as atividades desenvolvidas com elas, no âmbito da escola. 
Reclamaram apenas a ausência de uma piscina para prática de esportes. 

As narrativas das crianças denotam o exercício da reflexividade ao atribuir a possível 
causa dos professores serem bons professores, a seus processos de formação: “os 
professores, eles são todos formados, eu acho que é por isso”; ao destacarem a importância 
da realização de atividades lúdicas, corporais, jogos, atividades de pesquisa, e, sobretudo ao 
ressaltarem as relações que se estabelecem entre crianças/crianças e crianças/professores. 
Neste sentido as crianças foram unânimes em destacar estas relações como satisfatórias e 
positivas, além de pontuarem o que faz com que um professor não seja “legal”: aquele que 
grita com as crianças o tempo todo e nega a elas o direito a aulas e atividades que sejam 
interessantes. 

Ao narrar, portanto, as crianças foram desvelando as relações e marcas de suas 
passagens pela escola que podem ser importantes indicadores para se (re)pensar o papel, 
não só do NEI, mas das instituições de educação infantil e dos professores desse nível de 
ensino para a formação das crianças. 
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Resumo 
 
A presente investigação trata de analisar os processos de qualificação da leitura na 

Educação Infantil. Nesse sentido, além de trazer questões referentes ao entendimento que 
se tem sobre boas práticas pedagógicas em leitura na Educação Infantil, o estudo pretende 
contribuir para a qualificação desses processos. Para tanto, o projeto se ampara nos 
princípios da pesquisa qualitativa, adotando como diretriz metodológica a pesquisa-ação. 
Dentro da perspectiva de ser o exercício pedagógico, esta metodologia se configura como 
uma ação que busca a reflexão sobre a prática educativa, pautada por princípios éticos que 
visualizam a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos envolvidos. Para tal, 
conta com professores de escolas públicas infantis do município de Porto Alegre, para 
socializar as boas práticas de leitura desenvolvidas no espaço escolar. Pode-se ressaltar 
como resultados parciais: os professores precisam tornar-se leitores, precisam mostrar-se 
leitores, demonstrando para os seus alunos como se lê – o ler por ler, o ler para si, o ler para 
os outros. Aprende-se a ler, lendo, portanto, é fundamental que os professores e os alunos 
compreendam a importância da leitura no contexto da infância.  

 
Palavras-chave: Leitura – Formação de Leitores – Educação Infantil – Mediação de Leitura 
 
 
Abstract 
 

The present investigation is to analyze the processes of reading skills in kindergarten. 
In this sense, and bring issues to the understanding we have of good teaching practices in 
reading in kindergarten, the study aims to contribute to improve these processes. To this 
end, the project supports the principles of qualitative research, using as guidance action 
research methodology. Within the perspective of being the pedagogical exercise, this 
methodology is configured as an action that seeks to reflect on the education practice, 
guided by ethical principles that visualize the continual formation and emancipation of all 
subjects involved. To this end, has public school teachers for children in the city of Porto 
Alegre, to socialize the practice of reading developed in the school. It may be noted as partial 
results: teachers need to become readers, readers need to show up, showing your students 
how to read – read by reading, read for yourself, read to others. One learns to read by 
reading, so it is essential that teachers and students understand the importance of reading in 
the context of childhood.  

 
Keywords: Reading – Training of Readers – Early Childhood Education – Mediation Reading 
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Introdução 
 

O presente artigo trata de apresentar dados oriundos de pesquisa, ainda em 
desenvolvimento, que focaliza o processo de formação de leitores na Educação Infantil. 
Uma fecunda discussão tem vindo à tona sobre o desenvolvimento dos processos de leitura. 
Nesse sentido, o presente estudo pretende, além de trazer questões referentes ao 
entendimento que se tem sobre boas práticas pedagógicas de formação de leitores na 
Educação Infantil, contribuir para a qualificação desse processo. É comum ouvir-se dos 
professores da Educação Básica e até mesmo de professores do Ensino Superior, queixas 
dizendo que seus alunos não leem e que, quando o fazem, apresentam, dificuldades na 
compreensão e na interpretação, da mesma forma, estes alunos apresentam muitas 
dificuldades na escrita. E o que fazer? Se eles não possuem leitura fluente e escrita 
adequadas, trata-se, portanto, de auxiliá-los a qualificar/potencializar a sua habilidade como 
leitor e produtor de textos. De certa forma foram alfabetizados, mas não aprenderam a 
gostar de ler. Justamente em função destas considerações iniciais é que se justifica a 
abordagem assumida nessa investigação, ou seja, a formação de leitores na Educação 
Infantil, como uma perspectiva importante para reverter este quadro.  

Considerando que, na modernidade, as práticas lúdicas e as experiências de leitura e 
contar histórias entram em extinção, pois a experiência com o outro vai perdendo espaço, a 
suspensão dos tempos de brincar, de ler, de ouvir e contar histórias é hoje uma realidade 
que as crianças, de forma geral, têm que enfrentar frente à rede de aparelhos virtuais que 
invadem sua vida, anestesiando seu corpo e seu pensamento. Há necessidade de resgatar na 
criança e no adulto o valor da leitura, em seus diferentes processos, seja pela produção de 
sentidos que essa experiência convoca, seja pelo valor pedagógico que proporciona. A 
experiência de estar junto, de ler com a criança mostra-se fundamental, pois o ser humano 
se constitui no espelhamento com o outro. São aprendizagens que se constroem em relação 
e são da maior importância para a constituição do ser criança e do sujeito do conhecimento. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico precisa favorecer a experiência com o 
conhecimento científico e com a cultura, aqui entendida na sua dimensão de produção nas 
relações sociais cotidianas e como produção historicamente acumulada e presente na 
literatura e nas diferentes expressões da arte. Como prática social, a educação deve incluir o 
cotidiano científico, arte e a vida, em suas diferentes manifestações. 

O presente projeto se ampara nos princípios da pesquisa qualitativa, adotando como 
diretriz metodológica a pesquisa-ação, que é uma pesquisa eminentemente pedagógica, 
dentro da perspectiva de ser o exercício pedagógico, configurado como uma ação que 
cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a contínua 
formação e emancipação de todos os sujeitos da prática. Segundo Thiollent (2003), a 
pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Muitos partidários restringem a 
concepção e o uso da pesquisa-ação a uma orientação de ação emancipatória e a grupos 
sociais que pertencem às classes populares ou dominadas. Propõe-se, portanto, um estudo 
de caráter qualitativo, realizado junto a alunos de Educação Infantil. Estão previstas 
entrevistas semi-estruturadas, bem como constituição de grupos de estudo e discussão com 
os professores, com vistas a trazer à tona a socialização de boas práticas pedagógicas na 
formação de leitores. Opta-se por trabalhar com essas técnicas (de caráter eminentemente 
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qualitativo), pois se acredita que elas permitem fazer emergir dados concernentes ao foco 
da investigação, dando concretude e consistência à pesquisa.  

Nesse sentido, partimos de uma problematização assim descrita: de que maneira se 
pode qualificar a formação leitora dos alunos de Educação Infantil? Para tanto, 
estabeleceram-se como objetivos identificar/analisar/propor ações para qualificar os 
processos de formação leitora em contextos de Educação Infantil. Contamos como sujeitos 
de pesquisa com professores e alunos de Educação Infantil de escolas da Rede Pública 
municipal de Porto Alegre, do RS/Brasil. Faz parte do referencial teórico autores como 
Emília Ferreiro (2002), para quem apesar de promissoras declarações, de intenções por 
parte dos governantes, a humanidade ingressa no século XXI com um bilhão de analfabetos 
no mundo (enquanto, que, em 1980, eram 800 milhões). A utilização dos termos: 
letramento e iletrismo parecem surgir da necessidade de haver uma expressão que 
denomine os sujeitos que aprenderam a ler e a escrever e que, realmente, o fazem. Sujeitos 
que, embora alfabetizados, não fazem o uso social da língua escrita. O termo alfabetização 
parece restrito, referindo-se aos sujeitos que aprenderam o código escrito – decifrando-o e 
escrevendo algumas palavras. Trata-se, então, de considerar, no presente estudo, o termo 
alfabetização como a aprendizagem inicial da língua escrita, em que os sujeitos que dela 
apropriam-se, são capazes de ler e de escrever qualquer texto, mas também como um 
processo em que não há um ponto final. Dessa forma, considerando-se que a escola básica 
não ensina a ler, muito menos a gostar de ler, os alunos chegam à universidade sem terem 
desenvolvido esta habilidade fundamental para estudos e sistematização.  

 
 

O processo de leitura na Educação Infantil 
 

 É importante destacar que ser usuário da língua escrita envolve dois processos: 
leitura e escrita. Nos países de língua espanhola, da América Latina, usa-se a expressão 
“lecto-escritura”, enquanto no Brasil utilizamos os termos leitura e escrita. Para Ferreiro 
(2001b, p.69): 

 
[...] na tradição anglo-saxã, ao contrário, as duas atividades estão 
claramente diferenciadas, e reading predomina brutalmente sobre 
writting. Tanto é assim que há vários anos estamos insistindo com alguns 
colegas que a Associação Internacional de Leitura deveria chamar-se 
International Literacy Association ou International Reading and Writting 
Association... 

 

Isso leva-nos à necessidade de explicitarmos outro termo que surgiu na literatura brasileira 
sobre aprendizagem da língua escrita – letramento. Para Soares (1998, p.36) “letramento é o 
estado ou condição que adquire um indivíduo, ou um grupo social, como conseqüência de 
ter-se apropriado da escrita, e que passa a fazer uso dela”. Para a mesma autora, as 
questões de letramento devem responder sobre quais  mudanças sociais e discursivas 
ocorrem numa sociedade, quando ela torna-se letrada, como grupos não-alfabetizados, 
vivendo em uma sociedade letrada, podem ser caracterizados, e ainda como estudar e 
caracterizar grupos não alfabetizados, que vivem e trabalham numa sociedade letrada. 
Portanto, o letramento não seria restrito aos alfabetizandos, mas também aos não 
alfabetizandos, que sofrem influência de uma cultura letrada e que possuem, também, um 
certo grau de letramento. 
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Craidy (1998) destaca o termo iletrismo, utilizado, particularmente, na França, destacando 
que somente a escolarização não garante a possibilidade de produzir indivíduos letrados. A 
autora,  ao analisar as fronteiras entre letrados e iletrados, destaca: 
 

Foi em parte a partir dessas questões que, nos anos 70, o debate sobre o 
analfabetismo foi sobrepujado pelo iletrismo. O conceito de países 
desenvolvidos – não sem polêmicas, visões e conceitos divergentes -, foi 
denunciado que após um século de universalização da escola obrigatória, 
uma parte da população era incapaz de ler e de escrever (CRAIDY, 1998, 
p.39). 

 

Para Ferreiro (2002, p.16), apesar de promissoras declarações, de intenções por parte dos 
governantes, “a humanidade ingressa no século XXI com um bilhão de analfabetos no 
mundo (enquanto, que, em 1980, eram 800 milhões)”. A autora acrescenta: 
 
Os países pobres não superaram o analfabetismo; os ricos descobriram o iletrismo. Em que 
consiste esse fenômeno que por volta de 1980 colocou em estado de alerta a França, a 
ponto de mobilizar o exército na “luta contra o iletrismo”. Iletrismo é o novo nome dado a 
uma realidade muito simples: a escolaridade básica universal não assegura a prática 
cotidiana da leitura (FERREIRO, 2002, p.16). 
 
A utilização dos termos: letramento e iletrismo parecem surgir da necessidade de haver uma 
expressão que denomine os sujeitos que aprenderam a ler e a escrever e que, realmente, o 
fazem. Sujeitos que, embora alfabetizados, não fazem o uso social da língua escrita. O termo 
alfabetização parece restrito, referindo-se aos sujeitos que aprenderam o código escrito – 
decifrando-o e escrevendo algumas palavras. Cabe destacar que será considerado, no 
presente estudo, o termo alfabetização como a aprendizagem inicial da língua escrita, em 
que os sujeitos que dela apropriam-se, são capazes de ler e de escrever qualquer texto, mas 
também como um processo em que não há um ponto final. A leitura é um processo de 
interação entre o sujeito (leitor) e o texto. O leitor busca, ao tentar apropriar-se do texto, 
apropriar-se do seu significado. O ato de ler exige uma série de habilidades e 
conhecimentos. Um sujeito pode ler desde uma simples placa, indicando “saída”, até um 
romance e/ou relatório de pesquisa. Ao se analisar a história da leitura, sob a ótica de 
Carvalho e Chartier (1998), verifica-se que, desde a antiguidade, a leitura sempre esteve 
ligada a uma função, a um objetivo, quer ela fosse realizada oralmente ou silenciosamente. 
A leitura oral predominava na antiguidade, segundo Cavallo e Chartier (1998, p.11): 
 
Uma outra questão diz respeito à modalidade da leitura em voz alta, a mais difundida em 
toda a Antiguidade. Divulgou-se que ela repousava na necessidade de tornar compreensível 
ao leitor o sentido de uma “scriptio continua” (escrita sem o espaço entre as palavras) que 
seria inatingível e inerte sem a enunciação em voz alta. 
 
A época moderna é marcada por uma grande revolução nas práticas de leitura, a invenção 
da imprensa, por Gutenberg, no século XV, esta permite a produção de um grande número 
de exemplares de texto, cada livro pode atingir então um número cada vez maior de leitores. 
O crescimento da produção do livro triplica entre o início do século e os anos 1790. Ainda 
segundo Cavallo e Chartier (1998, p.29): 
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A multiplicação rápida dos jornais, o triunfo dos pequenos formatos, a diminuição do preço 
do livro graças às reproduções clandestinas, à multiplicação das instituições que permitem 
ler sem comprar, atestam a revolução nas práticas de leitura da modernidade. 
 
Dessa forma, as práticas de leitura e escrita comumente utilizadas são quebradas pela 
transmissão eletrônica dos textos- outra grande revolução - e as maneiras de ler que ela 
impõe. A distância que separava o autor/leitor é quebrada pela cibernética. Se antes o leitor 
possuía pouco espaço para interagir na obra impressa (apenas anotações nas margens do 
texto), hoje ele pode realizar várias operações: copiar, recompor, recortar, deslocar. O leitor, 
junto à tela, torna-se também um autor, ele pode modificar e reescrever os textos, torná-los 
seus. As intervenções do leitor, que eram limitadas no livro, passam a ser expressivas. E é 
inegável que esse recurso tecnológico irá influenciar as práticas escolares. Para Ferreiro 
(2002, p.19): 
 
Há vários anos digo, e continuo dizendo, em diversas situações que as novas tecnologias 
serão de grande ajuda para a educação como um todo se contribuírem para enterrar 
debates intermináveis sobre temas obsoletos, por exemplo: “deve-se começar a ensinar a ler 
por palavras ou por sílabas? Deve começar a ensinar com letra cursiva ou bastão? Que fazer 
com os canhotos?” Bem-vinda a tecnologia que elimina destros e canhotos: agora deve-se 
escrever com as duas mãos, sobre um teclado; bem-vinda a tecnologia que permite juntar 
ou separar os caracteres de acordo com a decisão do produtor; bem-vinda a tecnologia que 
confronta o aprendiz com textos completos desde o início.  
 
Nesse sentido, além da escola fazer uso positivo desta ferramenta, é fundamental também o 
uso do suporte tela na formação de leitores de Educação Infantil, pois este é um suporte que 
atrai as crianças e é bastante utilizado também por elas, fora do contexto escolar. Às 
limitações impostas pela obra, autor, editor, contrapõe-se o poder e a busca da superação 
dessas barreiras, pelo leitor, na busca da própria liberdade140. Ao se escolarizar a língua 
escrita, perdeu-se, em parte, a dimensão de busca de sentido, aliada a uma crença ingênua 
de que o aprendizado da leitura e da escrita, por si só, transformaria as condições sociais e 
econômicas de sociedades e do próprio indivíduo.  
 
 
A formação leitora na Educação Infantil: perspectivas e possibilidades 
 

O processo de construção da linguagem escrita inicia a partir dos primeiros contatos 
do sujeito com os atos de ler e de escrever: ouvindo histórias, observando outras pessoas 
escreverem. O contato com a língua escrita, em geral se dá através da família: observando 
pai ou a mãe lendo um livro, um bilhete, uma receita, o jornal e outros impressos escritos 
presentes no nosso cotidiano. A possibilidade de observar e refletir sobre os atos observados 
permite que o sujeito vá construindo conhecimento sobre o funcionamento da língua 
escrita. Sendo assim, o conhecimento de mundo e as interações com esse objeto de 
conhecimento –língua escrita- irão promover a formação leitora do sujeito. Men Fox (2003, 
p.28) indica que os primeiros anos de vida são de grande importância na formação do futuro 
leitor, pois “os fundamentos da aprendizagem da leitura se estabelecem desde o momento 

                                                           
140

 Ferreiro (2002) diz que a alfabetização não é um luxo nem uma obrigação, é um direito de todas as 
crianças que serão homens e mulheres livres. 
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em que a criança ouve os primeiros sons das pessoas falando, as letras das canções, os 
ritmos e repetições dos poemas e contos.” Dessa forma, a leitura em voz alta, de um leitor 
para um não-leitor, é uma estratégia utilizada com êxito no desenvolvimento da leitura. É 
ela que vai promover o encontro do texto com o futuro leitor. Segundo Giardinelli: 
 
A leitura em voz alta é para mim o caminho mais poderoso do fomento à leitura. É a via 
ideal, quase perfeita, para o estabelecimento de uma relação amigável com a leitura e com 
os livros, e, consequentemente, para o acesso ao conhecimento. Ainda mais, a leitura em 
voz alta é a chave para a educação e para o saber, para a construção de cidadãos 
responsáveis e de uma sociedade melhor (GIARDINELLI, 2010, p.113). 
 

Para o mesmo autor (2011) cabe lembrar a ideia de que a leitura em voz alta é uma 
partilha prazerosa das palavras e da linguagem, é um alimento para o ser humano em que se 
compartilha o que se tem. Se alguém se perguntasse como começar a aplicar a estratégia da 
leitura em voz alta, a resposta seria extremamente simples: começa-se começando a ler. 
Conforme cada caso, são os pais, professores e bibliotecários – os mediadores – os que 
devem tomar a decisão de quando, o que, como e onde ler em voz alta. Para isso, não é 
preciso mais que decisão, generosidade e uma leitura ao alcance da mão. Os mediadores 
exercem, segundo o autor, o papel de cupido entre o leitor e o texto (...). A voz de quem lê 
um conto em voz alta, sua presença, o livro que sustenta na mão, as ilustrações que espiam 
ou vislumbram, o lugar no qual se desenvolve a cena, os odores e sons circunstanciais 
formam parte da experiência e chamam a atenção sobre ela. Sobre isso Abramovich afirma 
que é muito importante ler histórias para a formação do leitor. Ler é um ato de 
generosidade, é a partilha, é um ato de afeto: 

 
É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como tristeza, a 
raiva, a irritação, o bem-estar, o medo a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e 
tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as 
ouve (ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 
 
A literatura possui uma função muito importante no desenvolvimento do sujeito leitor, pois 
ela desenvolve os mais variados conhecimentos. A função da leitura, segundo Jollibert 
(1998) tem como objetivo  informar, promover a comunicação, nutrir e estimular o 
imaginário, organizar a vida em grupo, indicar a maneira de fazer/confeccionar diferentes 
objetos e documentar-se, dentre outros. Nenhum sujeito pode se educar sem leitura 
(GIARDINELLI, 2011). E, neste sentido, podemos afirmar que é impossível a educação sem 
livros. Não existe sistema nem tecnologia que possa substituí-los, porque o livro na escola 
representa uma ideia totalizadora e canonizadora do saber, e incorpora conhecimentos e 
desenvolve o imaginário, únicas maneiras de moldar um pensamento crítico próprio. 
Reitera-se que nenhuma criança, nenhum jovem ou adulto pode se educar sem leitura. 
Algumas estratégias têm sido pensadas e desenvolvidas no sentido de qualificar o processo 
de formação leitora, pois formar leitores é um desafio para a escola e para a sociedade,  
formar  leitores não pode ser uma tarefa restrita ao espaço escolar, é tarefa  de toda a 
sociedade. Há necessidade de políticas públicas de fomento à leitura, bibliotecas públicas 
comunitárias, privadas, entre outras ações.  A Constituição  Brasileira (1988) garante o 
direito do cidadão leitor, e isso ultrapassa os limites da escola, embora ela possua um papel 
fundamental no desenvolvimento  desse processo, portanto,  fazer uso da leitura e da 
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escrita é um direito de todos os homens, mulheres, jovens e crianças. Uma leitura chama o 
uso de outras fontes de informações, de outras leituras, possibilitando a articulação de todas 
as áreas do conhecimento.  
 
 
Resultados da investigação 
 
Considerando-se o caráter parcial dos dados aqui apresentados (a pesquisa está em fase de 
desenvolvimento), já nos parece possível apontar alguns aspectos que emergiram com 
expressiva relevância ao longo das análises realizadas. A propósito dos princípios sobre os 
quais se assentam a pesquisa, cabe afirmar que tudo que queremos é ter alunos e filhos 
leitores, mas para que possamos ter gerações futuras com o gosto pela leitura temos que 
nos conscientizar da importância do ato de ler. GIARDINELLI (2011, p: 130) salienta que “é 
importante que o docente leia junto com seus alunos”. Nessa perspectiva, alguns princípios 
têm sido desenvolvidos no contexto investigado e inspirado estratégias pedagógicas que 
têm evidenciado resultados satisfatórios.  

Os professores precisam tornar-se leitores, precisam mostrar-se leitores, 
demonstrando para os seus alunos como se lê, o ler por ler, o ler para si, o ler para os 
outros.  O importante é começar com uma leitura em voz alta, apresentando assim o texto, 
continuar a leitura em silêncio, o professor deve ser um modelo de leitor, pois as crianças 
costumam se identificar com seus professores. Isso poderia alavancar a busca pela a leitura, 
e quando os alunos perceberem estarão contagiados pelo deleite das histórias, pelos 
personagens, pela narrativa, pelo conto, pelo estímulo ao imaginário, pelo avanço cognitivo 
que a leitura vai proporcionar. Durante o estudo verificou-se através da entrevista que 
muitos professores, ao frequentarem os cursos de formação, passaram a gostar de ler, pois 
ao ler para preparar o texto que deveriam apresentar na leitura oral para os seus alunos, 
cada vez liam mais, pois queriam qualificar sua leitura oral. O imprescindível é o professor 
tornar-se leitor, se ainda não o é, e no segmento, ser mediador de leitura em suas aulas, pois 
a fomentação de um espaço de leitura dentro da prática de cada docente é fundamental 
para a implantação de uma cultura leitora junto aos alunos. Nesse sentido, os professores 
podem participar de cursos de formação de mediadores de leitura, pois se acredita que esta 
é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Precisamos, enquanto educadores, dar 
prioridade para que a ação da leitura seja uma meta primordial no contexto educacional. 

Aprende-se a ler, lendo, portanto, é fundamental que os professores e os alunos 
leiam, que leiam e leiam muito. Durante o período inicial de sondagem que realizamos em 
escolas de Educação Infantil, constatamos a quase ausência de momentos destinados à 
leitura. Os alunos ouviam assistematicamente histórias escolhidas ao acaso e, 
eventualmente, realizavam uma leitura oral do mesmo para, logo a seguir, responder 
questões sobre ela. Ao abordar a importância do voltar a ler, Giardinelli (2011) sugere uma 
prática simples, mas que com certeza poderia contribuir muito para qualificar o processo de 
leitura nas escolas - iniciar a aula todos os dias com 10 minutos de leitura oral do professor e 
concluí-la com 10 minutos de leitura silenciosa do aluno. Esta prática, segundo o autor, é 
simples, não requer financiamento, muito menos depende de um decreto ministerial para 
que aconteça, só necessita da generosidade do professor e seus resultados, com certeza, 
seriam surpreendentes. Pode-se pensar que o aluno da Educação Infantil não tenha 
condições de ler silenciosamente, mas ele é capaz de ler sim, lê imagens, familiariza-se com 
o livro e até mesmo, pode ler algumas palavras. Encontramos nesta investigação, ainda 
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inicial, práticas pedagógicas que apontam uma preocupação dos professores com o processo 
de qualificação da leitura de seus alunos; uma boa apresentação da obra, mostrando o livro 
e todas as partes que um livro contém; uma conversa sobre a obra exposta e o autor; leitura 
de um bom livro em capítulos no início de cada aula; horário semanal na biblioteca da 
escola- verificou-se que em uma escola que se mantinha fechada, o professor abria a 
biblioteca e os alunos podiam ler e retirar livros, pois o professor mesmo registrava os 
empréstimos. 

Ao fim e ao cabo, a reflexão sobre a dificuldade de leitura dos alunos, expressa pelos 
professores de níveis mais avançados da Educação Básica, é em grande parte ocasionada 
pela ausência de contato com a leitura, já que muitas vezes, pouco tempo é dedicado à 
mesma. Entretanto, acreditamos que um sujeito só aprende a ler, lendo, portanto, o  
professor deve promover , antes de mais nada, inúmeras atividades  que promovam a leitura 
diária. Nesse sentido, é tarefa da escola aproximar o aluno de diferentes textos que circulam 
socialmente, criando situações de ensino mais eficazes para a prática de leitura. É 
fundamental que a escola crie espaços e recupere (ou ensine/estimule...) o prazer de ler, ler 
por ler, ler para buscar uma informação necessária, ler para aprender, ler para nutrir-se 
esteticamente, ler para viver melhor. 
Sendo assim, fica evidenciada a necessidade de qualificarmos a aprendizagem da leitura, o 
que fatalmente se projetará na escrita, em contextos de Educação Infantil. Cabe lembrar 
também que, considerando-se que a capacidade de ler de um sujeito, adulto ou criança, 
depende do conhecimento que esse sujeito tem dos processos de ler, se pode pensar que 
quanto mais atos de leitura e escrita, quanto maior a diversidade textual oferecida ao aluno, 
quanto mais possibilidades de qualificação do ato de ler, mais possibilidades se tem de 
lograr uma familiaridade cada vez mais precoce com o livro, o que costuma resultar numa 
cultura de leitura que alia informação, conhecimento e fruição.  
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Multiplicando saberes: conversas sobre música entre o professor 
especialista e o educador de infância 
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Paula Pecker  
 

Resumo 
 

O presente trabalho discute a construção do fazer musical no ensino pré-escolar a 
partir da relação entre o professor licenciado em Música e o educador de Infância, a partir 
da leitura da documentação brasileira e portuguesa sobre as diretrizes de formação 
profissional. No campo epistemológico, este texto apoia-se na teoria de Jean Piaget, 
propondo relações entre a interação e a cooperação entre indivíduos para a construção de 
uma prática pedagógica completa, ilustrado pela troca de saberes entre o educador de 
Infância e o professor especialista em Música. O que se lê a seguir é estruturado em um 
relato de experiência, metodologia de escrita justificada pelo caráter espontâneo da relação 
entre os dois profissionais que reflete, de forma mais reveladora, a realidade do encontro 
entre as necessidades, as dúvidas e a aplicação dos conhecimentos do educador pré-escolar. 
Entre as conclusões obtidas a partir das experiências aqui relatadas à luz da teoria, destaca-
se a necessidade do educador de Infância de ser agente da própria instrução quando a 
instituição preparatória não dá conta da complexidade da sala de aula infantil e que o 
enriquecimento da prática musical na educação infantil é possível a partir da criação de um 
sistema cooperativo entre mais de um profissional, o qual não pode ser descrito como 
receita pronta, pois é único para cada profissional, assim como seus resultados.  

 
Palavras-Chave: educação musical – cooperação – epistemologia genética 
 
 
Abstract 
 
 This paper discusses the construction of music-making in pre-school from the relationship 
between teacher degree in Music and Early Childhood educator. From reading the 
documentation on the Brazilian and Portuguese guidelines for training, the text proposes a 
dialogue between the regular teacher and specialist teacher. In the epistemological field, 
this text relies on Piaget, suggesting the value of the interaction and cooperation between 
individuals for the construction of a complete pedagogical practice. What you are going to 
read below is structured in an experience report, a choice of methodology explained by its 
spontaneous character in the relationship between the two professionals that reflects the 
reality of the encounter about the needs, concerns and the application of knowledge of the 
pre-school teacher. Among the conclusions obtained from the experiments reported here, 
there is the need for childhood educators to be agents of its own continuous education 
when the preparatory institution can’t give support for the complexity of the classroom and 
that the enrichment of musical practice in early childhood education is possible when the 
teachers propose a cooperative system with each other, which cannot be described as a 
ready recipe because it is unique to each teacher, as well as their results. 
 
Keywords: music education – cooperation – genetic epistemology 
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Introdução 
 

Em poucos minutos, através dos meios digitais ou da leitura de material teórico, 
podemos afirmar categoricamente que infância, educação e música estão amarradas por um 
forte laço. Podemos justificar esta afirmação com dados históricos, por exemplo, referindo-
nos a importância que os gregos davam à educação musical desde a mais tenra idade dos 
indivíduos (BEYER, 1999) ou a concepção medieval do dom divino da música, atribuído 
àquelas crianças que tinham uma bela voz e eram levadas de suas casas para se especializar 
no canto litúrgico (FONTERRADA, 2005), o que era considerado uma honra para a família e a 
sociedade. No contexto contemporâneo, a música não perde seu encanto e a dualidade que 
a firma: de um lado a expressão artística, apaixonada e criativa a que está atrelada a música; 
de outro lado, a educação musical na infância está firmemente ligada à aquisição de 
habilidades consideradas fundamentais para as crianças: como o desenvolvimento motor, 
perceptivo, linguístico e afetivo (PECKER, 2010; MOREIRA, 2007; STIFFT, 2008; 
STAHLSCHMIDT, 2009). 

Pensando nisso e na assumida vontade que professores tenham de fazer uso da 
música em suas práticas profissionais, parece haver uma falta de compasso entre o 
manancial de material teórico produzido nos últimos anos e o que vemos nas salas de aula, 
quando tratamos da educação musical infantil. A dificuldade de sistematizar e colocar em 
prática o ensino da música nas escolas destinadas a crianças traz a tona questões sobre os 
papéis dos professores específicos da área (licenciados em música) e dos professores 
generalistas (também conhecidos como unidocentes ou monodocentes), inseridos na 
educação infantil, e suas capacidades de transitar uns pelos universos dos outros de forma 
mais consistente e menos temerosa. 

Estamos tratando aqui de dois profissionais distintos, com formações distintas: o 
professor específico de música dedicou-se por algum tempo a aprender algum instrumento 
e especializou-se em nível de licenciatura ao ensino do próprio instrumento ou voltado a 
musicalização141. Ele atua, por exemplo, em escolas específicas de música, em projetos 
sociais, ou em escolas regulares, no caso do Brasil e de Portugal, onde atendem diversas 
turmas, em sequência, por um pequeno período semanal. O professor generalista é o 
educador de infância licenciado que, oficialmente, está encarregado de todas as peças que 
formam o currículo, incluindo a música, segundo Graça Mota (2001). A autora nos informa 
que “contudo, os educadores de infância têm um treinamento muito pequeno sobre música 
em suas formações e consequente falta de confiança” (p. 155) sobre seus conhecimentos 
musicais. Essa afirmação refere-se à prática lusitana, porém aplica-se perfeitamente a 
situação brasileira. 

Percebe-se que, nesses campos profissionais, há uma sobreposição entre as duas 
formações, pois as escolas buscam o profissional específico de música para suprir certos 
conteúdos que poderiam ser atribuídos ao professor responsável pela turma. Por outro lado, 
o professor generalista carrega consigo uma bagagem muito significativa sobre os processos 
cognitivos infantis e o desenvolvimento de suas crianças, o que não é, necessariamente, 
possível afirmar em referência aos licenciados em música, que dividem o tempo de sua 
formação pedagógica com a aquisição de habilidades musicais e, ao terem que dar conta de 
grupos com desenvolvimentos e idades variados, não se aprimoram no estudo dos aspectos 

                                                           
141

 Aqui, usamos a palavra musicalizar com o significado de “desenvolver os instrumentos de percepção 
necessários para que o indivíduo possa ser sensível à música, apreendê-la, recebendo o material 
sonoro/musical como significativo” (PENNA, 2008, p. 31). 
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individuais de cada turma de alunos. O que aconteceria se reuníssemos as competências de 
um e de outro profissional para, de forma cooperativa, construirmos uma prática que 
contribua mais para o desenvolvimento musical e geral das crianças? 

Em nossos meios profissionais, é bastante comum ouvirmos falas que reforçam 
certos padrões culturais que findam por segregar as pessoas em dois grupos: os que 
possuem o dom da música e os que não são aptos para isso (PENNA, 2008). Essa divisão não 
é nova e se fundamenta na História, onde se vê aprendizagem musical formal configurar-se 
como atividade elitista. Além disso, segunda Gainza (1977), a música erudita de tradição 
europeia, utilizada como base e modelo para a educação musical tanto no Brasil quanto em 
Portugal, demanda estruturas cognitivas mais complexas, por sua elaboração. Essas 
características posicionam a música como um objetivo longínquo e difícil de ser alcançado, 
tanto pelos professores quanto por seus alunos.  

Atualmente, algumas pesquisas tentam desmitificar a aprendizagem musical, 
afirmando que todas as pessoas são capazes, em algum nível, de desenvolver a própria 
musicalidade e lidar com a compreensão do material musical assim como todos podem, em 
algum nível, aprender a língua materna, matemática, situar-se tempo e espacialmente, 
etcétera. Inclusive, a adultez, segundo Kebach (2008) é um período tão ou mais propício 
para aprender música, visto que a quantidade de aprendizagens anteriores, a experiência de 
vida e a capacidade de fazer trocas com as demais pessoas são qualidades que facilitam a 
aquisição de habilidades musicais. 

É difícil afirmar o quanto os professores se sentem autorizados ou temerosos na hora 
de desenvolver outras áreas do conhecimento, como a matemática, a língua portuguesa, as 
artes visuais ou até mesmo os fundamentos da educação física, mas parece-nos que os 
conteúdos e as estratégias para desenvolver os conteúdos de cada um dos campos citados 
estejam muito presentes tanto na formação quanto na prática vigente nas escolas de 
educação infantil. Com a música, podemos fazer afirmações: embora o professor seja capaz 
de identificar que o conhecimento musical seja passível de ser construído, não enxergamos a 
construção de um sistema de ensino ou uma prática mais ou menos consistente de 
musicalização na maioria das salas de aula. Em geral, o professor pedagogo não se sente 
capaz e não conhece os conteúdos musicais a ponto de proporcionar momentos 
significativos para seus alunos da educação infantil ou criar atividades ou currículos para a 
educação musical infantil. 

A partir do diálogo da teoria com nossa própria prática, o que propomos é a 
demonstração de como um professor generalista pode vir a utilizar a educação musical em 
sua sala de aula. Para atingir tal objetivo, lançaremos mão da leitura de documentos legais 
que deleguem sobre as diretrizes da educação infantil e ficará clara a nossa tendência a 
interagir com os fundamentos da Epistemologia Genética, cujo principal referencial teórico é 
Jean Piaget. Ainda, corroborando com o mesmo teórico, um modelo de prática cooperativa é 
discutido com o intuito de aproximar profissionais com conhecimentos distintos e 
complementares. 
 
 
A expectativa das políticas públicas em relação à educação musical 
 

No Brasil, ao fim da década de noventa, foi lançado o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). Dividido em três volumes, esta documentação faz 
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parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados pelo Ministério da Educação e do 
Desporto. Os objetivos do Referencial dizem respeito a  

 
[...] apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças 
tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de 
crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, 
também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo 
socializador dessa etapa educacional, em ambientes que propiciem o 
acesso e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social 
e cultural (p.7). 

 

No terceiro volume, intitulado Conhecimento de Mundo, encontramos a área de 
conhecimento Música, junto a mais outros cinco eixos, a saber: Movimento; Artes Visuais; 
Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade e Matemática. Segundo a publicação, sua 
organização tem caráter “instrumental e didático, (...) e é um guia de orientação que deverá 
servir de base para discussões entre profissionais (...) na elaboração de projetos educativos 
singulares e diversos” (p.7). O capítulo dedicado a Música conta com textos sobre os 
objetivos do programa explorado, orientações didáticas aos professores desde 
características do desenvolvimento musical da criança até formas de registro e avaliação dos 
conteúdos propostos.  

Entre as características mais marcantes do documento notamos a intenção imediata 
de dialogar com o professor sobre as possibilidades de construção de conhecimento acerca 
da música. Nessa prática, evitar que a reprodução de canções para condicionar 
comportamentos e hábitos e, mais comumente, a preparação para apresentações em datas 
festivas do calendário escolar sejam as únicas experiências musicais das crianças. O texto 
propõe, também, algo que nos chama a atenção: seus direcionamentos didáticos preveem 
níveis de conhecimento musicais variados e respeitam a variedade de leituras teóricas sobre 
a delimitação do campo da educação musical. Essa flexibilidade reflete o papel ativo do 
professor na confecção de seu currículo, da abrangência de seu conhecimento e energia 
despendida por cada indivíduo para trabalhar a educação musical da melhor forma com seus 
alunos.  

Esse pensamento vai ao encontro do presente trabalho, pois, na prática, isso significa 
que tanto quanto um professor deseja saber sobre música será a medida do que ele pode 
apresentar nos desafios e atividades do dia-a-dia, é uma decisão pessoal. O texto instiga o 
professor a se apropriar de mais conteúdo e descobrir quais saberes já construídos por si 
podem ser empregados nas propostas didáticas a seus alunos. Da mesma forma, torna-se 
amplo o número de vieses pelos quais se pode abordar a música, dependendo, também, das 
crenças e construções anteriores do professor. Como proposto por Kraemer (1989), embora 
o campo que chamamos de pedagogia de música abranja toda a prática que é realizada nos 
ambientes formais e informais de educação, é pertinente a pergunta, “que dimensões e 
funções o conhecimento pedagógico-musical pode abranger?” (p. 51). Essa questão significa 
que, conforme uma conjunção de fatores, como background do professor, características do 
trabalho, momento e local, a música possa ser abordada do ponto de vista filosófico, 
sociológico, histórico, musicológico, estético, psicológico ou outros. 

Percebemos, até aqui, que, como nos explica Kraemer (1989), a singularidade do 
cruzamento da prática musical e pedagógica de cada indivíduo envolvido com a transmissão 
da música é característica inerente à área e o conhecimento não se encontra em poder do 
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meio acadêmico ou de instituições. Ele pertence, mais do que tudo, às pessoas e à 
necessidade e vontade que essas pessoas têm de passar adiante seu conhecimento. 

No panorama de Portugal, temos uma iniciativa parecida com a brasileira, onde 
encontramos o material intitulado “A educação artística e a promoção das artes, na 
perspectiva das políticas públicas” (SILVA, 2000), produzido pelo Grupo de Contacto entre os 
Ministérios da Educação e da Cultura. Chama-nos deveras a atenção a preocupação do 
Grupo com a formação profissional e a constatação do que falamos logo anteriormente: 

  
[...] o professor deve ter as capacidades e as competências bastantes para 
poder integrar, no seu ensino global dirigido a uma turma, a iniciação 
artística. Mesmo que se beneficie do apoio de um professor coadjuvante, 
que o apoiará em áreas específicas e por tempos limitados, o professor 
deve, no contexto da monodocência característica do primeiro ciclo, deter 
os conhecimentos, a sensibilidade e a motivação requeridos para saber 
incluir a iniciação artística na formação básica geral, articulando-as às 
demais dimensões constitutivas desta (p. 17). 

 

Notadamente, a publicação demonstra o quanto a criação de um perfil profissional 
completo e pré-formatado pela Universidade é complexo, carece de rearranjos do que já 
existe e ainda muita discussão sobre o que possa vir a ser transformado. Se fazem presentes, 
no documento, importantes referências a adequação do cânone musical e artístico à 
diversidade e pluralidade no lugar do direcionamento fechado e convencional, todavia não 
nos deteremos a este tópico de forma específica. 

No âmbito do direcionamento pedagógico, datado de 1997 obtemos o documento 
“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, publicado pelo Núcleo de Educação 
Pré-Escolar, do Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação (SILVA, 1997). 
O material, muito parecido com o seu equivalente brasileiro publicado no ano seguinte, 
explora as várias dimensões da expressão musical como escutar, cantar, dançar e tocar. Com 
uma breve pesquisa na literatura, o professor generalista encontrará referências a essas 
dimensões que utilizam a vitalidade infantil para explorar a música. Young e Glover (1998), 
por exemplo, dizem que se os professores se propõem a construir um currículo direcionado 
para aquelas atividades que as crianças conseguem e podem realizar, será mais fácil 
investigar as habilidades das crianças, propor desafios e avaliar o que é feito.  

Do ponto de vista do professor Gary McPherson, na obra The Child as Musician 
(2006), a criança tem uma sabedoria musical bastante precoce que incluem discernimento 
auditivo, memória musical, e intenso interesse em performances musicais expressivas, o que 
compensa a óbvia ignorância dos pequenos acerca das convenções musicais. Tudo isso 
habitando, geralmente, ambiente altamente sonoro, seja na escola ou em casa. Essa 
constatação nos mostra o quão fértil é o momento para oferecer desafios musicais 
concretos, e a importância de não deixar que as crianças abandonem a infância sem ter 
podido experimentar a música de uma forma efetiva. 
 
 
O que nos ensina Piaget sobre aprender e ensinar música 
 

Quando visamos construir relações onde não se pretende a intervenção de qualquer 
elemento hierárquico ou de dominação intelectual estamos buscando ações sociais 
cooperativas. Kebach (2008) informa que, segundo a teoria de Piaget, a cooperação se 
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caracteriza pela construção de novos sistemas que ficam subordinados à reciprocidade dos 
pontos de vista que os formam. Assim, demanda dos sujeitos envolvidos pensamento 
essencialmente operatório para que as condutas individuais se transformem em 
pensamentos colaborativos, enriquecidos e descentrados.  

Piaget (1978) demonstra como os indivíduos, passam a fazer trocas com os demais e 
constroem, a partir dessa capacidade, a própria inteligência. Segundo Montangero e 
Maurice-Naville (1998), para Piaget “a cooperação, fundada na igualdade, é uma forma ideal 
de relações entre indivíduos. Ela implica o respeito mútuo, o princípio da reciprocidade e a 
liberdade ou a autonomia das pessoas em interação” (p. 122). Trata-se, justamente, da 
criação de um pensamento comum que não é a soma dos pensamentos individuais e sim, a 
síntese do que é pensado coletivamente. 

Essa temática remete, justamente, ao conceito de estrutura definido por Piaget. Em 
sua obra O Estruturalismo (1970), o autor diz:  

 
[...] uma estrutura é um sistema de transformações que comporta leis 
enquanto sistema (por oposição às propriedades dos elementos) e que se 
conserva ou se enriquece pelo próprio jogo de suas transformações, sem 
que estas conduzam para fora de suas fronteiras ou façam apelo a 
elementos exteriores (p. 8).  

 

Uma estrutura é própria de um sistema construtivo, pois a elaboração daquela 
demanda uma formação contínua, em que as novas conquistas são, de fato, mais complexas 
e importantes que as anteriores. As construções são próprias da aprendizagem humana e do 
espírito dos seres. Elas substituem a ideia de que conhecer seja o acúmulo de dados e 
informações prontas pela noção do refazer contínuo (como em uma espiral) do saber. Então, 
de forma análoga a este conceito de estrutura, podemos dizer que quando trabalhamos em 
conjunto, sem a interferência hierárquica, o saber individual não se dissipa e, ao mesmo 
tempo, não é somado aos demais. Temos, no lugar disso, a possibilidade da criação de novas 
realidades sem coação e com equilíbrio próprio (PIAGET, 1970, 1978; MONTANGERO e 
MAURICE-NAVILLE, 1998). 

A experiência que está sendo relatada nesse trabalho dialoga diretamente com o que 
foi apreendido a partir da teoria de Piaget. Acreditamos que cada criança constrói sua 
inteligência de forma autônoma e diferente umas das outras. Ao professor é dado o papel de 
provocar, lançar desafios pertinentes para o desenvolvimento dessa inteligência. Para que 
isso aconteça, o professor precisa ser capaz de compreender a dualidade do processo 
educativo: de um lado temos a compreensão de como a criança aprende; de outro lado 
temos os conteúdos, que tem uma gênese própria.  

Do ponto de vista de como se dá a aprendizagem infantil, para nós, parece 
fundamental que o professor aborde os conteúdos, sejam eles musicais ou de outra 
natureza, de forma que permita, aos seus alunos, que eles se relacionem com este 
conteúdo. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento não está pronto dentro do 
indivíduo ou fora dele, mas que se constrói quando ele interage com o que chamamos de 
objeto. Por objeto, segundo a teoria piagetiana (BECKER, 2010), estamos nos referindo a 
qualquer coisa que possa ser conhecida pelo sujeito: as habilidades motoras para fazer um 
instrumento soar, o reconhecimento das qualidades do som ou a experiência afetiva entre 
os colegas ou entre o professor e o aluno. A interação é a maneira pela qual o sujeito e 
objeto agem um sobre o outro, a qual dependerá das estruturas cognitivas que o sujeito já 
construiu.  
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Quando a criança é bem pequena, com meses de idade, o sujeito não hesitará em 
colocar um objeto sonoro recebido na boca, o olhará e o escutará com atenção. Este é o 
modus operandi que ele usa para desconstruir e reconstruir internamente o objeto, em 
acordo com suas possibilidades. Esse objeto é, então, apreendido pelo seu gosto, seus sons, 
suas cores e, não obstante, os acontecimentos sócio-afetivos que permeiam o sujeito. 

A função do professor, nesta situação, assemelha-se muito a de um pesquisador. Este 
tema foi muito bem explorado na obra Ser Professor é Ser Pesquisador (BECKER; MARQUES, 
2010) que contém textos reflexivos de pesquisadores do NEEGE142. Em resumo, os artigos 
abordam, em diversas áreas, como o professor participa do processo educacional, sua 
postura, as competências necessárias. As técnicas, em geral, remetem ao Método Clínico 
piagetiano143 que é, segundo Kebach (2010), ao mesmo tempo uma maneira de abordar os 
conteúdos e uma maneira de descobrir como o sujeito está pensando. A autora é categórica: 
"se não se verifica na prática como o ser humano constrói conhecimento, não é possível 
proporcionar situações de progressão das aprendizagens aos alunos" (p.47).  

Ao lançar um desafio ao aluno, o professor colocará o objeto em contato com o 
sujeito, ou, em outras palavras, propõe uma atividade de conteúdo musical. Desta maneira 
ele estará provocando o sujeito com algo que pode ser novo para ele e que o desequilibrará 
intelectualmente, instigando-o a participar do processo interacionista, seja por curiosidade 
ou qualquer outro sentimento que o motive. Usando termos próprios da teoria piagetiana, 
ao mesmo tempo em que o sujeito está assimilando – agindo sobre o objeto explorá-lo, e 
acomodando – deixando o objeto agir sobre si, quando incrementa suas estruturas 
cognitivas para dar conta do novo, na busca por um equilíbrio mais estável – o que 
chamamos de adaptação (MONTANGERO; MAURICE-NAVILLE, 1998), o professor vai 
compreendendo, ao observá-lo, como esse aluno está agindo e pensando para, então, 
propor um novo desafio musical significativo. 

Do ponto de vista dos conteúdos, cada um deles, apresenta características que os 
compõem e, a partir do estudo de sua gênese, podemos compreender como a criança passa 
de um saber menos complexo para um mais complexo acerca desse conteúdo. No caso da 
música, podemos demonstrar essas dimensões a partir do modelo proposto por Swanwick e 
Tillman em 1986 e demonstrado por Swanwick (1988) mais tarde e, em texto didático, por 
Hentschke e Del Ben (2003). 

A espiral do desenvolvimento musical nos mostra o seguinte: a criança na mais 
precoce faixa etária (zero a quatro anos) dedica-se, prioritariamente, a busca por 
sonoridades e as qualidades do som, como forte/fraco, rápido/lento, agudo/grave e os 
timbres, que se diferenciam pela fonte sonora emissora, basicamente. Essa fase é chamada 
de “Materiais”. Os elementos musicais ficam, ainda, bastante desordenados e a ordem é 
experimentar. Ainda durante este período, um inquietante desejo de lidar melhor com os 
materiais começa a surgir e o controle desses sons é desejado e provocado pela criança. 
Vemos, agora, um pulso (marcação do tempo musical) tentando ser mais regular. À medida 
que esse domínio se estabelece, sem perder o que foi construído até então, a criança 
passará a segunda dimensão do conhecimento musical. 

                                                           
142

 Núcleo de Estudos em Epistemologia Genética e Educação (PPGEdu-UFRGS) 
143

 "A essência do Método Clínico consiste em uma intervenção sistemática do pesquisador em função do que o 
sujeito vai fazendo ou dizendo (...). O pesquisador, mediante suas ações ou suas perguntas, procura 
compreender melhor a maneira como o sujeito representa a situação e organiza sua ação" (DELVAL, 2002, 
p.12). Para maiores esclarecimentos sobre o Método Clínico piagetiano consultar DOLLE, 1995; DELVAL, 2002; 
KEBACH, 2003 e 2010; SANTOS, 2010 e COLLARES, 2010. 
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Dos quatro aos nove anos de idade adentramos a fase chamada “Expressão”. A 
identidade expressiva da música que se faz e que se ouve passa a ser incorporada. 
Primeiramente, e de forma mais evidente, nas canções com letra, depois, nas explorações de 
velocidade e força das criações musicais. Alguns gestos musicais começam a aparecer 
esporadicamente e ganhar espaço nas composições e serem percebidos quando as crianças 
ouvem música: frases, refrões, repetições de uma mesma frase mais evidente. Conforme a 
criança se desenvolve, ela passará a uma fase de maiores possibilidades, a terceira 
dimensão. 

Quando a criança está por volta dos nove anos, notamos que elas passarão a 
consolidar essas aprendizagens anteriores conseguindo organizar melhor as sonoridades 
com os vários gestos musicais que já incorporaram e com aquilo que já aprenderam a 
respeito da linguagem musical que permeia suas vidas. Os jovens, nesse período, estarão 
particularmente motivados a jogar mais com os sons e que eles estejam adequados com 
aquilo que já conhecem.  

Essas dimensões demonstram a progressão mais ou menos geral das crianças a cerca 
do envolvimento com a música e exemplifica nosso pensamento, da necessidade de o 
professor conhecer de forma o mais profunda possível, como se constroem os conteúdos 
musicais para trazê-los aos seus alunos. Dentro de cada uma dessas fases, uma infinita gama 
de coisas, que possuem suas construções próprias e podem ser aprendidas, uma a uma, 
como átomos que formam moléculas e moléculas que formam células, etc. 
 
 
Metodologia da troca e da construção cooperativa 
 

A professora generalista decidiu fazer um investimento consistentemente maior na 
aprendizagem musical de seus alunos. O papel da professora específica de música foi o de 
instrumentalizar, a medida dos acontecimentos, a primeira professora. Não se trata, 
puramente, de oferecer aulas de musicalização para a professora, no lugar disso, temos a 
resolução de problemas reais que aliam o conhecimento de uma e de outra na mesma 
medida, por isso a relação cooperativa e não coercitiva e hierárquica. A principal 
característica dessa proposta é que o conhecimento que a professora generalista detém seja 
muito utilizado. Ela precisa compreender como que os conteúdos musicais e suas 
aprendizagens cabem dentro das aprendizagens gerais de seus alunos e se sentirá mais 
tranquila ao abordá-los. 

Na prática, a professora especialista em música absorve conhecimento sobre os 
alunos da outra também. Ela precisa compreender as especificidades da turma, do nível de 
desenvolvimento que as crianças se encontram e do conhecimento que a professora tem a 
sua disposição. Da mesma forma, a professora especialista conhece os materiais que a 
escola tem a disposição para trabalhar, o tempo de aula e, em certo nível, como se relaciona 
a escola com a música e com seus professores, em termos de autonomia, principalmente. 
Nas trocas de saberes entre as professoras, a criação de atividades é uma tarefa conjunta, 
pois precisa aliar os conhecimentos específicos e mais apurados sobre música com as 
possibilidades de interação das crianças, a geografia da sala de aula e a realidade da turma.  

Um dos pontos mais fortes dos jogos musicais infantis envolvem danças. O 
movimento permite, facilmente, a criação de atividades coletivas e englobam o 
desenvolvimento geral da criança do ponto de vista motor e as trocas sociais. Do ponto de 
vista musical a dança pode representar uma obra por sua forma ou por suas características 
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rítmicas, por exemplo. De forma mais concreta, podemos dançar de maneiras diferentes 
para partes, frases ou sessões diferentes e de maneira igual para partes iguais. Essa 
sensibilização que passa pelo corpo pode ser indicada e demonstrada aos alunos em um 
primeiro momento, depois, à medida que seja possível intelectualmente, o enunciado é 
lançado e as crianças tentam resolver a situação de forma cada vez mais autônoma, 
envolvendo os mesmos passos já aprendidos com a mesma música. O professor generalista 
tem dificuldade, no início, de perceber a diferença entre as partes musicais, indicar as 
mudanças da estrutura musical, etc. Por isso, o professor específico de música utiliza 
canções com letras, onde possamos, de forma mais clara e pedagógica, dividi-la em estrofes 
e refrão ou em versos. As rimas também indiciam repetições de gestos musicais.  

Para um exemplo mais concreto, uma brincadeira de dança bastante tradicional 
chama-se “Estátua”, onde som e o silencio definem movimento e ausência deste. O 
professor generalista irá propor esta atividade, que já vem fazendo com seus alunos, mas 
agora de forma musicalmente significativa. Ele está ciente dos benefícios da movimentação 
infantil livre e em grupo dentro de um espaço delimitado, pois é parte de seus 
conhecimentos. A proposta para incrementar o jogo diz respeito à interrupção do som ao 
fim de estruturas musicais completas e não em qualquer lugar da música. Embora o fator 
surpresa dos silêncios pareça ser peça obrigatória na proposta, durante a pré-escola a 
criança estará primordialmente preocupada com seu próprio movimento e, à medida que 
consegue controlá-lo, esperará ansioso os momentos-chave do jogo.   

Mais interessante que apenas estar atenta à ausência do som, a criança adequará seu 
ouvido e poderá ocupar-se de descobrir quando será a próxima parada, pois aguardará que 
um trecho musical harmonicamente completo seja ouvido. A professora generalista não 
precisa aprofundar-se nos estudos sobre Harmonia Musical, mas pode reconhecer alguns 
elementos em canções que já conhece bem, com pouco esforço e audições assistidas com a 
professora específica de música. 

Contar histórias é uma das atividades mais corriqueiras nos planejamentos da 
educação infantil. Enquanto as crianças ainda não são capazes de ler as palavras, a 
professora generalista é encarregada de dar voz aos personagens e, carregar na leitura, toda 
a emoção que o autor pretendeu exprimir em sua criação literária. Talvez seja desconhecido 
ou ignorado para uma grande quantidade de pessoas que a voz humana contém os mesmos 
elementos que qualquer outro som, musical ou não. A fala tem alturas (referente à 
frequência do som e suas variações), tem intensidade e dinâmica (referente à amplitude do 
som e suas variações), tem ritmo (referente ao tempo que as sílabas, palavras e frases são 
encaixadas) e tem timbre (característica de cada voz e das variações que fazemos para 
interpretar personagens diversos). 

A professora generalista já havia incorporado o cantar ao final de cada história. Como 
uma espécie de celebração e vivência mais afetiva acerca do enredo, uma canção com um 
tema que nele se encaixa era aprendida pelas crianças. A realização de gestos e coreografias 
durante as canções também já pertencia ao rol de práticas da turma. A professora específica 
de música pôde enriquecer ainda mais o momento da história, introduzindo, durante esta, 
elementos mais musicais como variações de timbre da voz e a alteração do volume da 
narração. Também, criou ritmos que representavam personagens e propôs que a professora 
se aprofundasse no levantamento de sonoridades do ambiente em que se passava a história, 
no caso, uma cidade. As características de cada som achado foram discutidas e anotadas, 
como os sons fortes e contínuos dos carros de bombeiros, polícia e de obras civis, os sons 
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estridentes como os de apitos, os sons com intensidade e timbre variados como das pessoas 
se locomovendo em uma grande avenida. 

Sem os conhecimentos a respeito do desenvolvimento infantil, uma simples coleção 
de atividades é viável, embora fique empobrecida. Na pré-escola observamos que as 
crianças, embora trabalhem em grupo e pareçam interagir bastante uns com os outros, 
ainda estão experienciando um momento egocêntrico, por excelência. Incentivar 
composições coletivas pode ser uma tarefa exaustiva para o professor que criar expectativas 
sobre o comportamento infantil que não dizem respeito ao real estado de espírito infantil. 
Ao longo da repetição da atividade, que as duas professoras poderão decidir juntas a 
quantidade de vezes para recapitular os conhecimentos, a professora generalista observará 
os constructos individuais e as relações que as crianças farão entre o que está sendo 
trabalhado e aquilo que já sabem.  

A estratégia de Jean Piaget é buscar, em algum nível, que a criança demonstre 
crenças desencadeadas, ou seja, que ela possa, a partir do desafio proposto, construir 
novidades intelectuais (PIAGET, 2005). A construção de crenças desencadeadas é um 
conceito que faz parte das respostas possíveis dos exames do Método Clínico. A crença 
desencadeada acontece quando o professor se dispõe a permitir que a criança, 
individualmente, construa seu conhecimento. Ele conduzirá o desafio de forma controlada e 
cuidadosa para que não induza a resposta e não a forneça pronta para o aluno. Entretanto, 
essa resposta não é a única reação observada no exame clínico.  

Quando estamos indagando nossos alunos, uma série de caminhos ela tomará para 
resolver a questão. Na obra A Representação do Mundo na Criança (PIAGET, 2005), o teórico 
suíço nos explica como o indivíduo irá progressivamente passar de um comportamento para 
outro, conforme se adapta ao real. A professora generalista perceberá os outros caminhos, 
pois está familiarizada com a teoria piagetiana, que serão explicitados agora: a criança 
poderá evitar responder ou dar qualquer resposta para encerrar a arguição, o que 
chamamos de não-importismo; poderá reproduzir uma história que já conhece e que 
acredita, mas que não tenha a ver com o que é pedido, o que chamamos de fabulação; 
poderá tentar agradar ao professor ou achar elementos que no discurso deste que 
respondam a própria pergunta, o que chamamos de crença sugerida; poderá ter uma 
resposta pronta antes mesmo de ser perguntado, o que chamamos de crença espontânea. 

Nosso intuito maior é que o de darmos espaço para que as crenças desencadeadas 
apareçam e que as crianças achem por si mesmas as respostas aos desafios, como justificar 
o agrupamento de sons pela intensidade (sons fortes e sons fracos) ou pela altura (sons 
agudos e sons graves). Não há porque a professora resolver a atividade pela criança ou 
informá-la da resposta certa, pois não se trata apenas de convenções sociais, como o nome 
dos conjuntos (agudos, graves, fortes e fracos), e sim a capacidade de abstrair dos objetos 
suas características físicas (qualidades das ondas sonoras). 

A prática de instrumentos com os alunos foi uma atividade incorporada como 
novidade pela professora generalista. Primeiramente, guardando a segurança e organização 
necessárias, reuniu materiais para a criação de instrumentos reciclados, com potes, 
embalagens, plásticos e sementes não perecíveis. Com esses elementos foi capaz de trazer a 
percepção sonora para a confecção dos instrumentos, ao mesmo tempo em que se dedicou 
ao aprimoramento das habilidades manuais de seus alunos. Uma prática diária dos 
instrumentos foi incorporada à rotina e a construção de atividades mais complexas se fez 
possível. 
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A professora específica de música discutiu as possibilidades de uso do que estava a 
disposição e a iminente necessidade de apresentar instrumentos musicais reais aos alunos. 
Existem algumas correntes dentro da Educação Musical que defendem e outras que 
condenam o uso de instrumentos-não-instrumentos. A qualidade dos ruídos produzidos por 
um tipo e por outro são um dos argumentos contra a reciclagem e, também, a importância 
de apresentar a música como uma disciplina mais “séria”, que é composta de materiais 
inventados para essa finalidade. Em nossa opinião, a criação, a classificação e ordenação dos 
sons e a possibilidade de resolver o problema da falta de materiais da escola rapidamente 
foram decisivas para levar a atividade adiante. Em um momento posterior foi apresentado 
às crianças a obra artística de músicos que constroem seus próprios instrumentos e, 
também, o estudo dos instrumentos clássicos que fazem parte da orquestra e outros grupos 
musicais. 

Novamente, nessa experiência, compreender os benefícios globais de uma atividade 
voltada à música agregou valor ao trabalho. A professora generalista pôde observar o 
trabalho manual de seus alunos e a professora especialista forneceu as ferramentas 
necessárias para enriquecer o momento de prática musical. Na hora de, efetivamente, tocar 
os instrumentos, a professora da turma estava concentrada na aquisição das habilidades 
motoras, tentando não induzir uma “maneira correta” de usar os objetos. Com o passar do 
tempo, notou-se uma tendência à criação de pequenas células rítmicas usando dois 
instrumentos ao mesmo tempo, um em cada mão. As células rítmicas foram catalogadas 
pela professora específica, através do registro em áudio do momento e a professora 
generalista dedicou-se a avaliar o desempenho das crianças na conquista da independência 
de movimentos de um lado e outro do corpo simultaneamente.  

Nessa atividade, a avaliação musical do que foi feito ficou sob responsabilidade da 
professora específica de música, por se tratar de conteúdo de especificidade demasiada para 
a outra professora. No entanto, essa educadora passou a utilizar as ferramentas construídas 
nas outras atividades musicais para transformar e renovar os desafios sonoros de seus 
alunos de forma surpreendentemente autônoma. 

A parceria entre as duas profissionais desdobrou-se em uma infinidade de novas 
atividades e na renovação dos saberes pedagógicos, psicológicos e musicais de ambas. 
Notou-se, ao fim do período letivo, que a continuidade das trocas seria importante, porém, a 
professora generalista mostrou-se preparada para tomar iniciativas e, não obstante, 
relacionar-se de forma diferenciada com os demais professores especialistas da escola. Isto 
é, sabendo o que e como perguntar, foi capaz de enriquecer os momentos de criação 
artística, com a professora de artes visuais e desenvolver um olhar crítico mais apurado para 
os movimentos das crianças, a partir de consultas não sistemáticas com o professor de 
educação física.  
 
 
Conclusões 
 

Quando escolhemos a docência como carreira profissional, estamos, em essência, 
fazendo um importante voto de desprendimento do conforto em prol da qualidade do 
serviço que oferecemos. Esse desprendimento se reflete na incessante busca de melhorias 
técnicas e comprometimento com o estado da arte de nossa área de conhecimento. Não se 
trata de um percurso simples, mas extremamente gratificante. 
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Após as experiências que tivemos, a professora generalista pode afirmar que sua 
prática docente está completamente diferente da anterior e diferenciada dentro do 
panorama de sua classe de trabalho (demais professoras generalistas para a pré-escola). Sua 
maior dificuldade foi desprender-se das crenças arraigadas de que a música demanda dom 
ou presente divino e que a professora específica se diferenciava por esse motivo. 
Compreendeu, à medida que compôs seu trabalho, que a musicalização é um processo 
possível a qualquer indivíduo e que a construção da musicalidade demanda esforços como 
qualquer outro conhecimento a ser adquirido. 

Conforme o ano letivo desenrolou-se, a professora específica de música pôde propor 
desafios aos alunos da professora generalista que demandassem continuidade durante os 
dias que não encontrava as crianças. Essa atitude criou vínculo afetivo maior entre a turma e 
a professora visitante, tornando a aprendizagem ainda mais eficiente e significativa para as 
crianças. O período semanal diminuto dedicado à música expandiu-se conforme as 
possibilidades de organização da professora da turma. Com base na experiência da 
professora específica de música e na avaliação segundo a espiral de Swanwick e Tillman 
(1986), os alunos desenvolveram-se musicalmente acima da média de outros grupos em que 
o trabalho típico de professores específicos e generalistas não se misturam. Os resultados 
foram, de forma empírica, atribuídos a esse arranjo experimental. 

Sugere-se, a partir desse relato de experiência, que em diferentes contextos sociais e 
geográficos sejam tomadas iniciativas semelhantes e, sem dúvida, documentados para que 
possamos legitimar a proposta. A experiência poderá, sem dúvidas, influenciar a recolocação 
do profissional específico nas salas de aula, principalmente no que se lê na documentação 
das diretrizes e bases para o ensino pré-escolar. Não haveria sobreposição gratuita de 
tarefas e profissional e sim, no lugar disso, a demonstração do quanto o professor 
generalista pode usufruir da formação continuada e, ao mesmo tempo, o quanto a 
instituição de ensino pode beneficiar-se de permitir esse assessoramento personalizado.  

Finalmente, fica bastante claro que, as condutas cooperativas induzem a um modelo 
pedagógico mais rico e produtivo para os alunos. É impossível deter todo o conhecimento, 
pela natureza do saber humano, porém somos capazes de compartilhar o que sabemos e 
passarmos adiante o que aprendemos. O aprender é uma característica própria nossa e, 
quando incentivada, carrega consigo benefícios que transcendem o material, o que é visível 
e embevecem o espírito humano de satisfação e crédito pessoal, características 
indispensáveis ao labor docente. 
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Resumo 

O presente trabalho trata sobre a escolarização da criança em Natal, Rio Grande do 
Norte | Brazil, no Grupo Escolar Augusto Severo, primeiro do gênero a se instalar, em 1908, 
e referência de escola primária nos anos 1920. Esta instituição destinava-se à educação da 
criança nos moldes da Pedagogia Moderna. A Reforma do Ensino – Lei n. 249, de 22 de 
novembro de 1907 –, criou o Grupo Escolar – Decreto n. 174, de 5 de março de 1908 –, 
remodelou o Ensino Público, reestabeleceu a Diretoria Geral da Instrução Pública e reabriu a 
Escola Normal de Natal destinada ao preparo racional dos professores primários. O Grupo 
Escolar Augusto Severo foi inaugurado com três escolas: Infantil Mista, Elementar Masculina 
e Elementar Feminina, cada uma com um professor e dois adjuntos. Servia aos alunos da 
Escola Normal à aprendizagem prática do magistério – caráter reconhecido pelo Decreto n. 
198, de 10 de maio de 1909 –, que o declarou modelo para os estabelecimentos de ensino 
elementar. Problematizamos conteúdos e métodos e observamos que o método intuitivo 
era a tônica da prática pedagógica – baseada em preceitos de Pestalozzi e Froëbel – na 
escolarização da infância. Os ritos de premiação e as festividades cívicas compunham o 
ideário modernizador quando ocorreu a institucionalização da educação da criança e 
constituição da sociedade letrada e escriturária. 
Palavras-Chave: História da Educação. Grupo Escolar. Escolarização da Criança. 
 
Abstract 

This work deals with schooling on behalf of children in Natal, Rio Grande do Norte- 
Brazil. The research deals with the so called Brazilian scholar groups. Thus it emphasized 
activities that were held ate Grupo Escolar Augusto Severo which was the first one of its kind 
and was considered to be a reference in the twenties. The institution aimed to promote child 
education based on Modern Educational Principles. The educational reform proposes by 
Brazilian Law number 249 of November 22nd in 1907 created these scholar groups. This kind 
of pattern was created through decree number 174, of March 5th in 1908. The decree 
proposed new models for public education and reestablished an Office for Public Instruction 
and reopened the Escola Normal de Natal, a school that aimed to prepare elementary school 
teachers. The Grupo Escolar Augusto Severo was opened and operated with three 
categories: Mixed Child Groups, Masculine Elementary, Feminine Elementary, and each had 
one teacher and two auxiliary teachers. The school aimed to provide the students at Escola 
Normal with the education required for vocational training that was recognized by Decree 
number 198 of May 10th of 1909. This decree emphasized that there should be a model in 
which elementary schools should follow. Through analysis of contents and methods 
practiced, it was possible to infer that the intuitive method was a common practice in the 
educational field. The method was based on work of Pestalozzi and Froëbel and dealt with 
children’s education. It is also seen that certain rites and civic festivities were considered a 
modern ideal once children’s education was institutionalized. The ideal of a literate was also 
pointed out as desirable. 
Keywords: History of Education. Elementary Schools. Child Education. 
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O presente trabalho trata sobre a escolarização da criança em Natal, Rio Grande do 

Norte | Brazil, no Grupo Escolar Augusto Severo, primeira instituição do gênero a se instalar, 
em 1908, e referência de escola primária nos anos 1920. Esta instituição destinava-se à 
educação da criança nos moldes da chamada Pedagogia Moderna. 

Esta pesquisa documental fundamenta-se na História Cultural, nomeadamente, em 
Certeau (1994), Chartier (1990), Duby (1993) e Elias (1994). Nos arquivos do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte pesquisamos a legislação educacional do 
período em análise, especificamente, Leis e Decretos do Governo, bem como os Regimentos 
Internos do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo e diferentes edições do Código de Ensino 
(Decreto n. 214, de 26 de janeiro de 1910; Decreto n. 239, de 15 de dezembro de 1912; 
Decreto n. 359, de 22 de dezembro de 1913). No acervo disponível à pesquisa no Arquivo 
Público do Estado│APE-RN, encontramos os Diários de Classe, das professoras primárias 
Josefa e Helena Botelho, o Livro de Honra, como também o Livro de Inscrição dos Grupos 
Escolares. Fazem parte de nossas análises, ainda, fotografias provenientes do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional│IPHAN-RN. 

 
 

A escolarização da infância no Rio Grande do Norte 
 
A Reforma do Ensino no Rio Grande do Norte – Lei n. 249, de 22 de novembro de 

1907 –, criou o Grupo Escolar Augusto Severo – Decreto n. 174, de 5 de março de 1908 –, 
remodelou o Ensino Público, reestabeleceu a Diretoria Geral da Instrução Pública e reabriu a 
Escola Normal de Natal destinada ao preparo racional dos professores primários. O referido 
Grupo Escolar foi inaugurado em 12 de junho de 1908 com três escolas: Infantil Mista, 
Elementar Masculina e Elementar Feminina, cada uma com um professor e dois adjuntos. 
Servia aos alunos da Escola Normal à aprendizagem prática do magistério – caráter 
reconhecido pelo Decreto n. 198, de 10 de maio de 1909 –, que o declarou modelo para os 
estabelecimentos de ensino elementar. 

O funcionamento de uma rede de instituições primárias, autorizado também pelo 
Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908, tinha em vista a escolarização da infância norte-rio-
grandense, assim como a construção da cultura letrada. É nesse contexto que este texto 
pretende atuar com o objetivo de reconstituir as maneiras de ler, maneiras de escrever 
nesse período de transição entre o século XIX e o início do século XX, no Estado do Rio 
Grande do Norte (MORAIS, 1997). 
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Figura 1 │ Fachada do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, 1907. 

Fonte: Acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional │IPHAN-RN 

 
A institucionalização da educação para a criança demandava especificidades no que 

concerne aos saberes ensinados, bem como acerca da forma que o ensino destes 
conhecimentos assumiu. 

Problematizamos conteúdos e métodos e observamos que o método intuitivo era a 
tônica da prática pedagógica – baseada em preceitos de Pestalozzi e Froëbel – na 
escolarização da infância. Os ritos de premiação e as festividades cívicas compunham o 
ideário modernizador quando ocorreu a institucionalização da educação da criança e 
constituição da sociedade letrada e escriturária. 

As prescrições dos Regimentos Internos do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo 
asseveravam: 

 
Nos estabelecimentos de ensino primário, dar-se-á a instrução primária 
infantil e elementar [...] as lições serão, sobretudo, práticas e concretas; os 
professores as encaminharão de modo que as faculdades do aluno sejam 
incitadas a um desenvolvimento gradual e harmônico, cumprindo ter em 
vista o desenvolvimento da faculdade de observação, empregando-se para 
isto processos intuitivos. (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 39). 

 
Pelas determinações regulamentares o método intuitivo era privilegiado durante as 

lições a fim de propiciar o desenvolvimento gradual e harmônico dos alunos. Esta prescrição 
é expressiva dos aspectos postulados pela Pedagogia Moderna. A partir deste pressuposto, 
circunscrevemos nossas análises ao ensino da leitura e da escrita. 

Buscamos identificar as disposições específicas que distinguem a comunidade de 
leitores e as tradições de escrita na formação da sociedade letrada norte-rio-grandense. 
Reconstruir as redes de aprendizados que organizam, histórica e socialmente, os modos 
diferenciados de ler e escrever os quais se configuram em gestos e em hábitos aprendidos 
no espaço escolar é uma tarefa revestida de dificuldades. 

As fontes de nossa análise registram como os professores devem instruir ou educar 
seus alunos. Os Regimentos Escolares, os Diários de Classe, as reflexões de intelectuais 
mostram maneiras de fazer, não o que foi feito. Os documentos que se descortinam 
permitem comparar a instituição Grupo Escolar do ponto de vista administrativo, político e 
social. Mas o seu cotidiano permanece envolto nas brumas do passado. Como seriam os 
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gestos, as frases que caracterizavam as relações que se estabeleciam entre professor e 
alunos? Estes documentos não informam sobre o trabalho dos alunos. Tentamos estabelecer 
o confronto entre o ensino desejado com a aprendizagem concreta a partir dos vestígios que 
os nossos professores legaram à contemporaneidade. O que sabemos a respeito das práticas 
de escrita e de leitura a partir das fontes disponíveis? Na tentativa de compreender estas 
marcas de aprendizagem recorremos à análise das práticas educativas nos Grupos Escolares 
no início de sua formação e criação no Rio Grande do Norte. 

As práticas de ensino da leitura e escrita nos Grupos Escolares tinham por finalidade 
a formação da sociedade letrada norte-rio-grandense. Neste período a leitura e a escrita 
revestem-se de importância, uma vez que tornam-se conhecimentos articulados à 
possibilidade de transmitir aos cidadãos os valores republicanos por meio dos Livros de 
Leitura. As práticas de leitura e escrita são produções culturais que agregam as 
características e as formas de fazer da época nas quais estão circunscritas. Estas atividades 
indissociáveis têm sua história marcada por variações. Chartier (1999, p.17) assevera que 
uma história da leitura não deve, pois, limitar-se à genealogia única de nossa maneira 
contemporânea de ler em silêncio e com os olhos. Por isto, uma história das maneiras de ler 
e escrever deve identificar as disposições específicas que distinguem as comunidades de 
leitores e as tradições de escrita. Este entendimento nos permite afirmar que o ato de ler e 
escrever são práticas que se configuram em gestos, em espaços, em hábitos. 

Os Diários de Classe mostram que a escola divide os saberes em disciplina, definidas 
pelo conteúdo a ser trabalhado. Um conteúdo humanístico preocupado com o ensino da 
moral e do civismo numa escola republicana, entre 1908 a 1920. Como ensinar a moral 
republicana? 

Os registros da professora Josefa Botelho, em 12 de agosto de 1919, evidenciam as 
lições destinadas aos alunos e fazem referência à Cartilha Ensino Rápido da Leitura, de 
Mariano de Oliveira. Pelo número de edições dessa cartilha evidencia-se o seu grau de 
aceitação nos Grupos Escolares do período. Nos apontamentos da professora estão 
dispostas as disciplinas que compunham o programa de ensino e o respectivo conteúdo a ser 
trabalhado durante a aula. Observamos que era o Livro de Leitura um recurso ao qual a 
professora recorria para o ensino de diferentes matérias. 

 

 
      Figura 2 │ Diário de Classe da professora Josefa Botelho, 1919 
    Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte│APE-RN 
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Assinalava a preocupação da professora, naquele momento, com o espaço 
geográfico: a criança e o mundo. No entanto, não tivemos acesso às respostas dessas 
crianças quanto às atividades solicitadas. A prática de escrita proposta seria a cópia das 
frases: “A terra é iluminada pelo sol” e “Glorinha gosta de livros de figuras.” (BOTELHO, 
1919). As citações a serem escritas evidenciam o caráter dos ensinamentos ministrados nos 
Grupos Escolares e o suporte textual utilizado nas lições de leitura e escrita. 

O Diário de Classe de agosto de 1919 registra atividades que expressam as 
particularidades da educação primária no início do século passado: “Leitura: Ler as páginas 
42 e 43 da Cartilha do Ensino Rápido. Escrever: Glorinha gosta de livros de figuras.” 
(BOTELHO, 1919, p. 12). 

Se ao docente caberia lecionar conforme o Regimento dos Grupos Escolares (1909a, 
artigo 80), ou seja, segundo os livros recomendados pelo Diretor Geral da Instrução Pública, 
a professora Josefa Botelho adotava a Cartilha Ensino Rápido da Leitura, de Mariano de 
Oliveira. 

As atividades sugerem as orientações metodológicas e a ideologia difundida para que 
os alunos tivessem orgulho de pertencer a uma instituição escolar. Por exemplo, a lição do 
dia, baseada em frases da referida cartilha: 

 

 
Figura 3 │ Cartilha Ensino Rápido da Leitura, 1944, p. 42-43. 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte│APE-RN 

 
1. Ofélia já está no Grupo Escolar 
2. Ela já sabe ler, escrever e contar 
3. Hoje ela teve uma lição de geografia 
4. Sabem vocês como foi a lição? 
5. Primeiro, a professora lhe mostra o globo geográfico. 
6. Mostrou-lhe no globo os mapas e os continentes (OLIVEIRA, 1944, 
p. 43). 

 
As orações: “Ofélia já está no Grupo Escolar”, “Ela já sabe ler, escrever e contar”, 

“Hoje ela teve uma lição de geografia” (OLIVEIRA, 1944, p. 42-43), expressam as 
particularidades da educação primária no início do século passado. Os textos mostram os 
valores a serem incutidos nos meninos e meninas que frequentavam o Grupo Escolar. Para 
as meninas, o ensino valorizava atributos como leitura, considerado de bom tom para seu 
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papel social de mãe, esposa, professora, enquanto os meninos realizavam performances que 
condiziam com sua função de cidadão. Contudo, ambos contribuiriam para a formação da 
Nação. A lição evidencia o papel socialmente construído para meninos e meninas. Locuções 
como “O Clóvis quer ser soldado”, “Glorinha gosta muito de livros”, “Ela quer ir para o 
jardim de infância” sugerem valores morais que se pretende disseminar na sociedade. 

Não se deve esquecer que essa cartilha surge em um contexto no qual no Brasil há o 
projeto de construir a sociedade letrada, e a educação é entendida como elemento essencial 
de mudanças e transformações. Um momento de renovação de valores. A moral e o civismo 
faziam parte desse projeto. O culto à Pátria se destacava na literatura do período. O livro 
didático, por sua vez, veiculava a ideologia dominante. 

 
 

O ensino da leitura e da escrita 
 
Com a valorização dos ideais republicanos saber ler e escrever se tornou instrumento 

privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da modernização e 
desenvolvimento social. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de 
leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, sistemático e 
intencional, demandando, para isso, a preparação de profissionais especializados. 
(MORTATTI, 2000). 

No Rio Grande do Norte esta preparação específica para o magistério se dava na 
Escola Normal de Natal, instalada em 1908 nas dependências do Atheneu Norte-Rio-
Grandense, e a partir de 1911 no prédio do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo. 

A figura de Nestor Lima surge como um dos principais tradutores do pensamento 
corrente acerca da pedagogia da alfabetização, da leitura e da escrita. Ele dirigiu a Escola 
Normal de Natal, de 1910 a 1923, e foi diretor do Departamento de Educação de 1924 a 
1928, anteriormente Diretoria Geral da Instrução Pública. A sua preocupação era evidenciar 
a importância da leitura e da escrita. Em suas orientações destinadas aos professores estava 
a ideia de que a leitura é a base de todo o ensino, por isso os mestres deveriam empenhar-
se em mostrar os benefícios trazidos por ela. Do mesmo modo, deveriam ser criteriosos 
durante a seleção dos livros de leitura reservados à Instrução Primária. Em sua opinião um 
bom compêndio para o ensino do ato de ler deveria apresentar segurança do texto, correção 
da linguagem, utilidade e moralidade dos trechos a ler (LIMA, L., 1911a). Ele utilizava os 
jornais para orientar os professores acerca da pedagogia da leitura e da escrita. Elaborava 
propostas de aprendizagem ancoradas nos princípios que se devem levar em consideração 
para a aquisição da leitura e da escrita. No entanto, ele advertia que as orientações 
metodológicas que publicava “[...] não tem por fim a exibição de saber pedagógico: são 
simples apanhados de outros autores e se destinam mais a orientar os alunos de Pedagogia 
da Escola Normal, que lutam com grandes dificuldades nesse particular.” (LIMA, N. 1911b, 
p.1). 

Na Escola Primária, aprendia-se a posição apropriada à escrita e a forma correta de 
escrever, uma vez que a escrita é uma modalidade de linguagem que possui especificidades 
advindas de suas condições de produção. A posição do corpo, a disposição do banco escolar 
e o modo de pegar a pena deveriam ser ensinados aos alunos. A escrita vertical era a mais 
indicada, dado que a tendência por parte da criança é para a escrita vertical redonda. Outro 
argumento era o de que os caracteres desta escrita eram mais parecidos com os da 
imprensa e eram mais legíveis. Entretanto, o argumento mais forte era o de que o 
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aprendizado da escrita vertical se dava em menos tempo que o da inclinada (LIMA, N., 
1911a, p. 1). 

Na escrita, por exemplo, existem princípios a observar e processos a empregar. 
 

1º. Para que a posição do corpo seja boa é necessário que a carteira e o 
banco tenham altura proporcional ao aluno. Sentado, ele deve apoiar os 
pés no solo ou no estrado, avançando um pouco o esquerdo, estar de 
frente para a carteira e não com o lado direito para ela; o tronco vertical, a 
cabeça levemente inclinada para a frente; os braços apoiados na borda da 
carteira, o esquerdo segurando o papel e o direito dirigindo a pena. Entre a 
vista e o papel deve haver 30 cm de distância. 
2º. O papel é colocado em sentido perpendicular ao corpo, na caligrafia 
inglesa e um pouco obliquamente da esquerda para a direita, na caligrafia 
francesa. 
3º. A pena deve ser tomada pelos três dedos, polegar, indicador e médio; 
destinando-se os outros dois a receberem o peso da mão, suspendendo-a 
do papel. (LIMA, N., 1911a, p. 1). 

 
O pensamento expresso pelo educador perpassa os preceitos higiênicos postulados 

pela educação no período. Havia uma preocupação com a iluminação e salubridade da sala 
de aula, além de uma atenção à postura adequada para o estudo do aluno. Esse fato justifica 
as prescrições do Regimento Interno dos Grupos Escolares e a indicação de uma sala de aula 
arejada, iluminada, como também de um mobiliário específico para as crianças. 

Os processos que deveriam ser empregados na escrita são: 
 

1º. O quadro negro, porque aí a mão pesada do principiante manobra o giz e 
faz a letra, mais facilmente, quando os caracteres são de tamanho arbitrário; 
2º. Do quadro negro passa à ardósia com o crayon, que é uma redução 
daquele, porém já muito diferentes no tamanho das letras; 
3º. No papel como lápis e 4º. No papel com pena. (RIO GRANDE DO NORTE, 
1920, p. 5). 

 
Os procedimentos de escrita ensinados tinham em vista o adestramento dos dedos e 

a facilidade dos movimentos. A prática desse método seguia as instruções da Diretoria Geral 
da Instrução Pública do Estado de São Paulo, uma vez que, este era à época a referência em 
reforma educativa, especialmente, no que concerne aos grupos escolares, seu modelo 
cultural, administrativo e, sobretudo, pedagógico. 

Nestor Lima viajou à cidade de São Paulo, a fim de trazer os melhoramentos técnicos 
e pedagógicos necessários à educação norte-rio-grandense. Em uma dessas ocasiões, o 
professor observava a Escola Modelo Caetano de Campos, anexa à Escola Normal de São 
Paulo, no qual se efetivavam os princípios do método analítico na alfabetização. 

 
A leitura, que até bem pouco tempo, entre nós especialmente, era feita 
pelo processo da soletração antiga, veio a ser ensinada mais tarde pela 
moderna soletração ou método fônico, que representa 
inquestionavelmente alguma vantagem sobre o antigo sistema. Mas, nem 
por isto é esse o último adiantamento metodológico da referida disciplina e 
nem respeita as condições físico-psicológicas do aluno, cujo conhecimento 
se faz no sentido da análise. (ESCOLA NORMAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
1913, p. 11). 
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Conforme seu relato, a lição acontecia de forma sistemática: 

 
(1º passo) O professor recebe a classe dos analfabetos e ao invés de 
colocar-lhes em mãos o livro ou caderno de ABC, inicia-as em um curso de 
noção de linguagem, a propósito de figuras e fotos sobre as quais 
provoquem a opinião dos alunos. À proporção que o menino vai 
desenvolvendo neste passo, isto é, vai interpretando sensações, julgando, 
concluindo, o mestre o encaminhará na aprendizagem da leitura, com o 
que estão de pleno acordo os mais competentes pedologistas. 
(2º passo) e consiste [o professor] em provocar a linguagem dos alunos 
acerca das figuras do livro de leitura, onde estejam inseridas todas as ideias 
rudimentares, que a inteligência infantil possa conter. De posse disso, o 
mestre escreve no quadro negro, em caracteres de imprensa, [...] ao 
mesmo tempo que as pronuncia, ele convida a classe a ler o que o giz 
escreve. O exercício é repetido por vários dias, acaba por dar ao menino o 
conjunto formal das palavras, componentes de frase que poderá conhecer 
onde quer que esteja. Recapitulações constantes, frases novas formuladas 
dos elementos. 
(3º passo) como um acontecimento notável, vem a leitura de livros com 
frases e estórias já conhecidas, e após, o melhoramento da leitura falada, 
durante cerca de dois meses. 
(4º, 5º e 6º passos) decorrido um certo tempo (três meses mais ou menos) 
começa a decomposição de sentenças em palavras destas em partes ou 
sílabas e destas afinal em letras. (ESCOLA NORMAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 1913, p. 11-12). 

 
Os métodos e processos empregados no ensino da leitura nos Grupos Escolares 

podiam ser o alfabético, no qual se conheceria as letras; o fônico ou “Port Royal”, no qual 
era necessário o conhecimento dos sons, primeiro das vogais, depois das consoantes; o de 
silabação, que consistia na decomposição das palavras em sílabas e exigia o conhecimento 
de grande número de sílabas isoladas para realizar a composição das palavras. Esses 
métodos são denominados sintéticos, visto que tendem a fazer a recomposição da palavra 
depois de conhecidas as unidades que a compõem. Em contraposição, o método analítico 
consistia em ensinar a leitura pela palavra e pela sentença. 

Na opinião do diretor da Escola Normal de Natal, era o método analítico da leitura, 
oficialmente adotado no estado de São Paulo, profícuo pela capacidade analítica propiciada 
ao aluno. O uso do Manual Expositor da Língua Materna, de Januário Sabino e Cunha e 
Costa, ou Cartões de Leitura e Cartilha, de Arnaldo de Oliveira Barreto, eram recomendados. 
Ao usar esses compêndios, o professor deveria proceder da seguinte forma: primeiro, 
palestrava sobre dez lições da cartilha por dez a trinta dias, depois, questionava e ouvia as 
respostas com o objetivo de provocar o discente a pensar e responder em linguagem clara. 

As crianças escreviam no quadro negro com a liberdade de desenhar as letras do 
tamanho e espessura que desejassem. Esse exercício procurava desenvolver a caligrafia, 
escrita feita com arte, recomendada na Escola Primária e que poderia ser do tipo inglesa - 
vertical – e francesa – inclinada. Conforme os higienistas, a escrita inclinada era apropriada à 
Escola Elementar, porque permitia a postura correta, dificultando o surgimento de 
problemas ortopédicos, e havia, também, a preocupação por parte dos docentes com a 
escrita, no sentido de evitar doenças musculares e de visão. Nestor Lima (1911a) explicava 
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que naquela época existia na Europa um movimento em defesa do uso das duas mãos 
durante a escrita. O educador assinalava que não era sem razão a campanha pela 
ambidestria. 

Os educadores defendiam o uso da chamada “caligrafia muscular”, em contraposição 
à caligrafia vertical. A caligrafia muscular dava ênfase ao movimento, à rapidez do processo 
de escrever, e não à força e à forma. A caligrafia muscular se daria a partir de exercícios 
preparatórios, quando a criança era instada a apurar o controle dos movimentos da mão e 
do antebraço, seja com desenhos no ar ou no papel, e se iniciava o aprendizado do traçado 
de letras, palavras e frases. 

 
A caligrafia muscular prescrevia uma escrita de tipo inclinado e sem talhe, 
obtida por tração e não pressão, resultado da unidade entre o movimento 
dos músculos do antebraço e da mão, a postura corporal do aluno na 
carteira, a posição levemente oblíqua do caderno, o ritmo regular do 
traçado da letra e a manutenção do lápis ou da pena constantemente sobre 
o papel. O ritmo era controlado por palmas ou canções elaboradas para o 
exercício. À medida que se aperfeiçoava o traço, reduzia-se paulatinamente 
seu tempo de execução. (VIDAL, 2003, p. 501). 

 
Na escola, a boa leitura envolvia regras de pontuação, respiração, postura diante do 

livro e respeito ao texto escrito. As habilidades de leitura e escrita eram práticas vinculadas 
ao corpo, ao espaço e ao tempo escolares. Leitura corrente, leitura de convívio em voz alta. 
Ritualização da leitura em voz alta. Exigia do leitor uma postura correta, o domínio da 
respiração concomitante às pausas da pontuação e uma dicção perfeita. Civilizar significava 
disciplinar os corpos no ato da escrita. 

As práticas de leitura e escrita são produções culturais que agregam as características 
e as formas de fazer da época nas quais estão circunscritas. Essas atividades indissociáveis 
têm sua história marcada por variações. Chartier (1999) assevera que uma história da leitura 
não deve, pois, limitar-se à genealogia única de nossa maneira contemporânea de ler em 
silêncio e com os olhos. Por isso, uma história das maneiras de ler e escrever deve identificar 
as disposições específicas que distinguem as comunidades de leitores e as tradições de 
escrita, traduzidas sob a forma de gestos, em espaços, em hábitos, manifestando emoções 
através da própria postura corporal (MORAIS, 1997). 

Nos Grupos Escolares, as crianças aprendiam, por um lado, a leitura silenciosa que 
permitia dar asas à imaginação, sem a interferência de outrem. Por outro lado, havia a 
prática da leitura em voz alta, em pé, defronte da professora e demais colegas de turma. O 
objetivo seria uma melhor compreensão do texto, através das entonações e pausas 
necessárias à fluência da leitura. Cabia à professora acentuar a pausa diante da vírgula e a 
entonação da voz após o ponto. Segundo Felisberto de Carvalho (1946, p. 7), “[...] a boa 
pronunciação dá beleza à leitura, tanto quanto a má torna-se insuportável.” (CARVALHO, 
1946, p. 7); “[...] o bom leitor deve ter o espírito para compreender, alma para sentir, e 
gosto para bem exprimir.” (CARVALHO, 1932, p. 7). 

O ditado, o exercício e a cópia, atividades prescritas nas coleções de livros de leitura, 
produziam uma nova temporalidade no ensino. Os procedimentos empregados na escrita 
eram o rascunho que consistia em cobrir as letras feitas a lápis ou por meio de papel 
transparente. A imitação dos modelos favorecia o ensino coletivo, uma vez que o mestre  
fazia no quadro negro ou expunha no cartão modelos a serem copiados. Nessa tarefa, 
ressaltava-se o caderno preparado em que havia o rascunho e a imitação. As práticas 
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escolares do escrever incluíam o uso de compêndios que auxiliavam o ensino e associavam o 
controle minucioso do tempo individual à disciplinarização corporal do aluno. Essas práticas 
lançam o desafio de criar recursos que atendam às demandas. Nesse sentido, coleções de 
compêndios como as de Olavo Freire (1923), concernentes a métodos para o ensino de 
Desenho Geométrico e de Geometria Prática, são comumente adotadas nas Escolas 
Primárias e auxiliam o ensino da escrita. 

Na Escola Primária, a cartilha ou o livro, suportes legítimos da leitura, determinavam 
relações corporais específicas por parte das crianças. A cartilha consolida-se como um 
imprescindível instrumento de concretização dos métodos propostos e, em decorrência, de 
configuração de determinado conteúdo de ensino (MORTATTI, 2000). Os modos de ler e 
escrever instituem a identificação de um grupo de leitores e seus procedimentos de escrita. 
As condições de produção, de apropriação da leitura são determinadas pelas práticas. No 
século XIX, por exemplo, a leitura em voz alta era uma prática bastante utilizada, como 
forma de socialização. Na Escola Primária republicana, esse era um hábito ainda em voga. 

Temas como os deveres do menino relativos à escola, à assiduidade, ao trabalho e ao 
cuidado com o asseio do corpo eram tratados com uma maior veemência nos manuais de 
conduta analisados. Isabel Gondim valorizava as noções de educação moral e de aspectos 
relativos à religião, bem como de civilidade, higiene e caligrafia. (MORAIS, 2003). 
Recomendava para as meninas em idade escolar uma boa educação que consistia em “[...] 
não se apresentar na escola com vestidos em desalinho e enodoados de tinta ou de 
qualquer outra coisa que os enxovalhe. Unhas aparadas e limpas, ter o cuidado em tudo que 
constitui a higiene.” (GONDIM, 1910, p. 21). Os alunos deveriam apresentar-se com asseio, 
higiene do corpo, decência e pontualidade na instituição de ensino.  

Os ensinamentos escolares incutiam a importância do trabalho. As frases “O trabalho 
é a condição da felicidade”, “O aborrecimento é uma doença, cujo remédio é o trabalho” e, 
ainda, “É do trabalho que se tira grandes vantagens” (BOTELHO, 1919) exemplificam a 
representação de trabalho como uma atividade que propicia alegria e satisfação. Era assim a 
prática pedagógica da professora Josefa Botelho. 

Para o ensino da Língua Materna existia um elenco de orientações, cujo objetivo era 
propiciar o ensino integral do domínio da Língua Portuguesa. O professor deveria empregar, 
por exemplo, exercício de composição com dia determinado para isso. Nessa aula, o 
professor afixava em um cavalete o desenho ou cromo de uma paisagem. A partir dela, o 
aluno compunha a sua escrita, exercitava a imaginação. A série de quinze quadros para 
composição foi lançada em 1915, por Arnaldo Oliveira Barreto. 
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Figura 4 │ Quadros para o ensino de composição (BARRETO, 1951) 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte│APE-RN 

 
O décimo quadro para o ensino de redação ilustra uma cena escolar, na qual os 

alunos apresentam-se em atividade, auxiliados e orientados pela professora. Exercícios de 
elocução, estilo, ditado, vocabulário e gramática também faziam parte do ensino. A leitura 
era a base de todo o ensino. Carvalho concebia o exercício de ler como uma “[...] expressão 
vocal e inteligente dos pensamentos escritos e impressos.” (CARVALHO, 1934, p. 10). Era 
importante e indissociável o ensino da escrita, da leitura e da caligrafia. Os educadores 
acreditavam que a leitura na Escola Primária propiciava a aquisição de ideias, pensamentos, 
conhecimentos, a comunicação e o desenvolvimento dos órgãos vocais. 

 
 

Considerações 
 
A institucionalização da educação da criança e constituição da sociedade letrada e 

escriturária norte-rio-grandense aconteceram em um momento significativo de 
transformações econômicas e políticas. Estas configurações demandavam uma organização 
social composta por sujeitos cuja formação pautava-se em competências cívicas e morais 
condizentes com os símbolos da República. Além disso, ao mesmo tempo em que o discurso 
pedagógico era perpassado pelos ideais da chamada Pedagogia Moderna serviu à 
constituição de uma forma escolar que tinha em suas bases políticas a propaganda dos 
valores republicanos. 

Portanto, esta análise buscou mais do que narrar como ocorriam as práticas de 
leitura e de escrita nos Grupos Escolares no início do século XX, no Estado do Rio Grande do 
Norte. Buscou, principalmente, uma reflexão acerca da construção da sociedade letrada 
norte-rio-grandense do período em questão. É sabido o grau de dificuldades em configurar 
um determinado espaço geográfico do passado. Os documentos mostram as reflexões de 
intelectuais engajados com as questões educacionais, a exemplo de Nestor Lima. Os 
Regimentos Escolares, os Diários de Classe oferecem informações sobre as metodologias 
que os docentes usavam ou deveriam usar em sala de aula. Mas, o cotidiano escolar, do 
ponto de vista dos alunos, perde-se em virtude da ausência de documentos. Portanto, as 
fontes utilizadas representam o mundo idealizado e construído pelas figuras ilustrativas que 
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desfilam neste texto. Seja na sua dimensão transformadora da ordem estabelecida, seja na 
sua dimensão estigmatizante e excludente. 

A história da leitura e da escrita no Rio Grande do Norte está longe de ser contada 
neste espaço. Apenas evidenciamos momentos da cartilha Ensino Rápido da Leitura 
(OLIVEIRA, 1944), registrados nos Diários de Classe, a preocupação dos professores 
alfabetizadores em aplicar os princípios e processos do método analítico de ensino da 
leitura, o engajamento do intelectual Nestor Lima, evidenciando as semelhanças do Rio 
Grande do Norte com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro - à época, capital federal - e 
as prescrições pedagógicas aos mestres diplomados na Escola Normal de Natal. 

Se a leitura e a escrita implicam espaços, hábitos e gestos, fica patente a afirmação 
de que essas práticas estão longe de ser configuradas, pois se perderam nas brumas de um 
passado remoto. O que permanece são as determinações dessas práticas sugeridas nas 
atividades pedagógicas da professora Josefa Botelho, nos desenhos dos cadernos escolares, 
nas representações das cartilhas indiciando modos de fazer e modos de ser na sala de aula. 
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Educação Para Todos: NEERE – Modelo de Não Exclusão pela 
Eficácia na Remediação Educativa 

 
Maria Amélia Dias Martins 

Rui Trindade 
Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal a reflexão sobre «Escola para Todos», com 
base num Modelo de Intervenção Educativa (NEERE -Modelo de Não Exclusão pela Eficácia 
na Remediação Educativa) para alunos com Dificuldades Escolares Acentuadas. Foi objetivo 
do estudo avaliar o nível de qualidade da aprendizagem de um projeto, o mais inclusivo 
possível. O estudo realizado, em contexto de doutoramento144 em Ciências da Educação, 
teve início em setembro de 2004 e conclusão em janeiro de 2007. Durante este período, 
captou-se a dinâmica das atividades de dois grupos de alunos, ao longo do 5º ano. Estes 
foram avaliados em 3 momentos: no final do 4º ano de escolaridade (pré-teste), no final do 
5ºano de escolaridade (pós-teste) e seis meses mais tarde (follow-up). Estiveram envolvidos 
24 participantes, com dificuldades escolares acentuadas na língua portuguesa, em 3 escolas 
do 2º e 3ºciclos, sendo 13 do Grupo de Controlo e 11 do Grupo Experimental. Nesta 
comunicação apresenta-se: (i) a fundamentação do modelo; (ii) o processo de organizacional 
tendente à avaliação; (iii) a dinâmica educativa para implementação e aplicação ao grupo 
experimental; (iv) alguns elementos de avaliação dos resultados obtidos com testes de 
ANOVAs mistas de medidas repetidas.  
Palavras-chave: Educação Para Todos, Dificuldades Escolares Acentuadas, Não Exclusão, 
Eficácia Educativa, Remediação Educativa.  
 
Abstract 
This study aimed a reflection on “schools for everybody”, based on a model of work 
intervention (NEERE is the Portuguese acronym for Model for not exclusion due to remedial 
work efficiency) for students with significant learning difficulties. It’s purpose was the 
evaluation of the learning quality of a project that was meant to be as inclusive as possible. 
This study was developed in a educational science PhD, that started in September 2004 and 
ended on January 2004. During this time, the study captured the natural sequence of facts 
following the natural outline of schooling of two groups of students throughout their 5th 
form (equivalent to the 1st year of secondary school in England). These groups were 
evaluated on three stages: at the end of the 4th form (pre-test), at the end of the 5th form 
(post-test) and six months later (follow-up). Twenty four participants were involved in this 
study, they had significant difficulties in Portuguese and were attending three schools for the 
2nd and 3rd cycles of Basic education (equivalent to years 7 to 11 in English secondary 
schools). The control group was made up of thirteen students and the experimental group of 
eleven. 
In this exposition we present (i) the grounding of the model, (ii) the organizational process 
tending to the evaluation, (iii) the educational dynamics to implement and apply the study to 
the experimental group; (iv) some of the evaluation elements of the results obtained with 
the ANOVA tests of mixed repeated measures. 
Keywords: Education for All, Highlighted Academic Difficulties, Not Exclusion, Educational 
Effectiveness, Educational Remediation. 
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Introdução 
 
 

Há um elevado número de crianças, que ascende ao 2º ciclo do ensino básico com 
idade superior a 9 anos de idade, que vivenciou insucesso escolar acentuado na leitura, na 
escrita e no cálculo. A consulta de actas dos conselhos de turma do 2º e 3º ciclos do ensino 
básico revelam frequentes referências à falta de conhecimentos de base dos alunos que 
justificam a ausência de resultados positivos nas avaliações efectuadas e que demonstram 
que as dificuldades, inicialmente apresentadas, se perpetuam ao longo da escolaridade. 

As apreensões com o combate à exclusão são, porém, presença constante nos 
discursos e preâmbulos legislativos actuais. A qualidade da «Educação para Todos» caminha 
a par e passo, sem que muitos o percebam, com a não exclusão do aluno. O exaltar da 
inclusão denuncia a presença de um prévio processo de exclusão escolar, onde não houve 
condições de ensinar e de aprender, nem igualdade de oportunidades para todos. 

Tal como preconiza a teoria da aprendizagem de Bloom (1981), é nossa convicção 
“que todos os alunos aprendem o que a escola tem para ensinar, (…) se o ensino for 
abordado de modo cuidadoso e sistemático, (…) se os alunos receberem a ajuda quando e 
onde tiverem dificuldades para aprender (…)” (Idem: 4) 

 
 

Escola para todos: Questões e perspetivas 
 

O termo «Escola para todos» é uma designação que entra oficialmente para o 
vocabulário educativo em 1990, após a realização da Conferência de Jomtien, na Tailândia, 
que a UNESCO e a UNICEF patrocinaram com o apoio do Banco Mundial e de várias outras 
organizações intergovernamentais, regionais e organizações não-governamentais (ONGs), no 
sentido de proporcionar educação básica a todas as crianças e reduzir drasticamente o 
analfabetismo entre os adultos, até ao final da década. Em Portugal, esse compromisso 
esteve na origem alguns documentos legais e diferentes programas, caraterizados por 
medidas mais ou menos circunscritas face a problemas relacionados com o insucesso e o 
abandono escolares de alunos provenientes de estratos socialmente desfavorecidos e 
outros, de carácter mais amplo, no domínio das políticas educativas, mas com implicações 
em termos curriculares e pedagógicos que afetam todos aqueles que frequentam as escolas 
portuguesas. O Decreto Lei nº 6/2001 de 18 de janeiro, relativo à Reorganização Curricular 
do Ensino Básico, enquadra-se nessa categoria mais ampla, e teve o intuito de valorizar a 
necessidade de se promover uma gestão flexibilizada do currículo, capaz de constituir, só por 
si, uma estratégia de suporte a práticas de diferenciação pedagógica mais consequentes, as 
quais já tinham sido, anteriormente, consignadas no Despacho Normativo nº 98-A/92 de 20 
de junho.  

Um outro conjunto de iniciativas, relacionadas com o projeto de uma escola para 
todos, diz respeito às intervenções educativas dirigidas para crianças com Necessidades 
Educativas Especiais. Foi, aliás, sob a égide da Despacho Normativo nº 98-A/92 de 20 de 
junho, que tais iniciativas foram abordadas e compreendidas, tendo sido neste despacho 
que emergiu o conceito de educação inclusiva. 

O compromisso com uma escola mais inclusiva ficou patente através da aprovação de 
alguns documentos legais no domínio da educação de crianças com necessidades educativas 
especiais, dos quais começamos por referir o Decreto Lei 319/91 de 23 de agosto, 
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decorrente do Warnock Report145 (1978), que foi um marco legislativo decisivo para a 
regulamentação de medidas de regime educativo especial. Tratou-se de um diploma assente 
no conceito de Integração, onde a intervenção educativa de crianças e jovens com 
deficiência e com dificuldades de aprendizagem deveria processar-se no meio menos 
restritivo possível. O conceito de «Necessidades Educativas Especiais», expresso no diploma, 
veio substituir a perspetiva médica e psicológica por critérios pedagógicos, 
responsabilizando a escola de ensino regular “pelos problemas dos alunos com deficiência ou 
com dificuldades de aprendizagem” (D. L.319/91), numa perspetiva compatível com o 
princípio de “Escola para Todos”. Em 1994, após a Declaração de Salamanca, quando 
Portugal assumiu o compromisso de promover a Educação para Todos, o conceito de 
Integração devia ter dado lugar ao de Inclusão. Contudo, tal não aconteceu (Sanches, 2007). 
O referido Decreto Lei n.º 6/01 de 18 de janeiro, ao introduzir o conceito de «Necessidades 
Educativas Especiais de carater permanente» », repôs a caracterização médica e psicológica, 
abandonada em 1991, através do Dec-Lei n.º 319/91 de 23 de agosto. O novo Dec-Lei n.º 
3/08, de 7 de janeiro, revogou o decreto anterior, e reforçou essa categorização (médica e 
psicológica), passando os alunos a ser avaliados e categorizados por referência a critérios de 
saúde, expressos na CIF “Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde, base de elaboração do PEI - Programa educativo Individual” (art.º 6º), o que 
representa um retrocesso legislativo, que Sanches (Idem) considera um recuo de 30 anos em 
direção à desejada escola inclusiva. 

Havendo uma discussão a fazer no domínio das políticas educativas sobre esta 
problemática, há também uma discussão pedagógica que, neste caso, é a dimensão 
subordinante do estudo que aqui apresentamos. 

A história mostra que o acesso à educação foi pautado pela conquista lenta e 
progressiva de igualdade de oportunidades para todos. A inclusão e a exclusão no acesso à 
educação ao longo dos tempos não se limitou (nem se limita) ao reconhecimento dos 
direitos das pessoas com deficiência. 

Na atualidade, “qualidade”, “inclusão”, “exclusão” são termos, reiteradamente, 
utilizados na retórica governamental procurando frisar as metas de qualidade educativa que 
os normativos legais se propõem alcançar. 

Para Wilson (2000) a tónica cola-se ao nível da dificuldade em distinguir 
conceptualmente e ideologicamente a inclusão (inclusivo, exclusivo e exclusão) que conduz à 
ausência de critérios de seleção dos sujeitos a incluir e das situações que os abrangem, 
levando à primazia dos valores morais (da igualdade e da fraternidade) sem a demonstração 
empírica das consequências das práticas educacionais utilizadas (Wilson, 2000; Barrow146, 
2000).  

Barroso (2003) atribui a exclusão escolar ao insucesso do próprio sistema educativo. 
Para o autor as profundas alterações observadas, tanto ao nível político como social, 
ocorridas na sociedade desde a segunda metade do século XX, pautadas pela generalização 
do acesso e frequência à escola e consequente indiferenciação dos percursos escolares (e 
paralela desvalorização dos diplomas), conduziram à redução do efeito da democratização 
que a “luta contra as desigualdades escolares” (Barroso, 2003: 26) visava. Como 
consequência, a escola perdeu o seu estatuto de promotor social e passou a deixar 
transparecer as dificuldades sentidas na transmissão de valores e de conhecimentos e no 
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desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e sociais dos alunos. Nesta 
perspetiva, à escola resta-lhe uma “função residual” (Barroso, 2003:26) que consiste em  

 
determinar os que ‘estão dentro’ e os que ‘estão fora’. Por isso, os ‘excluídos 
da escola’, isto é, os que não são admitidos, os que abandonam ou são 
abandonados, ou simplesmente os que não são reconhecidos pelo sistema 
(porque não têm ‘sucesso’ ou são ‘especiais’), constituem hoje as principais 
vítimas do insucesso da escola e da falência das diversas estratégias da sua 
democratização (Barroso, 2003: 26).  
 

É este um dos maiores desafios do nosso tempo. Um desafio que tem vindo a ser 
objecto de respostas contraditórias e que tem o seu epicentro nas escolas, ainda que seja 
necessário discutir como é que numa sociedade inclusiva se pode construir uma Escola mais 
inclusiva. Trata-se de um paradoxo teórico, mais do que uma contradição ao nível da 
realidade. É que a escola, adoptando valores estritamente meritocráticos, destacando as 
dificuldades e as diferenças entre alunos, está muito longe de o poder vir a ser (Rodrigues, 
2003).  

 
 

Promoção do sucesso escolar: desafios, exigências e obstáculos da construção de uma 
Escola Para Todos 
 

A problemática da gestão e organização do trabalho pedagógico no âmbito de um 
projeto de uma «Escola para Todos», tendo em conta os obstáculos, os constrangimentos, as 
possibilidades e as oportunidades a que as escolas, os professores, os alunos e a 
comunidade educativa, em geral, estão sujeitos, conduz-nos ao conceito de qualidade em 
educação promotor do sucesso escolar. É neste âmbito que se coloca o sentido de projetos 
de diferenciação pedagógica face aos desafios que, no seio destes, se colocam em termos 
curriculares à gestão do processo de ensino aprendizagem e à gestão do processo de 
avaliação, para se ponderar a importância do papel da supervisão pedagógica, como uma 
questão nuclear. 

Impõe-se refletir sobre a relação entre dificuldades escolares e a exclusão, em função 
da qual se questiona se podemos avançar para a construção de espaços escolares mais 
inclusivos ou se esta possibilidade começa por depender, antes de tudo o mais, da criação de 
situações educativas que recusem a exclusão escolar como o seu princípio norteador. 

 
 

Modelo de Não Exclusão pela Eficácia na Remediação Educativa 
 

Sobressai da literatura que a responsabilidade do (in)sucesso educativo recai sobre a 
ação (ou ausência de ação) dos professores, dado que é da qualidade das decisões 
pedagógicas que decorre a promoção das condições para que o efetivo sucesso das 
aprendizagens dos alunos ocorra. Promover ações propiciadoras do ensino de determinado 
conhecimento não se circunscreve, contudo, à adoção de técnicas pedagógicas e ao domínio 
dos conteúdos a transmitir; impõe-se hoje, mais do que há 40 anos atrás, objetivar cada aula 
e cada atividade para a real aprendizagem de cada conteúdo por todos e cada um dos 
alunos.  
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Apesar de qualquer investigação que analise o ensino e a aprendizagem 
compreender, direta ou indiretamente, a qualidade da aprendizagem e da formação 
discente (Henrique, 2004) e da comunidade científica e das organizações internacionais 
terem dirigido a sua atenção para a problemática do insucesso escolar, são escassos os 
estudos centrados na análise multidimensional do fenómeno educativo relativo ao desenho 
de uma estrutura curricular global, especificamente centrada nos componentes 
potencializadores da aprendizagem dos alunos com dificuldades escolares, identificando e 
valorizando, à entrada, níveis de conhecimentos desiguais e impedindo (ou eliminando) o 
aparecimento de, consequentes, vivências de exclusão. 

Constituindo as dificuldades escolares, expressas por retenções repetidas e 
abandono escolar precoce, uma das mais severas apreensões das escolas e dos sistemas 
educativos atuais, a presente investigação deseja contribuir para a construção de um 
processo simples, ajustável e económico, que se pretende eficaz, de remediação das lacunas 
de aprendizagem patentes nos adolescentes portugueses com um ritmo de aprendizagem 
inferior aos dos seus pares. 

 O conceito de dificuldades escolares abarca alunos portadores de problemáticas 
díspares, determinantes e condicionalismos conceptuais e percepionais interfixos direções e 
superintendências políticas e económicas normativamente definidas e actores do processo 
(alunos, pais e professores) pautados por expectativas e exigências, amiúde, divergentes.    

Uma importante caraterística da situação pedagógica é o seu carácter de 
imprevisibilidade (Onofre, 1991), que confere enorme peso à capacidade e habilidade para 
analisar e identificar as necessidades educativas individuais e para determinar as medidas a 
adotar, conducentes à eficácia da aprendizagem, tanto nos planos da conceção, como de 
ação direta. Neste sentido, estamos perante um processo global da escola e não apenas do 
professor em contexto de sala de aula.  

Perante alunos com dificuldades manifestas de acesso à aprendizagem impõe-se, 
hoje, processos normativamente definidos que orientam e que permitem diversificar os 
procedimentos das instituições e dos seus agentes para adequar os currículos às 
caraterísticas individuais. Consequentemente, havendo vontade, responsabilidade e 
habilidade para os implementar, não há razão para que haja alunos com percursos escolares 
pautados por insucesso sem medidas preventivas ou remediativas, que minimizem as suas 
desvantagens. 

Sendo a linguagem oral e escrita o veículo transmissor de novos conhecimentos e o 
processo de avaliação da aquisição dos mesmos na escola, a prevalência de dificuldades 
neste domínio coíbe o sucesso escolar. A eficácia das medidas educativas adotadas para 
alunos com insucesso escolar é pouco conhecida, pelo que, é neste contexto que se colocam 
as preocupações que ativam a investigação de um modelo global de Não Exclusão pela 
Eficácia da Remediação Educativa, destinado a alunos com insucesso escolar que 
apresentam acentuadas dificuldades na Língua Materna.   

A particularidade deste estudo está em congregar uma multiplicidade de fenómenos 
educativos ligados ao insucesso escolar que perpassam as funções do professor dentro da 
sala de aula, implicando uma quantidade apreciável de variáveis, de fontes e de processos 
de obtenção de informação, fazendo deste um Estudo Multidimensional. 

Na nossa perspetiva, a aprendizagem ocorre quando a instituição escolar cumpre 
cabalmente as suas funções, i.e., quando a escola mobiliza todos os recursos disponíveis 
para ensinar o aluno/aprendente. Não se trata apenas de questões pedagógicas com origem 
docente, ou de explicações causais simplistas dos resultados obtidos, nomeadamente causas 
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físicas ou psicológicas intrínsecas do aluno ou de razões extrínsecas ligadas ao contexto 
político administrativo da educação ou, ainda, de condições sócio económicas e culturais da 
família. A verdade é que o processo de ensinar e aprender produzindo saberes, engloba uma 
análise plural das caraterísticas contextuais do aprendente e a implementação de um 
processo eficaz que se situa numa encruzilhada de disciplinas integradas numa perspetiva 
global. À escola compete identificar o processo mais simples e eficaz para o aluno aumentar 
os seus conhecimentos, sentir que obtém sucesso e desejar saber mais.  

A transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico é um momento decisivo do futuro 
da pessoa do aluno. A avaliação dos níveis de aprendizagem até então alcançados e as 
decisões daí resultantes contribuem, inevitavelmente, para o futuro de cada um. Nesta 
perspetiva, Bloom (1976) advogou que, sendo as diferenças individuais de aprendizagem um 
fenómeno observável, podem-se “prever, explicar e modificar as diferenças individuais na 
aprendizagem escolar” (Bloom, 1981: 12). A atualização dos pressupostos de aprendizagem 
(cognitivos e afetivos) de entrada deve assentar no ensino direto e exaustivo dos variados 
elementos comprometidos com a aprendizagem inicial de uma sucessão de tarefas 
sequencialmente hierarquizadas, de assimilação fácil e progressiva. Alcançado o sucesso 
desta fase, obtém-se o prérequisito fundamental para a realização de tarefas subsequentes, 
que compreendem um forte componente motivacional, facultando, aos alunos, frequentes 
experiências de sucesso nas respetivas realizações académicas (Bloom, 1981).    

Altet (2000), numa súmula temporal, salienta o percurso sequencial da investigação. 
Segundo a autora, inicialmente, os estudos debruçaram-se, essencialmente, sobre as 
condutas do ensino, tendo este sido reduzido aos comportamentos dos professores. Mais 
tarde, as investigações clássicas do tipo processo-produto relacionaram variáveis de entrada 
e de saída, considerando já a aprendizagem uma consequência direta do ensino. Aos poucos, 
foram surgindo estudos mais abrangentes que passaram a incluir mais variáveis 
dependentes, tanto nas variáveis de processo, como nas variáveis de efeito, analisando as 
interações ensino aprendizagem (Idem).  

Na atualidade, ainda de acordo com Altet (Idem), a atenção voltou-se para o 
contexto, a sala de aula, já que se reconhece que o processo de ensino-aprendizagem “é 
uma prática relacional, que se situa numa situação particular, em condições singulares e 
num contexto específico” (Idem: 37). 

As investigações ecológicas conheceram novo impulso com a abordagem holística e 
dinâmica do contexto de ensino de Bronfenbrenner (1986, cit. in Altet, 2000), segundo o 
qual o funcionamento de um contexto efetivo de desenvolvimento da pessoa está 
diretamente dependente da existência e natureza das relações entre os diferentes 
ambientes em que esta interage. A Teoria da Ecologia Humana possibilita uma atitude 
científica de um novo nível de pensamento transversal à complexidade de diferentes 
domínios, é interdisciplinar, estuda o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas (de que o ser 
humano faz parte e onde exerce e recebe influência) e apoia-se no método sistémico 
(Carvalho, 2007). 

Num contínuo evolutivo, a teoria bioecológica de Bronfenbrenner e Morris147 (1998) 
veio salientar a importância da própria pessoa enquanto sujeito ativo no seu próprio 
desenvolvimento fazendo, agora, depender a validade ecológica de um ambiente de 
investigação da interação entre quatro aspetos multidireccionais dinâmicos (Modelo PPCT): 
o Processo, a Pessoa, o Contexto e o Tempo (Martins & Szymanski, 2004). 
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Metodologia 
 
Os quesitos presentes nesta investigação, que transcorre de múltiplos pressupostos 

epistemológicos que tomam em consideração a situação, o contexto, a pessoa e o tempo, 
situam-se nesta evolução dos paradigmas presentes nas Teorias da Ecologia Humana, 
enquadrando-os no modelo de investigação proposto por Bloom (Idem), que tem como uma 
das suas principais particularidades o ensino centrado no processo. 

A teoria das caraterísticas humanas e a teoria da aprendizagem escolar de Bloom 
compreende três variáveis independentes (ou aleatórias): caraterísticas individuais do 
aluno, ensino e produto da aprendizagem (cf. Quadro 1). A interpretação de Bloom (Idem) é 
a de que, adequadamente manipuladas, estas variáveis deverão contribuir decisivamente 
para a experiência de sucesso na aprendizagem da maioria dos alunos inseridos em turmas. 
Os Comportamentos Cognitivos de Entrada (os pré-requisitos), as Caraterísticas Afetivas de 
Entrada (disposições afetivas em relação à aprendizagem: autoconceito académico e saúde 
mental) e a Qualidade do Ensino (adequado às necessidades individuais: incentivos, prática e 
reforço) determinam a natureza dos Resultados da aprendizagem.  

 
 

 
 
Quadro 1: Caraterísticas da Teoria das Caraterísticas Humanas e da Teoria da Aprendizagem 

Escolar (Adaptação nossa) 

 
Tais variáveis podem explicar significativa parte dos resultados da aprendizagem, 

quando esta é regida por princípios de formalismo e de progressividade. Assenta, assim, em 
comportamentos de entrada de carácter cognitivo, baseados nas aptidões pessoais 
consagradas nos conhecimentos prévios (pré-requisitos) das matérias em estudo e nas 
caraterísticas Afetivas dos alunos para aprenderem novas tarefas, decorrentes do grau de 
perceção de fracasso (ou sucesso) obtido nas aprendizagens escolares e percebido na 
aprovação, ou desaprovação, dos professores, dos pais e dos colegas, ao longo do tempo 
(Bloom, Idem). 

As caraterísticas cognitivas de entrada, de acordo com o autor (Bloom, Idem) 
explicam até 50% da variância de resultados das tarefas de aprendizagem relevantes e as 
caraterísticas afetivas de entrada explicam até uma quarta parte da variância desses 
mesmos resultados. O autor tem dúvidas de que as caraterísticas afetivas de entrada, só por 
si, possam determinar o sucesso das aprendizagens, mas acredita que as aquisições 
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cognitivas são possíveis em situações de alunos caracterizados com falta de motivação e 
interesse, quando o repertório cognitivo é adequado à realização dos objetivos pretendidos. 

Porém, encara como possível a aprendizagem em condições menos favoráveis 
quando as caraterísticas comportamentais, cognitivas e afetivas de entrada são adequadas. 
Mas, os efeitos negativos dos comportamentos de entrada (cognitivos ou afetivos) só são 
superáveis por ação de um ensino de qualidade, respeitador da especificidade de cada 
aluno. 

Os resultados de diferentes investigações sugerem, relativamente à terceira variável 
independente - Qualidade do Ensino - que comportamentos deficientes de entrada 
(cognitivos e afetivos) são passíveis de evolução perante condições favoráveis de ensino / 
aprendizagem, mas unicamente quando a intervenção pedagógica prevê a remediação 
direta das deficiências diagnosticadas, ou quando as condições de aprendizagem são 
suficientemente alteradas, de molde a acomodar os comportamentos de entrada existentes 
(Bloom, Idem).  

Neste estudo procurou-se fazer interagir eficazmente, não violando mas adaptando-
se ao quadro legal existente, os processos de identificação das caraterísticas do aprendente, 
a vontade e capacidade dos órgãos de gestão da escola e o conhecimento e experiência dos 
docentes, em prol da aprendizagem efetiva dos conteúdos definidos para o ano de 
escolaridade que os alunos frequentam. Nesta perspetiva, competiu aos agentes educativos 
a função de fornecedores do conhecimento 148  e de proporcionadores das condições 
favoráveis ao fluir da vontade, do interesse, do esforço e da persistência nas tarefas, 
presentes no processo de aprender, sem os quais a aprendizagem não ocorre e compromete 
a futura função social de adulto da pessoa do aluno em formação. 

À família, em particular aos pais, coube a função de participar ativamente nesta 
equipa educativa, composta por diferentes agentes e com tarefas complementares.    

Ao aluno, principal interessado, coube-lhe a tarefa de desenvolver a capacidade de 
auto regulação do trabalho de aprendente, fazendo parte integrante de todo o processo de 
forma ativa e não apenas agindo como recetor de toda a ação. Coube-lhe, aliás, o papel 
principal, dado que o objetivo do ensino foi a sua aprendizagem. 

Mas perante esta panóplia de tarefas, afinal que práticas permitem a qualidade de 
ensinar todos os alunos de uma mesma turma, atingindo todos, apesar das suas diferenças? 
Como se podem criar contextos educacionais capazes de ensinar todos os alunos, 
produzindo aprendizagem? 

O Modelo de Não Exclusão pela Eficácia na Remediação Educativa (NEERE) assenta 
num quadro conceptual que combina Ensino Individualizado com Eficácia de Ensino, 
Dificuldades Escolares com mecanismos de Remediação, perceção de sucesso, por 
comparação com os pares, com Não Exclusão e trabalho colaborativo docente com 
supervisão psicopedagógica. 

Nesta perspetiva, pretende-se analisar se o sucesso da intervenção educativa junto 
de adolescentes, com acentuadas dificuldades em Leitura e Escrita a frequentar, pela 1ª vez, 
o 5ºano de escolaridade, está dependente das opções curriculares subjacentes à 
implementação de um Programa Experimental (NEERE). É, assim, objetivo desta investigação 
avaliar o nível de qualidade da aprendizagem produzida pelo Modelo NEERE – Modelo de 
Não Exclusão pela Eficácia na Remediação Educativa - por comparação com o nível de 
qualidade do Modelo Curricular decorrente das medidas educativas adotadas e 
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recomendadas nos normativos legais para populações escolares com Dificuldades Escolares 
Acentuadas, em processo de transição do 1º para o 2º ciclo. 

 Para a determinação do enquadramento em que se realizam as opções 
metodológicas optou-se por um design quasi experimental de Pré e Pós-Teste e Grupo de 
Controlo de adolescentes com dificuldades escolares acentuadas a frequentar o 5º ano, pela 
primeira vez, em escolas do ensino básico do 2º e 3º ciclos, do concelho da Maia, distrito do 
Porto.  

O estudo procurou captar a sequência natural dos factos, obedecendo a um 
delineamento natural do percurso escolar e ao acompanhamento de dois grupos de 
adolescentes com dificuldades escolares, ao longo do 5º ano de escolaridade (Grupo de 
Controlo e Grupo Experimental). 

A variável dependente é a qualidade da aprendizagem e que a variável independente 
(ou manipulada) é o processo de Intervenção Educativa que, no Grupo Experimental, esteve 
sujeita a manipulação activa, ao nível da: Organização curricular (Distribuição dos alunos; 
Estrutura Curricular; Seleção dos docentes; Organização do horário dos docentes; Suporte 
legislativo) e Programação e Métodos (Conteúdos e atividades; Métodos de ensino; Estilos 
de Ensino; Processos de Avaliação). 
 
Participantes  

 
O estudo foi efetuado em ambiente escolar real, procurando focalizar aspetos 

específicos do comportamento cognitivo e afetivo da aprendizagem e mantendo-se uma 
intervenção ativa da investigadora ao longo de todo o processo. Os participantes foram 
triados em 30 escolas do 1º ciclo, de 5 agrupamentos do concelho da Maia, a frequentar o 
4º ano de escolaridade, em processo de transição do 1º para o 2º ciclo, com idade 
compreendida entre os 11 e os 13 anos, sem qualquer tipo de deficiência identificada, 
oriundos de famílias com nível cultural baixo e com aptidão para a leitura e para a escrita 
inferior ao previsto para a frequência do 3º ano de escolaridade. 

Foram selecionados 24 participantes com dificuldades escolares acentuadas a língua 
portuguesa (Género Feminino, 11; Género Masculino, 13) e 3 escolas do 2º e 3º ciclos do 
ensino básico para a implementação do estudo. 

A identificação e seleção dos participantes decorreu no ano lectivo anterior à 
implementação da experiência de intervenção educativa, em escolas do 1º ciclo de 5 
agrupamentos de escola do concelho da Maia (2 horizontais e 3 verticais). 

Para a implementação do Modelo NEERE aos participantes do Grupo Experimental, 
cujas tarefas de aprendizagem exigiriam a prática reflexiva por parte dos seus docentes e a 
adatação de métodos, conteúdos e estratégias adaptadas aos reais níveis de 
desenvolvimento de cada aluno, adotou-se pela metodologia de Investigação-Ação com 
caraterísticas de um trabalho exploratório, onde se investiu na aprendizagem de uma 
população com Dificuldades Escolares. 

Considerando a abrangência das caraterísticas da população alvo (Dificuldades 
Escolares Acentuadas) e a complexidade do estudo, que envolve vários fatores, vários 
intervenientes e diferentes momentos de avaliação ao longo do seu processo, o estudo 
experimental inclui variados instrumentos de controlo: 5 questionário, 5 testes de avaliação 
das aprendizagens escolares, 1 teste do nível de leitura-escrita e uma Escala de Auto-Eficácia 
Académica, através dos quais se pretendeu avaliar a relação entre as diferentes variáveis em 
estudo e a relação destas com os ganhos de aprendizagem nos dois grupos. 
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Procedimentos 

 
No ano lectivo de 2005-2006 teve início o processo de intervenção dos 11 

participantes do Grupo Experimental. Os alunos trabalharam em pequeno grupo, em regime 
de desdobramento da turma (cf.: Quadro 2), nas disciplinas de língua portuguesa, história, 
ciência, matemática e inglês, dado que é nestas onde as suas dificuldades interferem mais 
diretamente no acesso ao currículo comum e onde as comparações com os pares mais 
capazes podem influenciar negativamente o nível de auto-eficácia dos sujeitos. O horário foi 
coincidente com o dos restantes alunos da mesma turma, mas com professores e salas de 
aula diferentes. Nas restantes disciplinas (curriculares e não curriculares) a turma não sofreu 
divisão. O Grupo Experimental teve, no seu horário, uma hora semanal denominada 
“Acompanhamento”, que foi orientada pela Investigadora, destinada à supervisão dos 
alunos. Neste horário o trabalho não esteve sujeito a um programa e destinou-se à 
resolução pontual de problemas.  

 

 
 
Quadro 2: Manipulação da Estrutura Curricular da turma dos participantes do Grupo Experimental 

 
A intervenção educativa nas disciplinas em estudo, Língua Portuguesa, História 

Ciências, Matemática e Inglês, esteve subordinada aos mesmos conteúdos programáticos 
dos restantes alunos a frequentar o 5º ano de escolaridade e os alunos foram avaliados em 
função das mesmas competências essenciais e das mesmas competências transversais de 
ano e de ciclo.  

Cada professor, na sua disciplina, teve a liberdade de utilizar os métodos, as 
estratégias e os materiais que considerou mais adequados à sua especialidade.  

Com exceção da disciplina de Língua Portuguesa, onde só foram utilizadas fichas de 
trabalho, todas as restantes disciplinas utilizaram o manual adotado na escola e os 
participantes foram sujeitos a avaliações sumativas, nos mesmos momentos que os 
restantes alunos da turma em que estavam inseridos. 

Com o propósito de não interferência no processo educativo do Grupo de Controlo, 
evitando a definição de programas educativos destinados à avaliação deste estudo, 
falseando os resultados, não foi dado conhecimento às escolas, aos próprios participantes 
ou às famílias da existência de 2 grupos e a aplicação dos instrumentos decorreu, em horário 
não lectivo, num espaço exterior à escola. 
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Método 
 

 
Quadro 3: Mapeamento da Investigação 

Legenda: As letras: A; C;D; E; F; G indicam a relação entre a Qualidade do Processo e as Funções de 
Aprendizagem. 

 
Para a análise dos dados (cf.: Quadro 3), compararam-se os resultados obtidos entre 

dois grupos ao longo dos 3 Momentos de avaliação (pré-teste, pós-teste e follow-up). As 
Caraterísticas de Saída foram comparadas com as Caraterísticas de Entrada e com os 
resultados de Follow-up obtidos no Grupo de Controlo e no Grupo Experimental. Os efeitos 
resultantes das intervenções educativas (Currículo Comum e NEERE) em cada grupo e a 
permanência ganhos, daí resultados permitiram conhecer a Qualidade do Modelo em 
estudo.  
Para se conhecerem as diferenças na aprendizagem entre os dois grupos foram utilizadas 
ANOVAs mistas de medidas repetidas 
 
 
Avaliação dos resultados 

 
Partindo dos pressupostos de: 
- que “ as diferenças individuais na aprendizagem são um fenómeno observável que 

pode ser predito, explicado e modificado (…)”  (Bloom, 1981: 8); 



 
 490 

-que: “1. a recolha de informações relativas aos progressos e dificuldades de 
aprendizagem sentidos pelos alunos; 

            2. a interpretação dessas informações numa perspetiva de referência criterial 
e, na medida do possível, diagnóstico dos factores que estão na origem das dificuldades de 
aprendizagem observadas nos alunos; 

           3. a adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com as 
informações recolhidas”  (Allal, 1986: 179) são três etapas cuja finalidade pedagógica é “a 
individualização dos modos de ação e de interação pedagógicas a fim de assegurar que um 
máximo de alunos possa atingir os objetivos essenciais do programa de formação” (Idem: 
179) e 

- que a remediação é o acto pedagógico que permite ao professor minimizar as 
lacunas detectadas nos conhecimentos de base dos alunos, ultrapassando o simples apoio, 
retomando, sempre que necessário, as aprendizagens não adquiridas e que obstacularizam à 
construção de outras aprendizagens, a avaliação do nível de qualidade da aprendizagem 
produzida pelo Modelo NEERE – Modelo de Não Exclusão pela Eficácia da Remediação 
Educativa, por comparação com o nível de qualidade do Modelo Curricular decorrente das 
medidas educativas adotadas e recomendadas nos normativos legais para populações 
escolares com Dificuldades Escolares Acentuadas, em processo de transição do 1º para o 2º 
ciclo, foi organizada em função de duas dimensões principais – Cognitiva e Afetiva - sendo 
que a primeira incluía o Rendimento Escolar, as Competências por disciplina e as 
Competência de Leitura e Escrita e a segunda, a Estabilidade Emocional e a Auto-Eficácia 
Académica. 

Na dimensão Cognitiva, os resultados podem ilustrar as preocupações nacionais e 
internacionais dos investigadores e profissionais da Educação e da Educação Especial, assim 
como dos estudos de organizações internacionais, nomeadamente da OCDE e da UNESCO. A 
literatura internacional sistematicamente salienta, que durante o percurso escolar das 
primeiras aprendizagem (1º ciclo, em Portugal) o grupo de alunos que apresenta piores 
rendimento tende a manter-se nesse nível ao longo da sua escolaridade (Juel, 1988; Weiner, 
1995). O Modelo NEERE implementado mostra que é possível alterar esse desígnio.  

 
Na dimensão Afetiva os resultados salientam os estudos encetados na formação das 

crenças de auto-eficácia, sendo este um aspecto de especial importância educacional. De 
facto as perturbações na estabilidade emocional, avaliadas pelos sinais de perturbação 
orgânica e de conduta, quando associadas à presença de baixo julgamento de capacidade 
para a realização de tarefas académicas dificultam a aprendizagem. 

Os pressupostos teóricos que sustentam o Modelo NEERE, e que se julga 
responsáveis pelos resultados obtidos, mostram que as dificuldades escolares resultam da 
combinação de determinantes motivacionais, educacionais, de comportamentos de 
interação familiar, que podem não estar, necessariamente, associadas a questões 
desenvolvimentais. A ação concertada dos diferentes agentes educativos, o respeito pelas 
caraterísticas e ritmos individuais dos alunos, quando atempada e adequadamente 
diagnosticados, conduzem à adoção de medidas remediativas supervisionadas, que levam à 
melhoria das condições de aprendizagem, à satisfação pessoal e profissional dos 
professores, incentivam o gosto pela escola e permitem a obtenção do sucesso educativo 
dos alunos, reduzindo as dificuldades escolares acumuladas.  
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Caraterísticas Estruturais 
 

Os participantes desta investigação, todos oriundos de escolas do 1º ciclo do 
Concelho da Maia, tinham referência para transição ou pertenciam ao mesmo agrupamento 
das escolas do 2º ciclo que frequentaram, foram distribuídos por dois grupos a comparar. 

Os 13 participantes do Grupo de Controlo foram inseridos em 7 turmas do 5º ano de 
escolaridade, onde frequentaram todas as disciplinas curriculares e áreas curriculares não 
disciplinares em conjunto com os restantes alunos de cada turma. O Órgão de Gestão e os 
Concelhos de Turma não adoptaram medidas de específicos para a diminuição das suas 
dificuldades e a dimensão das turmas oscilou entre os 20 e os 24 alunos, pese embora as 
dificuldades escolares destes estivessem já identificadas desde o 2º ou 3º ano de 
escolaridade. 

Os 11 participantes do Grupo Experimental foram inseridos numa única turma de 24 
alunos, onde frequentaram, conjuntamente com os restantes alunos da turma, as disciplinas 
de Educação Visual e Tecnológica (EVT), Educação Física, Educação Musical e as áreas 
curriculares não disciplinares de Formação Cívica, Área de Projecto e Estudo Acompanhado, 
não tendo estas (curriculares não disciplinares) sido objecto de estudo.  Os critérios de 
seleção dos 5 professores deste grupo foram definidos em função das recomendações de 
Fakuda e Pasquali (2001) relativos à teoria de ensino eficaz: perceção de sentimentos de 
auto-eficácia profissional, visão pedagógica não tradicional, expetativas positivas sobre os 
alunos, bom relacionamento inter docente e capacidade de trabalho em equipa, bom 
relacionamento professor-aluno e experiência e motivação para ensinar. É de salientar que 
em média, a experiência profissional dos professores não era diferente entre os grupos 
Experimental e de Controlo, apesar do critério de seleção utilizado no Grupo Experimental, 
tanto no tempo de serviço como na experiência pedagógica com alunos portadores de 
dificuldades de aprendizagem.  

Na Dimensão Cognitiva, o Rendimento Escolar percebido pelos professores no final 
do 1º ciclo, o grau de conhecimentos adquiridos à entrada do 2º ciclo que constituem pré-
requisitos às aprendizagens subsequentes das disciplinas consideradas teóricas (Português, 
História, Ciências, Matemática e Inglês), assim como o nível de leitura, de escrita no primeiro 
momento de avaliação, revelaram-se equivalentes entre os grupos. Com efeitos os 
professores percepcionaram o Rendimento escolar dos alunos como fracos e muito fracos 
nas diferentes disciplinas curriculares, sendo esta uma classificação negativa entre 77% dos 
participantes do Grupo de Controlo e entre a totalidade (100%) dos do Grupo Experimental.  

Estas dificuldades estavam, também, presentes nos resultados das provas das 
competências escolares avaliados. A avaliação da capacidade interpretativa do texto, a 
fonologia e a fluência da leitura avaliadas mostraram um baixo nível de Leitura, não 
esperado para a idade e ano de escolaridade em causa. A Escrita, avaliada por ditado e 
composição (escrita espontânea), garantiu que o baixo domínio da Língua materna era, sem 
dúvida, o maior entrave à aprendizagem. O número de erros ortográficos cometidos e as 
dificuldades encontradas na Capacidade Narrativa não permitiam a estes alunos expressar 
ideias, demonstrar conhecimento ou contar histórias. Na maioria dos casos, a escrita era, 
praticamente ininteligível.  

Com base nos dados obtidos, considerados para a avaliação diagnóstica, a atenção 
centrou-se na organização do processo de intervenção a aplicar ao longo do ano lectivo aos 
participantes do Grupo Experimental, definindo as competências de leitura e de escrita 
como um dos objetivo centrais da intervenção a desenvolver. 
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No final do ano lectivo (2º Momento de Avaliação) os resultados mostraram níveis de 
desempenho diferentes entre os dois grupos. A perceção dos professores acerca do 
Rendimento Escolar (cf.: Quadro 4), o desempenho nas provas de Língua Portuguesa e o 
desempenho nas restantes disciplinas teóricas (História, Ciências, Matemática e Inglês) do 
Grupo Experimental foram positivos, enquanto no Grupo de Controlo os resultados se 
mantêm praticamente iguais.  

 
 

 

     95% IC  
das diferenças 

 
Grupo 

 
Comparações 

Diferenças 
de Médias 

 
SE 

 
p 

Limite 
mais 
baixo 

Limite 
mais alto 

 Momento II vs. Momento I 1.23 1.24 1.00 -2.22   4.68 
GC Momento III vs. Momento II 1.08 1.55 1.00 -3.24   5.40 
 Momento III vs. Momento I 2.31 1.95   .78 -3.11   7.73 
 Momento II vs. Momento I   8.64* 1.43   .00  4.54 12.74 
GC Momento III vs. Momento II   -5.00*  .71   .00 -7.05 -2.95 
 Momento III vs. Momento I    3.64*  .91    .01 1.03   6.24 
 
Quadro 4: Comparações Múltiplas da classificação do Rendimento Escolar 

com correção de Bonferroni 

 
 
O processo de intervenção aplicado ao Grupo Experimental refletiu-se, ainda, nos 

valores obtidos na avaliação do desempenho escolar (cf.: Quadro 5), tanto ao nível das 
perceções dos professores como nas diferentes disciplinas curriculares, tendo a totalidade 
(100%) dos alunos transitado para o 6º ano escolaridade, o que só ocorreu entre 5 alunos do 
Grupo de Controlo (38%) 
 
 

     95% IC  
das diferenças 

 
Grupo 

 
Comparações 

Diferença 
de Médias 

 
SE 

 
p 

Limite 
mais baixo 

Limite 
mais alto 

 Momento II vs. Momento I  3.18 1.31 .09 -.45   6.81 
GC Momento III vs. Momento II -1.55 1.04 .49 -4.45   1.35 
 Momento III vs. Momento I  1.63 1.25 .65 -1.83   5.09 
 Momento II vs. Momento I   9.03* 1.55 .00  4.59 13.47 
GC Momento III vs. Momento II 2.34   .87 .07  -.16   4.83 
 Momento III vs. Momento I   11.36* 1.60 .00  6.77 15.96 

 
Quadro 5: Comparações Múltiplas do Desempenho Escolar com correção de Bonferroni 

 
Seis meses após a intervenção, quando 100% do Grupo Experimental e 38% do Grupo 

de Controlo frequentavam o 6º ano escolaridade e 62% do Grupo de Controlo repetia o 5º 
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ano de escolaridade, os valores encontrados mostram ter havido permanência de ganhos 
entre os participantes do Grupo Experimental. Estes ganhos foram visíveis na Estabilidade do 
Desempenho tanto na Língua Portuguesa (cf.: Quadro 6) como nas Disciplinas curriculares 
teóricas que tinham sido alvo de manipulação educativa (cf.: Quadro 5). 

 
 

     95% IC 
das diferenças 

 
Grupo 

 
Comparações 

Diferença 
de 
Médias 

 
SE 

 
p 

Limite 
mais 
baixo 

Limite 
mais alto 

 Momento II vs. 
Momento I 

 -2.23 2.33 1.00  -8.69   4.23 

GC Momento III vs. 
Momento II 

  2.08 2.68 1.00  -5.36   9.52 

 Momento III vs. 
Momento I 

 -1.15 1.95 1.00  -5.55   5.26 

 Momento II vs. 
Momento I 

  -4.50* 1.03   .00  -7.47  -1.53 

GE Momento III vs. 
Momento II 

-23.80 2.63   .00 -31.34 -16.25 

 Momento III vs. 
Momento I 

-28.30 2.49   .00 -35.44 -21.15 

 
Quadro 6: Comparações Múltiplas da Competência a Língua Portuguesa com correção de 

Bonferroni 

 
Contudo, a perceção dos professores acerca do Rendimento Escolar, durante o 6º 

ano de escolaridade, decresceu. Neste período, os alunos enfrentaram, sozinhos, as 
dificuldades escolares, que subsistiam. Embora tivesse havido ganhos muito significativos no 
desempenho escolar e de, este, ter continuado a crescer após terminada a intervenção 
educativa do Modelo NEERE, a verdade é que, quando confrontados com o acréscimo de 
exigências dos conteúdos programáticos do 6º ano, as medidas remediativas 
implementadas, durante os 6 meses de intervenção, não foram suficientes para colmatar as 
dificuldades inicialmente apresentadas e, simultaneamente, permitir a aquisição consistente 
de novos conhecimentos do 5º ano de escolaridade, facilitadores da frequência de um 6º 
ano de escolaridade “sem rede” com sucesso, que se reflete na classificação do Rendimento 
Escolar percecionado. Com efeito, as intervenções remediativas necessitam de ter 
continuidade no tempo, de modo a garantir práticas de transição eficazes ao longo dos 
diferentes anos e/ou ciclos de aprendizagem, ajustadas às evoluções verificadas nos alunos.   

No grupo de Controlo, a ausência de medidas remediativas da aprendizagem refletiu-
se na inalteração dos valores encontrados na avaliação. A ligeira subida obtida no 
Desempenho escolar das disciplinas teóricas (Ciência, História, Matemática e Inglês) no final 
do 5º ano, neste 3º momento de avaliação desceu.  

Na Dimensão Afetiva, a estabilidade Emocional percebida pelos progenitores no final 
do 4º ano de escolaridade era semelhante entre os grupos, mas o nível de Auto-Eficácia 
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Académica global foi significativamente diferente, sendo esta superior entre os participantes 
do Grupo de Controlo. 

A presença de sintomas físicos e de conduta inadequada, percebida pelos pais no 
primeiro momento de avaliação, revelou haver alguma perturbação emocional com riscos 
para a qualidade do desempenho escolar, facto que foi evidente nos dois grupos. Contudo, 
de uma forma geral as convicções pessoais sobre a capacidade para realizar tarefas eram 
mais elevadas no Grupo do Controlo do que no Grupo Experimental. Estes julgavam-se 
menos capazes de ler e escrever do que os seus pares do Grupo Controlo, embora todos se 
mostrassem preocupados com as dificuldades que possuíam na realização de tarefas que 
exigissem o domínio da Língua Portuguesa.  

 
 

     95% IC  
das diferenças 

 
Grupo 

 
Comparações 

Diferenças 
De Médias 

 
SE 

 
p 

Limite 
mais baixo 

Limite 
mais alto 

 Momento II vs. Momento I -1.92 1.53 .70 -6.19 2.34 
GC Momento III vs. Momento II -1.31  .86  .46 -3.89 1.08 
 Momento III vs. Momento I -3.23 1.45  .14 -7.25  .79 
 Momento II vs. Momento I .182 2.12 1.00 -5.91 6.27 
GE Momento III vs. Momento II -2.55 1.14  .15 -5.82  .72 
 Momento III vs. Momento I -2.36 1.91  .74 -7.85 3.13 

 
Quadro 6: Comparações Múltiplas da Estabilidade Emocional com correção de Bonferroni 

  
Em presença dos dados obtidos, um dos objetivos transversais da intervenção foi o 

reforço das crenças de auto-eficácia, onde se esperava que o regime de desdobramento da 
turma pudesse fornecer experiências vicariantes. Experiências estas, que, aliadas a 
experiências reais de êxito e persuasão verbal, pudessem levar os alunos a acreditar mais 
nas suas próprias capacidades, a reduzir as perturbações orgânicas e emocionais que 
manifestavam, e, assim, viessem a concorrer para o aumento da motivação para estudar e 
aprender, assim como, para expressarem uma conduta mais adequada. 

No final do ano lectivo (2º Momento de avaliação) os resultados mostraram as 
Consequências Afetivas dos programas educativos aplicados (Currículo Comum e Modelo 
NEERE) eram diferentes. Os participantes do Grupo de Controlo que frequentaram o 
Currículo Comum, manifestavam mais sinais de Instabilidade Emocional (cf.: Quadro 6) do 
que no início do ano letivo e tinham uma percepção global de Auto-Eficácia Académica 
muito inferior à avaliada antes do início do 5º ano de escolaridade. Os participantes do 
Grupo Experimental, embora não tivessem reduzido os sinais de Instabilidade Emocional que 
manifestavam aquando do 1º Momento de avaliação, não os agravaram, tendo, estes, se 
revelado estáveis ao longo de todo o 5º ano. A perceção de Auto-Eficácia Académica, com 
níveis negativos à entrada no 5º ano, apresentou resultados muito positivos no final do ano 
letivo (cf.: Quadro 7). A comparação entre os dois grupos permite afirmar que o Modelo 
NEERE teve efeitos positivos no domínio Afetivo no grupo a que foi aplicado. 
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     95% IC  
das diferenças 

 
Grupo 

 
Comparações 

Diferenças 
de Médias 

 
SE 

 
p 

Limite 
mais baixo 

Limite 
mais alto 

 Momento II vs. Momento I -28 .15  .25 -.70 .13 
GC Momento III vs. Momento II .13 .15 1.00 -.28 .53 
 Momento III vs. Momento I -.16 .15  .93 -.56 .25 
 Momento II vs. Momento I .59 .11  .00  .28 .91 
GC Momento III vs. Momento II .31 .12 1.00 -.05 .66 
 Momento III vs. Momento I .31 .12 1.00 -.66 .05 

 
Quadro 2: Comparações Múltiplas da Auto-Eficácia Académica com correção de Bonferroni 

 
Seis meses após a intervenção, quando 8 participantes do Grupo de Controlo 

repetiam o 5ºano de escolaridade e 5 participantes deste grupo assim como os 11 
participantes do Grupo Experimental frequentavam o 6ºano, os efeitos do Currículo Comum, 
implementados aos 24 participantes durante o 1º período do 2º ano de frequência do 2º 
ciclo, foram negativos, tanto pelo aumento de sinais de Instabilidade Emocional nos 2 
grupos, como pela diminuição de perceção de Auto-Eficácia Académica dos participantes do 
Grupo Experimental, onde os valores encontrados estão agora muito próximo dos do Grupo 
de Controlo. 

Todavia, é de salientar que os ganhos obtidos, por efeito do Modelo NEERE aplicado 
ao grupo Experimental, no final do 5º ano (2º momento de avaliação), não foram totalmente 
perdidos, tendo os valores verificados no 3º momento, quando comparados com os valores 
obtidos no 1º momento de avaliação, evidenciando ganhos na perceção de auto-eficácia. Os 
participantes do Grupo de Controlo melhoraram, ligeiramente, a percepção de Auto-Eficácia 
Académica, mas continuaram a apresentar valores muito baixos. 

De uma forma geral, os resultados encontrados salientam que o conhecimento das 
caraterísticas dos alunos em processo de transição de ciclo exige coerência e 
sequencialidade entre ciclos, tal como recomenda a legislação (art.º 3º do D-L n.º6/2001), o 
que facilita a realização de avaliação diagnóstica consistente e conduz à adoção de 
estratégias de diferenciação pedagógica, onde a recolha de informação junto da totalidade 
dos agentes educativos que com o aluno interagiram até então é fundamental e deve 
ocorrer antes do final do ano lectivo anterior à transição, permitindo a atempada 
organização de recursos. 
 
 
Conclusões 

 
Os autores são unânimes em atribuir à instituição escola, e à pedagogia em 

particular, a responsabilidade pelo insucesso. Formosinho & Fernandes (1987) imputaram 
responsabilidades tanto ao sistema de aprovação/reprovação, como à estrutura do currículo 
escolar, Diaz (2002) remete-a para os aspectos Organizacionais da escola e Gambôa (1998) 
confere-a ao rigor do projeto educativo, ao modelo pedagógico e aos critérios base do 
projeto curricular.  
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O modelo NEERE não confere à escola responsabilidade, mas sim a obrigação de 
responsabilizar os diferentes parceiros educativos. A responsabilidade é de todos e a 
obrigação da escola é a de organizar e assegurar que as funções, que cabem a cada um, têm 
condições para serem cumpridas: Funções de Aprendizagem dos Órgãos de Gestão da 
Escola, Funções de Aprendizagem dos Professores, Funções de Aprendizagem dos Alunos, 
Funções de Aprendizagem dos Pais (ou das pessoas com quem reside) e Funções de 
Aprendizagem de Supervisão. 

O «Modelo de Não Exclusão pela Eficácia na Remediação Educativa» salienta os 
mecanismos geradores de igualdade de tratamento pedagógico dos alunos com dificuldades 
escolares acentuadas, “que se encontram desigualmente preparados para assimilar o ensino 
que recebem” (Perrenoud, 1986: 58), não os excluindo da educação e do acesso à cultura, 
que é de todos. 

Os resultados mostram que o NEERE, ao mobilizar, exclusivamente, recursos 
humanos já existentes na escola, responde à exigências legislativas, norteia-se pelo princípio 
de eficácia na redução das dificuldades escolares, molda-se às caraterísticas dos alunos alvo 
e aos recursos disponíveis, beneficia a percepção de auto-eficácia dos alunos, promove a 
relação família-escola e a relação pais–filhos, estimula a aquisição de conhecimentos, 
colmatando défices de aprendizagem,  é económico porque exige um número mínimo de 
docentes e trava o processo de exclusão apontado por Barroso (2003), incluindo os alunos 
num contexto educativo verdadeiramente formador, conduzindo a escola e os seus agentes 
ao dever de Não Exclusão. 
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Resumo 
 

A finalidade deste trabalho é contribuir para uma discussão sobre o tema das 
dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) no contexto das políticas de educação 
inclusiva que atualmente se desenvolvem em Portugal e no Brasil. Consideramos este tema 
pertinente no sentido em que é transversal a todos os níveis de ensino e é considerado, por 
muitos, como dos mais incompreendidos, controversos e complexos. Para dar início ao 
texto, caracterizamos conceitualmente às DAE, à luz da investigação; posteriormente 
apresentamos e analisamos as políticas educativas no contexto da educação inclusiva em 
Portugal e no Brasil e por fim apresentaremos um modelo português de resposta à 
intervenção para alunos com necessidades educativas especiais (NEE), nomeadamente 
Modelo de atendimento à diversidade (MAD). Para concluir, faremos uma reflexão sobre a 
qualidade da educação proporcionada aos alunos com DAE que frequentam a 
estabelecimentos de ensino regular em ambos os países. 
 
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem Específicas; Necessidades Educativas 
Especiais; Educação Inclusiva; Modelo de atendimento à Diversidade. 
 
Abstract  
 

The purpose of this paper is to contribute to a discussion about the field of specific 
learning disabilities (SLD) in the context of inclusive education policies that are currently 
being developed in Portugal and Brazil. We consider this issue relevant in the sense that 
both is transversal to all levels of education and is one of the most misunderstood, 
controversial and complex issue in the field of education. Firstly, the SLD will be conceptually 
characterized within the research field; secondly, we will present and analyze the policies 
that are being implemented in the context of inclusive education in Portugal and Brazil. 
Finally, we will present a Portuguese model of response to intervention for students with 
special educational needs (SEN), which is called Model for Addressing Diversity. To conclude, 
we will reflect on the quality of education provided to students with SLD who attend regular 
schools in both countries. 

 
Keywords: Specific learning disabilities; inclusive education; model of adressing  diversity 
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Introdução 
 

Neste trabalho objetivamos contribuir para uma discussão sobre o tema das 
dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) no contexto das políticas de educação 
inclusiva que se desenvolvem em Portugal e no Brasil no contexto paradigma mundial da 
“Escola para Todos”. 

Com o movimento da educação inclusiva, em teoria, as escolas regulares passam a 
ter a responsabilidade de se adaptarem para atender a todos os alunos que em seu processo 
de aprendizagem apresentam algum problema de aprendizagem. Logo, tem-se como 
pressuposto que “a escola inclusiva procura responder, de forma apropriada e com alta 
qualidade, à diferença em todas as formas que ela possa assumir” (Rodrigues, 2010, p.19). 
Portanto, tendo como referência a “Escola para Todos”, propomos uma discussão 
envolvendo especificamente os alunos com DAE e a escola inclusiva. 

Para dar início ao texto, caracterizamos conceitualmente as DAE, à luz da 
investigação; posteriormente apresentamos e analisamos as políticas educativas no contexto 
da educação inclusiva em Portugal e no Brasil e por fim apresentaremos um modelo 
português de resposta à intervenção para alunos com necessidades educativas especiais 
(NEE), denominado de Modelo de Atendimento à Diversidade. Para concluir, faremos uma 
reflexão sobre a qualidade da educação proporcionada aos alunos com DAE que frequentam 
a estabelecimentos de ensino regular em ambos os países. 
 
 
Dificuldades de Aprendizagem Específicas à luz da investigação 
 

As DAE é um assunto referente a todos os níveis de ensino já que se trata de uma  
problemática que tem implicações ao longo de toda a vida dos indivíduos, sendo 
considerada por muitos como uma das áreas de investigação no campo educacional das mais 
incompreendidas, controversas e complexas. 

Esta tríade de adjetivos resulta de vários fatores, dos quais destacamos dois. O 
primeiro relaciona-se com a multiplicidade de terminologia, que acaba por dificultar o 
entendimento e a comunicação. O segundo, com o entendimento resultante do conceito de 
DAE e à sua contextualização no grupo das necessidades educativas especiais (NEE), não 
havendo nacional e internacionalmente um consenso legislativo sobre tal questão. Portanto, 
essa ausência de conformidade, muitas vezes, impede os alunos com DAE de receberem 
atendimento especializado, adequado às suas necessidades educacionais, socioemocionais, 
entre outras. De fato, os trabalhos de Vianello e Moniga (1996), de Vogel (2001) e de 
Martins (2006), sobre esta problemática, apontam as diferenças terminológicas e a maneira 
como os estabelecimentos de ensino se organizam em diversos países para responder às 
necessidades e características dos alunos com DAE. Adicionalmente, sublinham que, mesmo 
quando a terminologia empregada coincide, pode haver diferentes definições conceituais e 
operacionais para este termo, bem como as definições conceituais nem sempre serem 
operacionais “porque não especificam as operações ou procedimentos pelos quais o 
constructo pelos quais o constructo das DAE pode ser conhecido e medido” (Cruz, 2009, 
p.52). 

Embora com um legado de mais de 150 anos de investigação, a literatura aponta que 
foi no início dos anos 60, do século XX, que o termo Learning Disabilities  foi formalizado e 
começou a ser empregado para se referir a alunos que apresentavam determinadas 
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condições específicas com implicações nas aprendizagens escolares que não deveriam 
relacionar-se a outros tipos de problemas de aprendizagem (Correia, 2008c; Cruz, 1999, 
2009). O termo foi definido pelo Psicólogo Americano Samuel Kirk e publicado em 1962 no 
livro de sua autoria, intitulado Educating Exceptional Children, considerado o primeiro 
esforço para definir as DAE e sendo bem aceito pela comunidade científica envolvida na 
área, educadores e pais principalmente por atribuir relevância a área educacional em 
detrimento da clínica (Correia, 2008c; Cruz,1999, 2009). Porém, Fonseca (2009) adverte que 
o conceito de Kirk (1963) “não é ainda hoje consensual, quer em termos de elegibilidade 
quer de identificação” (p.129). 

A definição de Kirk, como alude Cruz (1999, 2009) é frequentemente usada e 
considerada atualizada, centrando “as dificuldades nos processos implicados na linguagem e 
no rendimento acadêmico, independentemente da idade dos indivíduos e a sua causa seria 
uma disfunção cerebral ou uma alteração emocional ou comportamental”(Cruz, 2009, p.41). 
Segundo Cruz (2009), existem onze definições na literatura consideradas principais que 
convergem e divergem em algumas questões referentes à classificação e descrição de alunos 
com DAE, vindo a contribuir, mas também a dificultar os avanços desta área do 
conhecimento, a qual Correia (2008c, p.23) considera que, “talvez por ser ainda bastante 
jovem, é aquela que tem experimentado mais crescimento, mais controvérsia e é, 
porventura, a mais confusa de todas aquelas que se inserem no espectro das necessidades 
educativas especiais (NEE)”. 

Dentre as diversas definições conceituais atuais de DAE apresentamos a de autoria 
de Correia (2008b) que após uma vasta análise das várias acepções descritas, principalmente 
na literatura americana sobre DA, e a confusão de entendimentos em Portugal, propôs uma 
definição portuguesa que envolve as características presentes de maior consenso nas outras 
definições, sendo: 

 
As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como 
um indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém e a 
exprime-, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas 
realizações. As dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, 
manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou 
da resolução de problemas, envolvendo défices que implicam problemas de 
memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 
metacognitivo. Estas dificuldades, que não resultam de privações 
sensoriais, deficiência mental, problemas motores, défice de atenção, 
perturbações emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de estes 
ocorrerem em concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo como 
o indivíduo interage com o meio envolvente. (Correia, 2008c, pp. 46-47) 

 
Um dos diferenciais desta definição foi a inclusão do termo “específicas” ao termo 

dificuldades de aprendizagem para distinguir as áreas em que as dificuldades são 
observadas, ou seja, nas áreas da linguagem, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da 
resolução de problemas (Correia, 2008c, Cruz 2009). Pesquisas internacionais convergem no 
sentido de explicar que as Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) têm origem 
neurobiológica e dizem respeito ao envolvimento genético, a estruturas cerebrais atípicas e 
a pré-requisitos lingüísticos e cognitivos (Cruz, 1999, 2009; Correia, 1997, 2008b, 2008c; 
Fonseca, 2009). Estas dificuldades podem alterar o modo como o indivíduo interage com o 
meio envolvente a evidenciar o insucesso escolar e a não conclusão da escolaridade 
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obrigatória, bem como a situações de risco sociais referentes ao alcoolismo, 
toxicodependência, manutenção de emprego e independência financeira (Correia & 
Martins,1999; Correia, 2008b, 2008c).  

Estima-se que em Portugal, aproximadamente, 48% dos alunos com NEE tem DAE 
(Correia, 2008a). Pesquisas internacionais convergem sobre a diversificação considerando 
que 80% das DAE voltam-se a dislexia e disortografia (Fonseca, 2009), sendo que a dislexia é 
a desordem mais prevalente e tida como um problema centrado na leitura, comprometendo 
uma em cada cinco crianças (Shaywitz, 2008). 

Sabe-se hoje em dia que as DAE, onde, como se referiu anteriormente , se integra a 
dislexia, tem uma origem neurobiológica (Shaywitz, 2008), dizendo respeito à forma como o 
indivíduo processa a informação (a recebe, a integra, a retém e a exprime) podendo 
manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da resolução de 
problemas (Correia, 2008b, 2008c). Assim sendo, os professores (do ensino regular e 
especializados) e os pais poderão ser os primeiros a encaminharem o aluno para avaliações e 
intervenções mais exaustivas que permitam, através da intervenção de outros técnicos 
especializados (ex. psicólogos educacionais, terapeutas),  o diagnóstico (Correia, 1997; 
Hennigh, 1995; Shaywitz, 2008). Contudo, para que a educação dos alunos com DAE é 
necessário que se considere um processo que permita responder com eficácia às 
necessidades de alunos com DAE, processos estes geralmente comprometidos com políticas 
educativas correspondentes a cada país em questão, analisados na secção seguinte. 
 
 
Alunos com DAE e as políticas educativas no contexto da educação inclusiva 
 

Em termos educacionais considera-se que alunos com DAE apresentam NEE 
significativas. Para os casos mais severos consequentemente em termos de currículo escolar, 
as adequações são necessárias e generalizadas numa ou mais de uma área acadêmica e/ou 
socioemocional, devendo se adaptar às características dos alunos e mantendo-se durante 
um período/tempo ou durante todo o percurso escolar (Correia, 1997; 2008e). Na 
concepção de Forest (1987) citado por Correia (2008d, p.8) “é cada vez mais evidente que, 
ao providenciarem-se serviços adequados e apoios suplementares na classe regular, a 
criança com NEE significativas pode atingir os objectivos que lhe foram traçados tendo em 
conta as suas características e necessidades”. 

Entretanto em relação a alunos com DAE, kauffman e Hallahan (2005) consideram 
que podem ser ensinados nas classes regulares se os professores tiverem formação 
específica na área. Porém, alguns alunos podem precisar de apoios especializados dos 
serviços de Educação Especial por apresentarem dificuldades persistentes na aprendizagem 
que não serão atendidas por meio de instruções oferecidas para a maioria dos alunos, nem 
ligeiramente adaptadas para as suas necessidades especiais (Hallahan et al., 2005; kauffman 
& Hallahan, 2005). Alunos que apresentam NEE significativas desafiam os sistemas 
educativos a promoverem práticas inclusivas eficazes Assim, para Correia (2008d) a classe 
regular não é a única possibilidade de implementação de um sistema inclusivo, pois a “a 
inclusão deve admitir, sempre que necessário, outros modelos de atendimento para além da 
classe regular” (p.11). A definição de inclusão defendida por este autor considera  

 
... por inclusão a inserção do aluno na classe regular, onde, sempre que 
possível, deve receber todos os serviços educativos adequados, contando-
se para esse fim, com um apoio apropriado(e.g., docentes de educação 
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especial, outros técnicos, pais, etc.) às suas características e necessidades. 
(Correia, 2008d, p.9) 

 
Para “atendimento” e “favorecimento” de boas práticas educativas a todos os alunos 

com necessidades especiais e principalmente os que apresentam NEE significativas, foram 
criados em ambos os países (Portugal e Brasil) legislações que integram um conjunto de 
proposições no contexto da filosofia da educação inclusiva. Os documentos dizem respeito 
ao Decreto-Lei Português n.3/2008, de 7 de janeiro, que prevê a reestruturação dos Serviços 
de Educação Especial, e, no Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, promulgada também em 2008. Outros documentos legais para a 
compreensão atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil são o Decreto 
n.º6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional 
Especializado, a Resolução n.º4, de 02 de outubro de 2009, que Institui as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial, e o Decreto n.º7.611, de 17 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá outras 
providências. 

Em relação ao Decreto-Lei Português 3/2008 e a Escola Inclusiva, Correia (2008c, 
2008e) considerou que o documento não garante a existência e eficácia dos Serviços de 
Educação Especial para todos alunos com NEE significativas ou permanentes (como o 
decreto denominou). Portanto, não assegura os interesses de todos que necessitam destes 
serviços. Por exemplo, os alunos com DAE não são citados no documento o que pode levar a 
entendimentos que não apresentam NEE significativas e que apoios especializados não são 
prioridades a estes. O Decreto-Lei 3/2008 considera que os apoios especializados, 

 
Visam responder às necessidades educativas especiais dos alunos com 
limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou 
vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, 
de caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 
relacionamento interpessoal e da participação social e dando lugar à 
mobilização de serviços especializados para promover o potencial de 
funcionamento biopsicosocial. (2008, p. 155) 

 
Dentre as NEE significativas, o documento menciona um grupo restrito limitando a 

alunos com surdez, cegueira e com baixa visão, com perturbações do espectro do autismo, 
com multideficiência e com surdez-cegueira. Sobre este grupo restrito citado no Decreto-Lei, 
Correia (2008e, p.40) considerou: 

 
Estes alunos só perfazem 3% do número total de alunos com NEE 
significativas, podendo-se concluir que os restantes 97% são alvo de 
discriminação, uma vez que sequer são citados (ex., alunos com deficiência 
mental/problemas intelectuais, alunos com dificuldades de aprendizagem 
específicas severas, alunos com perturbações emocionais graves, entre 
outras, cujas problemáticas são todas elas de caráter permanente). 

 
Como já referimos, em Portugal há uma estimativa de que 48% dos alunos com NEE 

têm DAE (Correia, 2008, 2008e). Logo, se questiona como estes alunos não estão claramente 
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identificados no Decreto-Lei 3/2008 que prevê a existência com eficácia dos Serviços de 
Educação Especial para alunos com NEE significativas.  

No Decreto-Lei, o que se pode considerar como possibilidade de atendimento da 
Educação Especial a alunos com DAE encontra-se no Capítulo II e que “pressupõe a 
referenciação das crianças e jovens que eventualmente dela necessitem, a qual deve ocorrer 
o mais precocemente possível, detectando os factores de risco associados às limitações ou 
incapacidades” (p.156). O que está subentendido é que a referenciação e o processo de 
avaliação é indicado para alunos que apresentam NEE que estejam interferindo no 
desenvolvimento acadêmico, pessoal e socioemocional. 

Deste modo, considera-se que a legislação educacional não contempla um processo 
que permita responder adequadamente, em termos de serviços de educação especial, as 
necessidades dos alunos com DAE (Correia, 2008, 2008d; Rodrigues, 2010). Se os referidos 
alunos não receberem o apoio dos serviços de Educação Especial, então é previsível que 
continuem a fracassar nas aprendizagens escolares (kauffman & Hallahan, 2005). 

Correia (2008e, p.40) considerou que os Serviços Educacionais Especializados 
consubstanciam-se, 

 
na escola, na figura do professor de educação especial que, hoje em dia, 
deve prestar um apoio muito mais indirecto (de consultoria a professores e 
pais, de cooperação no ensino...) do que directo, quando se trata de 
responder com eficácia às necessidades dos alunos com NEE. 
 

Pode-se considerar que na perspectiva da educação inclusiva os apoios 
especializados e os serviços educacionais especializados baseiam-se no trabalho de 
consultoria e colaboração com os professores das classes regulares no que diz respeito à 
elaboração de estratégias educacionais para alunos com NEE. O Decreto-Lei igualmente 
considera que os apoios especializados devam ser pensados para o contexto escolar e não 
unicamente de atendimento direto ao aluno, podendo ocorrer por meio de adaptações de 
estratégias, recursos, conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos a serem 
desenvolvidos nas classes regulares em colaboração com os professores de turma. Para 
tanto, os alunos com DAE devem ter o direito garantido de atendimento pelos apoios 
especializados. 

Em termos de Brasil há muitas aproximações de concepções e encaminhamentos em 
relação às questões analisadas sobre o assunto tratado em Portugal, os quais serão 
analisados a seguir. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(PNEEPEI, 2008) definiu como público-alvo da Educação Especial, para Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) nas escolas regulares, os alunos com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. E, para os alunos com 
transtornos funcionais específicos, a Educação Especial deverá atuar de forma articulada 
com o ensino comum, orientando para o atendimento às NEE desses alunos. De acordo com 
a PNEEPEI (2008) os transtornos funcionais específicos149 referem-se à dislexia, disortografia, 
disgrafia, discalculia150, transtorno do déficit atenção e hiperatividade, entre outros. 

                                                           
149

 Considera-se que “transtornos funcionais específicos” seja um termo equivalente ao conceito de 
dificuldades de aprendizagem específicas. 

150
 Esta nomenclatura foi substituída na literatura por Dificuldades de Aprendizagem Específicas na 

Matemática. 
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Para agravar a situação dos alunos com DAE, o Decreto n.º6.571 e a Resolução n.º4, 
de 02 de outubro de 2009, que prevêem o público-alvo da Educação Especial excluíram os 
transtornos funcionais específicos, mesmo estando na política de 2008. O Decreto 
n.º7.611/2011 ratifica o público-alvo definido nos documentos anteriores. Antes, ao menos, 
eram previstas ações de articulação entre o professor de educação especial e professor da 
classe comum, sendo que na atualidade eles foram totalmente abolidos dos serviços de AEE 
que devem ser garantidos pela Educação Especial por meio dos serviços de apoio 
especializado. 

O Decreto n.º6.571/2008151, e posteriormente o Decreto n.º7.611/2011, definiram o 
AEE como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos 
alunos, público-alvo da Educação Especial, no ensino regular. O atendimento é oferecido em 
salas de recursos multifuncionais que são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos e pedagógicos voltado a eliminar as barreiras que possam impedir e/ou 
interromperem o processo de escolarização. 

As salas de recursos multifuncionais devem funcionar na própria escola em que o 
aluno frequenta ou em outra escola de ensino regular que o acolha no turno inverso da 
escolarização por não ser substitutivo. O AEE também pode ser desenvolvido em Centros de 
Atendimentos Educacionais Especializados 152  público ou privado sem fins lucrativos, 
conveniado com Secretarias de Educação. 

Em termos de política governamental, Borowsky (2010) considera que a concepção 
de escola inclusiva é aquela que provê o AEE. Contudo, os documentos que compõem o 
Programa de formação em AEE asseguram que o professor deve atender a toda diversidade 
do aluno (Borowsky, 2010). Mas, o que tudo indica, sem formação, já que excluem 
determinadas e importantes necessidades especiais da competência do atendimento em 
AEE, tais como, as DAE, os transtornos globais e as altas habilidades, abarcando somente as 
deficiências (mental, visual, física e auditiva). Conforme consideram Rodrigues e Lima-
Rodrigues (2011) a demanda da escola é bem mais ampla do que unicamente o trabalho 
com alunos em condições de deficiência, pois os princípios da escola inclusiva solicitam 
apoios para todos os alunos com dificuldades significativas no seu processo de 
aprendizagem.  

Sobre o conceito que escola inclusiva é aquela que provê o AEE, consideramos ser 
uma concepção completamente equivocada frente à filosofia e princípios da escola inclusiva 
que prevê o ensino colaborativo e cooperativo entre os profissionais envolvidos no processo 
educacional não responsabilizando alguns. De acordo com Correia (2008a) a filosofia 
inclusiva exige mudanças radicais neste sentido ao considerar: 

 
no que diz respeito ao papel do educador ou do professor, passando estes a 
intervir mais directamente com os alunos com NEE, ao papel do professor 
de educação especial e do psicólogo, que devem trabalhar mais 
diretamente com os educadores e/ou os professores e, também, ao papel 
de todos os outros agentes educativos e dos pais, que devem assumir 

                                                           
151

 Hoje revogado pelo Decreto n.º7.611/2011. 

152
 Centro de Atendimento Educacional Especializado foi à nova denominação atribuída pelos decretos referente 

à Escola Especial, devendo se adaptar as novas demandas e consequentemente a outras formas de organização. 
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participações mais activas nos processos de aprendizagem dos alunos. 
(p.50) 

 
Avalia-se que, desde que as políticas de inclusão se começaram a organizar, a 

Educação Especial nesta perspectiva foi um dos primeiros pontos de reflexão e mudanças. 
Primeiro, no que diz respeito à concepção de Educação Especial, vista como um conjunto de 
recursos especializados e apoios educativos para alunos com NEE por meio do AEE, 
restringindo a Educação Especial a única e exclusivamente a este tipo de atendimento em 
prol da Inclusão; segundo, a Educação Especial com responsabilidades conjuntas com o 
ensino regular a fim de responderem às NEE dos alunos, porém as legislações vigentes nos 
países em questão limitam o trabalho dos professores de Educação Especial quanto à forma 
de atendimento aos alunos. 

Numa perspectiva contrária a dialética apresentada nas legislações analisadas, 
apresentaremos de seguida um modelo que objetiva intervir quando o aluno a experimentar 
problemas de aprendizagem, certificando-se que venha a receber apoios adequados 
precocemente baseados em estratégias baseadas na investigação e nos princípios de 
“colaboração e cooperação”, disponibilizando um sistema de apoio entre alunos, docentes e 
demais profissionais da educação (Correia, 1997, 2008a). 
 
 
Modelos de Atendimento à Diversidade no contexto da educação inclusiva. 
 

Como resposta educativa aos alunos com DAE, bem como a todos os que apresentam 
NEE, utiliza-se em algumas escolas Portuguesas o Modelo de Atendimento à Diversidade 
(MAD), desenvolvido por Correia (1997). Este modelo foi organizado para alunos com NEE 
que estão em processo de inclusão escolar. Segundo o autor,  

 
O MAD, como modelo de intervenção faseado, embora seja um modelo que 
se pode aplicar a todos os alunos, está particularmente voltado para a 
intervenção com alunos com NEE, dentro de uma filosofia educacional e 
ecológica, dado que procura encontrar soluções apoiadas nas boas práticas 
educativas, antes de encaminhá-lo para os serviços de educação especial. 
(Correia, 2008d, p.29) 

 
O MAD (Correia, 1997, 2008a) está ancorado num modelo de consultoria e, quando 

necessário, de ação direta, tendo por base a colaboração e a retro comunicação entre todos 
os indivíduos implicados no processo de aprendizagem dos alunos com NEE (pais, alunos, 
professores, especialistas, etc). O modelo apoia-se em três parâmetros fundamentais, 
designados por discursos: legislativo, psicopedagógico e social. Os referidos discursos dão 
lugar ao discurso educacional (Correia, 1997, 2008a) que se operacionaliza no MAD. 

Os componentes que materializam o MAD incluem o que deve ser ensinado 
(conhecimento e planificação), como deve ser ensinado (implementação das intervenções) e 
como deve ser avaliado o progresso do estudante (verificação), (Correia, 1997, 2008a). 

O MAD, considerado um modelo de intervenção faseado, tem por base quatro 
componentes/etapas essenciais e interligadas de acordo com Correia (2008a, 2008e): (1) 
conhecimento do aluno e dos seus ambientes de aprendizagem; (2) planificação apropriada, 
com base nesse conhecimento; (3) intervenção adequada que se apóie nas características e 
necessidades do aluno e dos ambientes onde ele interage (conhecimento) e numa listagem 
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coerente de objetivos curriculares (planificação); (4) verificação, ou seja, a um conjunto de 
decisões relativas à adequação da programação delineada para o aluno tendo por base a 
intervenção. 

A primeira etapa designada por Correia (2008a, 2008e) de Conhecimento inclui a 
identificação do aluno, dos seus estilos de aprendizagem, dos seus interesses, das suas 
capacidades e das suas necessidades com o fim de determinar os níveis atuais de realização 
acadêmica e social (competências adquiridas). Além do referido, a análise dos ambientes de 
aprendizagem do aluno (acadêmicos, socioemocionais, comportamentais e físicos) é 
realizada nesta etapa.  

A segunda etapa designada por Correia (2008a, 2008e) de Planificação diz respeito à 
preparação para a intervenção onde se analisa a informação recolhida sobre o aluno e sobre 
os seus ambientes de aprendizagem. A terceira etapa diz respeito à “intervenção” e 
congrega três fases essenciais: 1) preliminar, de caráter preventivo; 2) compreensiva, de 
caráter reeducativo; 3) de caráter transicional. 

A primeira fase de caráter preventivo de intervenção agrupa dois procedimentos: a 
Intervenção Inicial e a Intervenção Preliminar. A intervenção inicial, que é da 
responsabilidade do professor da classe regular, fundamenta-se na identificação de alunos 
com problemas de aprendizagem no início do ano escolar para assim prover, por meio do 
ensino individual ou em pequeno grupo, a complementaridade e intervir precocemente nos 
problemas identificados. Se o professor avaliar que a intervenção inicial não teve sucesso, 
então deve passar para a próxima fase, denominada por intervenção preliminar (Correia, 
2008a, 2008e) 

Na intervenção preliminar para além do professor de turma do ensino regular pode 
envolver outros profissionais de educação numa perspectiva de trabalho cooperativo e 
consultivo a fim de minimizar ou até suprimir os problemas de aprendizagem que o aluno 
apresenta, bem como evitar o encaminhamento para os serviços de educação especial 
(orreia, 2008a, 2008e, 2011). Os outros profissionais dizem respeito a professores de 
educação especial, psicólogos educacionais, entre outros técnicos, que constituem uma 
equipe de consultoria, designada por Correia (2008b) de Equipa de Apoio ao Aluno. 

A componente seguinte do MAD diz respeito à segunda fase denominada de 
compreensiva, de caráter reeducativo. De acordo com Correia (2008, p.38):  

 
Essa fase se apóia numa avaliação compreensiva, mais exaustiva e mais 
completa que a intervenção preliminar que pretende traçar o perfil do 
aluno com base no seu funcionamento global, nas suas características, 
capacidades e necessidades e na qualidade dos ambientes onde ele 
interage, pressupondo a elaboração de programações educativas 
individualizadas (PEI), efectuadas por equipas interdisciplinares, que tenha 
por base a diferenciação pedagógica. 
 

As equipes interdisciplinares deverão rever as informações disponíveis nos relatórios 
(inicial e educacional) referente ao aluno e aos seus ambientes de aprendizagem bem como 
realizar avaliações que julgarem necessárias para melhor entendimento dos problemas de 
aprendizagem apresentado pelo aluno. As avaliações podem ser referentes à cognição, ao 
comportamento adaptativo, à linguagem e ao aproveitamento (Correia, 2008b). Portanto, 
com as informações disponíveis e recolhidas pela equipe interdisciplinar poderá ser 
determinado o encaminhamento do aluno para os serviços de educação especial e, se esse 
for o caso, elaborar um PEI que, para além de objetivos de ordem acadêmica e 
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socioemocional, deve também considerar outros fatores relacionados ao entorno do aluno, 
tais como: socioeconômico, condições de habitabilidade e as interações intrafamiliares 
(Correia, 2008a, 2008e). 

A terceira etapa designada por Correia (2008a, 2008e) de Intervenção Transicional diz 
respeito a programas de transição individualizados (PTI) a alunos com problemas de 
aprendizagem, na maioria das vezes acentuados, que não atingiram os objetivos do currículo 
comum e que devido a sua idade (14 anos ou mais) precisam de um conjunto de medidas 
que possam promover a sua inclusão na sociedade e envolvimento em atividades 
comunitárias. (Correia, 2008a, 2008e). 

Por fim, a quarta etapa denominada por Correia (2008a, 2008e) de Verificação, 
objetiva averiguar se a programação educacional foi a mais apropriada para responder às 
necessidades educativas do aluno. Caso não tenha respondido é necessário planejar outro 
tipo de resposta educativa mais apropriada a essas mesmas necessidades. 

Neste modelo o aluno deve ser visto como um todo e não apenas no seu 
desempenho acadêmico. Considerar a “criança-todo”, não só a “criança-aluno”, por 
conseguinte deve ser considerado três níveis de desenvolvimento essenciais para uma 
educação apropriada: o acadêmico, o socioemocional e o pessoal. Ou seja, a elaboração de 
um planejamento educativo que envolva os níveis citados tendo como objetivo a inserção 
social de forma harmoniosa, produtiva e independente (Correia, 2008a, 2008e, 2011). 

Para tanto, são imprescindíveis mudanças de concepções da escola e sua organização 
o que vem ao encontro do conjunto de características da escola ‘Escola para Todos”, 
definido por Correia (2008a, 2008e):um sentido de comunidade e de responsabilidade, uma 
liderança crente e eficaz, padrões de qualidade elevados, colaboração e cooperação, 
mudança de papéis por parte dos educadores e professores e demais profissionais de 
educação, disponibilidade de serviços, criação de parcerias, designadamente com pais, 
ambientes de aprendizagem flexíveis, estratégias de aprendizagem baseadas na 
investigação, novas formas de avaliação. 
 
 
Considerações Finais 
 

Pelo exposto nos tópicos anteriores podemos inferir que a qualidade da educação 
proporcionada aos alunos com DAE que frequentam as classes regulares em ambos os países 
precisa ser repensada à luz das legislações e das investigações sobre o tema em estudo. 
Adicionalmnete seria pertinente fazer um estudo sobre a qualidade dessa educação. 

Verificam-se discrepâncias entre as orientações legais, de Portugal e Brasil, e o 
percebido na prática escolar referente aos alunos com DAE que por apresentarem NEE 
significativas requerem, em muitos casos, mais do que serviços de consultoria do professor 
de educação especial ao professor da classe regular, quando o fazem. Se as escolas adotam 
fielmente os decretos e resoluções que tratam da educação inclusiva, as crianças com DAE 
não têm direito aos serviços de apoios especializados entre outras adequações necessárias 
para o sucesso escolar. 

O MAD está sendo desenvolvido em algumas escolas portuguesas e isto mostra que é 
possível seguir as políticas educativas governamentais e incluir modelos educacionais que 
atendam a diversidade das necessidades especiais incluindo as significativas sem 
discriminações no contexto da educação inclusiva. Para Correia (2008d, p.18) “até meados 
dos anos oitenta do século passado, quem não freqüentava as escolas das suas residências 
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eram precisamente os alunos com necessidades educativas especiais significativas”. Estes 
alunos, quando frequentavam ambientes educativos, na maioria das vezes era em 
instituições especializadas ou escolas especiais. Portanto, para o referido autor, o conceito 
de Escola Inclusiva envolve o atendimento a alunos com NEE significativas nas classes 
comuns de escolas regulares por meio de respostas educativas eficazes. O conceito de 
“Escola Contemporânea” considerando a educação para todos, não correspondendo ao 
conceito de Escola Inclusiva, que teve como foco principal rever as práticas educativas a 
alunos com NEE significativas (Correia, 1997, 2008a, 2008d, 2008e, 2011). 

O conceito de “Escola Contemporânea” é o que fundamenta o MAD que, por sua vez, 
objetiva o atendimento educativo o mais precoce possível, ou seja, assim que se detectem 
problemas de aprendizagem. Estes podem ser de origens diversas tendo como referencia 
alunos com necessidades especiais em sua globalidade, ou seja, alunos em risco educacional, 
alunos com NEE (físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais, comportamentais, 
comunicativas e DAE) e a “sobredotação”.  Neste sentido, o MAD é um modelo que se aplica 
a todos os alunos embora tenha sido organizado para alunos com NEE que estão em 
processo de inclusão escolar. 

O MAD pelos seus princípios e forma de organização possibilita o trabalho em equipa 
envolvendo professores de turma, professores dos apoios especializados, professores de 
apoio educativo, técnicos especializados, liderança, pais, entre outros, no ambiente de 
partilha, participação e atitudes de colaboração e cooperação e deste modo uma educação 
de melhor qualidade para todos os alunos e em especial aos alunos com DAE que serão 
atendidos em suas necessidades o mais precocemente possível com vistas ao seu 
desenvolvimento acadêmico, emocional e social. 
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Resumo 
 

Este estudo tem como objetivo geral apresentar elementos de um projeto de 
investigação que visa investigar as características de sobredotação e criatividade 
percecionadas por educadores de Infância no Brasil e em Portugal. A literatura sobre o 
conceito de sobredotação e de criatividade é revista, quer em termos da sua 
conceptualização quer de produções empíricas havidas na educação pré-escolar. No âmbito 
da metodologia, a recolha de instrumentos de avaliação de tais constructos conduzirá à 
adaptação, para ambos os países, dos mais adequados ao estudo, podendo seguir-se o 
interesse na construção de novas escalas; destacam-se já alguns instrumentos recolhidos 
(Rosa, 2009; Veiga &  Marques, 2001; Al-Hadabi, 2010; Freitas & Pérez, 2010). A amostra 
incluirá cerca de 400 educadores de infância, 200 portugueses e 200 brasileiros. Os 
resultados serão analisados em termos da adequação e das oscilações das características de 
sobredotação e criatividade percecionadas, quer em função de variáveis dos educadores de 
infância quer de variáveis das crianças e de seus contextos familiares quer dos países 
envolvidos, Brasil e Portugal. 
 
Palavras-Chave: Sobredotação; Criatividade; Educação de Infância; Educadores 
 
 
Abstract 
 

The goal of this study is to present the elements of a research project that aims to 
investigate the characteristics of giftedness and creativity as perceived by child educators in 
Brazil and Portugal. The literature on the concepts of giftedness and creativity is reviewed in 
terms of its conceptualization and empirical productions that occur in childhood education. 
In the context of the methodology, the collection of assessment tools of such constructs will 
lead to the adaptation of more suitable ones, in both countries, which may be followed by 
creation of new scales; already standing out some of the collected instruments (Rosa, 2009; 
Veiga & Marques, 2001; Al-Hadabi, 2010; Freitas &  Pérez, 2010). The sample will include 
about 400 kindergarten teachers, 200 brazilian teachers and 200 portuguese teachers. The 
results will be analyzed with respect to the adequacy and to the variations of the 
characteristics of giftedness and perceived creativity in both countries involved, Brazil and 
Portugal, either as a function of kindergarten variables and variables of children and their 
family contexts.  
 
Keywords: Giftedness; Creativity; Kindergarten; Teachers 
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Introdução 
 

A investigação é um processo que objetiva a sistemática de atribuição de respostas a 
questões (Tuckman, 2012) que o investigador define como importantes para o estudo a ser 
realizado. No caso deste estudo objetiva-se responder como os educadores percecionam a 
sobredotação e a criatividade na Educação Infantil, sendo esta um contexto educacional. 

O contexto educacional é um espaço significativo onde o respeito pela diversidade 
adquire relevância no sentido da descoberta e aceitação da presença de diferentes ritmos, 
estilos, potenciais de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nas várias faixas etárias, 
e das singularidades presentes no processo de ensino-aprendizagem de cada um deles. O 
contexto educacional é, também, um espaço no qual o educador deve saber reconhecer as 
singularidades dos seus alunos, desenvolvendo meios e ferramentas que os motivem, 
estimulem e desafiem a aprender. E este espaço possibilita o desenvolvimento do interesse 
do aluno pelo compreender a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento, na perspetiva de 
ocorrer, assim, uma compreensão por parte do educador pelo respeito à diversidade.  

Conforme descrito na Declaração de Salamanca (1994, p. viii) “cada criança tem 
características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são 
próprias”. Sendo que, os sistemas educacionais devem ser e ter planeado a implementação 
de programas educativos que pretendam reconhecer a vasta diversidade destas 
características e necessidades. 

Freire (1997) descreve que o ensinar e o aprender estão em conexão com a produção 
e a compreensão do que se faz, como se faz e porquê se faz. Estudar envolve, portanto, um 
movimento dinâmico entre o pensamento, a linguagem e a realidade, podendo vir a resultar 
numa capacidade criadora em que, quanto mais o aluno vive este movimento integralmente 
mais se torna sujeito crítico do seu processo de conhecer, ensinar, aprender, ler e escrever. 
Estudar, na sua significação mais profunda, envolve todas estas operações solidárias (Freire, 
1997). 

Deste modo, nas descrições deste artigo, percecionasse a educação escolar como um 
processo que deve possibilitar, à criança, sensações de descoberta, momentos de 
investigação, espaços de interação social e a compreensão da importância do seu papel no 
desenvolvimento e aprendizagem que decorrem neste contexto. Contudo, se a criança 
apresentar um comportamento envolto em características que a singularizam em 
comparação aos demais da sua faixa etária, e se seu processo de ensino-aprendizagem 
revelam saberes e conhecimentos que não estão sendo esperados para sua faixa etária, 
como deve o educador percecionar estas diversidades e relaciona-las com as suas práticas 
pedagógicas? 

Antes de ocorrer a busca pelas respostas à pergunta referida, destaca-se que o fato 
do educador produzir questionamentos em relação as suas práticas pedagógicas ou em 
relação aos seus alunos, revela um interesse deste profissional pelo compreender a 
diversidade, e também a análise de suas ações. A atuação do educador, através do observar 
a criança, considerando que ela apresenta e desenvolve o domínio do seu corpo, remete a 
ideia de que este domínio envolve um repertório de significados. E este reportório possibilita 
à criança se relacionar, ativamente, com o meio em que está inserida. E esta relação decorre 
das mudanças estruturais e funcionais. Segundo Casarin (2011) estas mudanças estruturais 
(como a maturação do cérebro) e funcionais (que permitem utilizar essa maturidade) são 
consequência de um esforço mental que a criança produz para realizar uma tarefa cognitiva, 
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e a criança poderá focalizar uma atenção de modo mais estável para processar novas 
informações, ou seja, adquirir novos conhecimentos. 

A Educação de Infância, que está presente no espaço escolar, deve ser produzida por 
momentos que possibilitem à criança relações com o desenvolvimento (Vasconcelos, 2009), 
sendo o desenvolvimento uma oportunidade de criar maior inclusão social. Isto porque, o 
desenvolver da criança com seus pares, permite reduzir os índices de pobreza e evitar o 
abandono da escolaridade, sem ocorrer uma escolarização precoce das crianças. É 
importante reconhecer as características significativas desta etapa educacional, em que o 
jogo e expressão livre da criança resultam um ponto importante da Educação Infantil, 
possibilitando ao educador promover momentos e atividades em que a criança expresse seu 
potencial, suas habilidades e singularidades. Sendo assim, esta ideia pode oferecer uma 
resposta ao modo do educador observar as diversidades educacionais de cada criança e 
relacioná-las as suas práticas pedagógicas. 

Esta perspetiva da Educação de Infância ser um espaço que permite ações distintas 
na escolarização, advém das mudanças que ocorreram na conceção sobre a criança, a sua 
infância e sua educação. No século XVII, a criança era descrita como tendo a possibilidade de 
manifestar as suas expressões através do brincar, e tendo o direito a uma educação voltada 
para a descoberta (Ariès, 2006). Estas mudanças contribuíram para que o educador 
percebesse as singularidades do desenvolvimento da criança e do seu desempenho. 
Singularidades que são percecionadas pelas características que particularizam a 
aprendizagem da criança, e que devem chamar a atenção do educador sobre o processo de 
ensino-aprendizagem proposto ao aprendiz. Um aprendiz que é a criança entre seus três e 
seis anos de idade, presente no pré-escolar, e que tende a ser ativo e crítico no seu processo 
de descobertas, experiências e aprendizagem.  

Casarin (2011) descreve que as alterações significativas nas aquisições das 
habilidades levam à necessidade de procedimentos específicos, que auxiliam o aluno a 
conquistar funcionalidades e autonomia de acordo com as suas condições pessoais, e assim, 
o educador pode reconhecer indícios de sobredotação e criatividade nas crianças. O 
reconhecer desta diversidade, que é a sobredotação, envolve o educador num processo de 
análise de características das crianças. A análise pode decorrer de uma comparação entre os 
objetivos da Educação de Infância - de acordo com cada etapa, e com o que a criança deve 
desenvolver e aprender nelas. Considera-se que o analisar e observar são os momentos em 
que o educador avalia e compara o desempenho com tais objetivos, e estes exigem 
sensibilidade do profissional da educação, na perspetiva de revelar as diversidades e as 
singularidades de cada criança. 

Para que tais observações, análises e avaliações sejam recursos ao seu planeamento 
escolar, e para as suas práticas pedagógicas, o educador deve reconhecer a diversidade e 
respeitá-la. Esta ação decorre nas atitudes que o adulto terá frente as necessidades 
educacionais de seus alunos. A utilização de intervenções deve estimular e desafiar à criança 
em seu processo de ensino-aprendizagem, possibilitando principalmente que o aluno 
compreenda seus potenciais, habilidades e necessidades educacionais (Reis & Renzulli, 
2010). 

O educador precisa, portanto, progredir em direção ao respeito da diversidade, 
deixando de ser um executor de currículos e transformando-se em responsável na escolha 
de atividades, conteúdos e experiências (Freitas & Pérez, 2010), voltadas ao 
desenvolvimento das capacidades dos alunos, considerando o nível e as necessidades de 
cada um deles. Esta ação faz com que a escola, enquanto contexto educacional, seja um 
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espaço apto para o reconhecimento da diversidade. Miranda e Almeida (2001) descrevem a 
escola como um espaço para o reconhecimento da sobredotação, das características e dos 
potenciais das crianças sobredotadas. 
 
 
Sobredotação e criatividade no contexto escolar 
 

A revisão da literatura refere-se as descrições sobre o conceito da sobredotação e 
sua relação com a criatividade. Referindo a relação destes dois temas quanto composição da 
diversidade educacional. Bem como, descreve-se neste estudo a relevância do educador 
enquanto um indivíduo capaz de reconhecer os indícios de sobredotação e criatividade. E o 
contexto educacional enquanto um espaço em que a criança -aluno- expressa suas 
diversidades e demonstra suas necessidades educacionais. 

O educador na transição do século XX para o século XXI, vivência momentos que 
simbolizam a complexidade da sua profissão, pois a sociedade espera que a escola seja o 
grande espaço de socialização, e que os educadores sejam os adultos que ajudam as crianças 
e jovens na sua caminhada para a maturidade (Gonçalves & Veiga, 2006). Para alguns 
autores (Kramer, 2005; Neri, 2005; Vasconcelos, 2009; Flores, 2010) o educador é o adulto 
responsável por permitir à criança a descoberta, sendo este capaz de entender o contexto 
social no qual ela se insere e se desenvolve. Considera-se a sala de atividades como meio de 
suporte para a aprendizagem, um espaço que possibilita momentos e sistematiza atividades 
nas quais decorrem as interações entre as crianças. 

Como uma peça importante para o sucesso do aluno, o educador é um componente 
chave, principalmente no caso da sobredotação, porque é a sua perceção sobre a 
sobredotação e criatividade (enquanto característica da sobredotação) que possibilita o 
reconhecimento desta singularidade, bem como, dos indícios que compõem as diversidades 
educacionais das crianças sobredotadas.  

Assim, o educador é aquele que tem contacto direto com o aluno e pode perceber 
sinais de um potencial superior, podendo realizar uma identificação da sobredotação. É 
através desta identificação que as relações do educador com o aluno deverão ocorrer com 
uma perspetiva de que o adulto assuma para si a responsabilidade e importância do 
desenvolvimento deste aprendiz, e das necessidades educacionais que envolve esta 
diversidade que é a sobredotação (Pinto & Fleith, 2002). 

Ressalva-se que, de acordo com as diversidades sociais, ou seja, com a diversidade de 
habilidades, capacidades e características pessoais dos cidadãos, a Educação de Infância se 
torna mais importante, servindo de ligação, de ponte, transformando-se em terreno de 
fronteira; transformando-se em um espaço para reforçar e apoiar a inclusão social, 
desempenhando um conjunto diversificado de papéis para adultos e para as crianças através 
da participação ativa e com sentido, bem como, oportunidades para se experienciar a 
coletividade, se percecionar a igualdade, se partilhar experiências sociais e para se conseguir 
um bem-estar fundamental (Vasconcelos, 2009). 

Este estudo, portanto, é uma investigação que pretende possibilitar aos educadores 
descreverem as suas conceções sobre a sobredotação e a criatividade, podendo relacionar 
estas conceções com as características presentes no inquérito desta pesquisa. A notória 
relação entre sobredotação e criatividade é pelo fato da criatividade ser um indício do 
comportamento sobredotado. De acordo com Renzulli (2010, 2004, 2011) a criatividade é 
um dos elementos que identificam a sobredotação. Enquanto, o educador é, para alguns 
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autores (Renzulli, 2004; Torrance, 1965; Guenther, 2010, 2011; Alencar e Fletih, 2007), um 
importante identificador desta diversidade educacional. 

Segundo Fleith, Almeida, Alencar e Miranda (2010) o conceito de sobredotação esta 
presente em legislações brasileiras e portuguesas. Estas incentivam os contextos 
educacionais e definem tal diversidade como sendo característica do aluno com grande 
facilidade de aprendizagem. Sendo a facilidade de aprendizagem um rápido domínio de 
conceitos, procedimentos e atitudes, esta definição traz a inovação de que a sobredotação 
tem relação com a aprendizagem do aluno. Não se trata, portanto, apenas do aprendiz, mas 
também do contexto que o envolve, dos estímulos que ele necessita e necessitará para 
continuar a desenvolver está capacidade na aprendizagem. Assim, destaca-se “a necessidade 
das escolas preverem e proverem atividades que favoreçam o aprofundamento e o 
enriquecimento curricular, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de 
recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino” (Fleith et al., 2010, p. 
81). 

A definição do conceito de sobredotação perpassa um processo de transformação 
dos métodos, instrumentos e teorias que foram utilizados e desenvolvidos para se 
percecionar o aluno, seu comportamento e desenvolvimento. De modo que, no percurso de 
escolarização, quanto o desenvolvimento ocorre com um ritmo diferenciado, os métodos, os 
instrumentos avaliativos e as teorias que envolvem as conceções dos educadores em relação 
ao aluno e a sobredotação, foram transformando-se em referencia ao tempo. Esta 
diversidade é apresentada nesta escrita em torno do conceito da sobredotação, que foi 
sendo descrito e reformulado ao longo dos últimos 60 anos, tanto no contexto social quanto 
escolar.  

No decorrer do percurso histórico, ocorreram transformações em relação a 
amplitude das características inseridas e consideradas na definição da sobredotação. Parte-
se do pressuposto que, no período em que os testes psicométricos eram os instrumentos 
avaliativos do conhecimento dos alunos e também da sobredotação, tinha-se apenas a 
perceção da sobredotação desde uma perspetiva académica (Renzulli, 2004) e não 
relacionada a criatividade e produtividade do aluno. 

A ideia de que um alto quociente intelectual (QI) era a garantia que um indivíduo 
possuía capacidade para estar inserido no contexto educacional, remete a existência de três 
hipóteses: ser sobredotado, ser um aluno com condições de aprendizagem ou ser um 
cidadão com défice cognitivo. Se o indivíduo que era avaliado, no início do século XX, através 
dos testes psicométricos alcançava a pontuação para ser percecionado por acima da média, 
esta caracterização possibilitava a conceção de que este aprendiz ofertaria, em algum 
período da sua vivência escolar, uma resposta ou uma ação social que transformaria uma 
realidade. Ressalva-se que para Binet (1857-191), criador de testes psicométricos que 
alteraram a avaliação e perceção de alunos com deficiência mental ou dificuldades de 
aprendizagem, a inteligência desenvolvia-se na infância e, portanto, a vida adulta era uma 
consequência do desenvolvimento infantil (Virgolim, 1997). Os testes psicométricos 
desenvolvidos por Binet-Simon (1905) possibilitaram a conceção de que as crianças 
mentalmente deficientes, não deveriam participar do mesmo ambiente educacional que as 
crianças avaliadas como normais, nos testes.  

Para que os testes de QI fossem utilizados e atualmente componham instrumentos 
de avaliação de alunos sobredotados, passou-se por um processo de mudança da escala 
original produzida por Binet e Simon em 1905, de acordo com Kaufman (2009), publicada  e 
utilizada inicialmente para o reconhecimento de alunos que necessitam de uma auxílio extra 
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em seu processo educacional, e que possibilitava ao professor reconhecer aos seus alunos 
com dificuldade de aprendizagem. Os testes psicométricos apresentavam, portanto, 
objetivos e problematizações que serviam para avaliar a inteligência e a realização e/ou o 
domínio de soluções referentes aos itens que eram contemplados e avaliados. Sendo que o 
conhecimento medido por estes testes eram em relação as respostas e resoluções 
produzidas pelo individuo, avaliando mais especificamente quanto a área lógico-
matemática. Assim, os testes de QI eram uma ferramenta para se alcançar o 
reconhecimento do aluno com capacidade para aprender, ou seja, com condições de estar 
inserido na escola.  

Contudo na escala de medida utilizada nos testes psicométricos, a descrição da 
terminologia sobredotação não estava presente nem definida. Deste modo, a descrição em 
relação a uma pontuação alta, que possivelmente indicava o aluno como tendo uma 
inteligência muito acima da média, ou quando a pontuação era acima de 140, indicava 
genialidade (Dal-Forno, 2008). Entretanto os alunos que alcançavam essa pontuação não 
eram encaminhados para uma proposta educacional voltada as suas capacidades e 
necessidades. Este mantinha-se inserido no mesmo contexto educacional que os demais 
avaliados como tendo capacidades para aprender. O aluno que tinha uma pontuação de 
genialidade ou inteligência acima da média, era percecionado pela sociedade no intuito que 
ofertasse respostas para as problematizações sociais, por exemplo. 

Virgolim (1997) descreve que Terman - um estudioso dos testes psicométricos - 
reformulou a escala de Binet-Simon, e em 1975, demonstrou que os testes poderiam ser 
aplicados em crianças desde idades precoces, para assim, predizer a vida adulta. Em 
testagens produzidas pelo investigador, teve-se como resultado que os professores 
privilegiavam alunos com potencial académico superior em detrimento de alunos que se 
destacam pela criatividade ou liderança, sendo a inteligência considerada um fenómeno fixo 
e unifacetado, preditiva do sucesso profissional futuro. 

Segundo Virgolim (1997), Terman colaborou para que os testes psicométricos fossem 
um instrumento de identificação de indivíduos sobredotados, e que por muitas décadas 
guiaram e possibilitaram o reconhecimento de habilidades superiores, sendo utilizadas 
questões que iam desde problemas matemáticos a itens vocabulares. Foram relevantes as 
alterações na escala de medida, pois os estudos e as mudanças descritos por Terman 
seguiram sendo estudados, e transformados por Wechsler, que incorporou uma nova 
pesquisa aos testes psicométricos. 

Segundo Kaufman (2009), Wechsler produziu a primeira versão de seu teste em 1939, 
mas foi pelos anos 60 em que teve um reconhecimento social mais notável, por ter inserido 
subtestes que avaliavam habilidades não-verbais dos alunos, possibilitando a psicólogos e 

professores a obtenção de maiores informações. Os testes produzidos por Wechsler foram 
denominados como WISC-III (Escala de Inteligência Wechsler para Crianças) e atualmente 
encontra-se numa versão denominada WISC-IV, que foi reeditado no ano de 2003. 

Nesta perspetiva estudos acerca da psicologia, estavam também a alterar os 
conceitos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento. Tornando-se, assim, viável que o 
profissional da educação assistisse ao aluno como um indivíduo, ou seja, com as suas 
particularidades e com as suas próprias capacidades e habilidades, perpassando etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem semelhantes a todos. 

 De acordo com  Tannebaum (1983), Hollinghworth descreveu a necessidade da 
escola ter um papel quanto ao educar e treinar as crianças com um potencial superior, 
revelando a importância de um currículo diferenciado para estes alunos. Com a perspetiva 
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de aprofundar e avançar em conhecimentos sobre as disciplinas convencionais, 
considerando as diferentes habilidades destas crianças, iniciou-se uma busca pela 
compreensão de outros fatores para além do intelectual, como a alta realização e as 
condições sociais e escolares para o estímulo destes alunos, ressalvando as influências 
educacionais no desenvolvimento da criança (Tannebaum, 1983). A partir dos estudos que 
revelaram estas necessidades, mostrou-se a importância de programas para o atendimento 
dos alunos sobredotados (Virgolim, 1997). Com a apresentação de novas necessidades e de 
meios para se reconhecer este aluno, buscaram-se novos modos de avaliação e observação. 
E com uma parte muito restrita de alunos e/ou cidadãos conseguindo alcançar por via dos 
testes uma classificação de alto QI, alguns psicólogos e estudiosos do desenvolvimento 
humano começaram a descrever que não poderiam ser apenas as hipóteses do aluno ser 
capaz, ou não, de aprender, e que talvez houvesse a necessidade de reaver este conceito. 

Surgem, então, novas definições, sendo observado que existiam expressões no 
comportamento desses indivíduos quanto a criatividade, respostas e soluções de problemas, 
não abarcando apenas o raciocínio lógico-matemático ou o linguístico. Havia também, a 
perceção de um potencial naqueles cidadãos que conseguiam compreender o outro ou ter 
sua autonomia. A sobredotação começava a ser definida como um potencial que possibilita, 
a quem a tem, a resolução de problemas ou o desenvolvimento de ideias inesperadas, 
perpassando o conceito de ser apenas um ritmo de aprendizagem diferenciado. 

Essas transformações acerca da perceção sobre a sobredotação são consequências 
de estudos e teorias sobre a inteligência pelas investigações de Thurstone e Guilford 
(Tannembaum, 1983; Kaufman, 2009) que descreveram a inteligência como podendo ser 
expressa por diferentes faculdades ou diferentes domínios cognitivos: a habilidade verbal, o 
raciocínio indutivo ou geral, a habilidade numérica, a velocidade percetual, a fluência verbal, 
a habilidade espacial e o raciocínio dedutivo; que não eram percecionados nos testes 
psicométricos. 

Para Guilford (Virgolim, 2007) a inteligência é multidimensional, sistemática, de 
habilidades ou funções do processamento de informações. A teoria multifatorial, descrita 
por Guilford, possibilitou que ocorressem discussões sobre o papel de outras habilidades 
cognitivas como a criatividade. Que não era, ainda, contemplada na avaliação dos alunos 
através dos testes psicométricos. Iniciam-se, assim, debates sobre outras características 
expressas no comportamento e nas ações do aluno sobredotado, que não eram 
contempladas nos testes de QI, e que compõem o desenvolvimento da criança, 
particularizando sua aprendizagem, como seus conhecimentos e reconhecimentos espaciais 
e artísticos. Piaget (Tailler, Oliveira, Dantas, 1992) produziu um dos primeiros estudos que 
estabelecia uma teoria interativa da inteligência, sendo o desenvolvimento cognitivo 
dependente da contribuição genética quanto da qualidade do ambiente em que a criança se 
desenvolve. Ou conforme descreve Virgolim (2007), a visão sobre a inteligência ser unicista, 
possibilita as visões pluralísticas e dinâmicas.  

Lucito (1971) descreve que o desenvolvimento de estudos sobre os sobredotados 
ocorreram devido ao fato de alguns profissionais da educação e da psicologia estarem 
insatisfeitos em terem de recorrer apenas aos testes de QI como instrumento de avaliação. 
Porque observava-se já que alguns indivíduos aprendiam num ritmo que indicava a 
capacidade superior, mas não eram percecionados nem avaliados através dos testes de QI 
como tendo uma pontuação que possibilitava a classificação como sobredotado. Estes 
profissionais começaram a buscar informações e meios de debater sobre as necessidades da 
sociedade, em relação ao aproveitamento máximo do potencial humano. 
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Destacam-se assim, os estudos sobre a inteligência, e as mudanças que ocorreram 
nas perceções e definições sobre a sobredotação e suas características. Segundo Oliveira e 
Oliveira (1996), a inteligência é percecionada como possuindo funções mais ou menos 
complexas, que vão possibilitar ao indivíduo, a perceção sobre as relações entre assuntos, 
ações ou temas, e compreender o sentido e significado dos mesmos. A inteligência, 
portanto, pode ser notada pela perceção, memória, aprendizagem, cognição, conhecimento, 
entendimento, compreensão, ideias, conceitos, pensamentos, raciocínios e solução de 
problemas, de acordo com as capacidades de intuição, criatividade, atenção, simbolização, 
representação e afetividade do indivíduo (Oliveira & Oliveira, 1996). Nesta definição surgem 
termos (com seus significados) que possibilitam ao investigador da sobredotação traçar 
relações entre os conceitos, pois, segundo Renzulli (2004; 2011), a criatividade é uma 
característica do aluno sobredotado. Para além, a inteligência pode apresentar-se como 
sendo descrita mais teórica ou mais prática, mais lógica ou menos lógica, mais verbal ou 
mais numérica, mais espacial ou mais mecânica, mais convergente (tradicional, acomodada) 
ou mais divergente (criativa), mais intrapessoal ou interpessoal (social), mais cinestésica ou 
mais musical (Oliveira & Oliveira, 1996) e assim, amplia-se o modo de definir e perceber a 
sobredotação, pois ao definir-se que ela pode vir a ser expressada por uma capacidade 
acima da média do aluno (Renzulli, 2011) tem-se relação com a inteligência, não mais 
considerada apenas pelas medidas do QI, mas também, pelas capacidades de expressão do 
aluno e de perceção. 

Renzulli (2004) descreve que ao conceptualizar a sobredotação com a teoria dos Três 
Anéis, buscou ampliar a perceção dos educadores quanto aos alunos com conhecimentos ou 
expressões mais voltadas as questões extra curriculares, como o desenvolvimento 
cinestésico corporal, artístico ou espacial. Esta ampliação ocorre através da descrição de dois 
tipos de sobredotação: a criativo-produtiva e a académica. Ambas envolvem os conteúdos 
curriculares ou áreas de interesse dos alunos, mas são expressas pelos mesmos de maneiras 
distintas. 

A sobredotação criativo-produtiva refere-se a um aluno que tem autonomia na sua 
aprendizagem, nas suas ações; é um aprendiz que gosta de atuar de maneira inesperada, 
buscando solucionar os problemas de modo inovador ou único, personalizando suas ideias e 
conceitos. A sobredotação académica é percecionada no aluno que desempenha suas 
tarefas com atenção, seguindo as próprias ordens e organização, apresentando autonomia 
em suas respostas também, mas as soluções são mais voltadas à praticidade (Renzulli, 2004, 
2010, 2011). Logo, as três características, presentes no conceito dos Três Anéis, referem-se a 
criatividade, capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa (Renzulli, 2004; Reis e 
Renzulli, 2010) sendo que, ao se misturarem no desempenho e ações do aluno, o educador 
terá a possibilidade de reconhecer a sobredotação. Mas as três características estão 
presentes no comportamento e ações de todos os alunos; é a frequência e intensidade com 
que estas aparecem juntas que desvelam a diversidade educacional ou a singularidade do 
processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Sobre cada uma das três características, Renzulli (2011) descreve que o 
comprometimento com a tarefa é a característica expressa através da ação do aluno 
enquanto seu processo de criação, ou seja, é através da energia exercida pelo aluno sobre 
um determinado problema ou área específica de desempenho, podendo ser considerada, 
também, como a capacidade do aluno sobredotado em envolver-se totalmente por um 
extenso período de tempo. Mas essa expressão depende da motivação, pois é preciso um 
estímulo inerente para o aluno não sentir-se impedido ou frustrado, e sim livre para seguir 
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seus instintos, trabalhando as suas ideias. Renzulli (2011) descreve, ainda, que os estudos 
realizados por Terman já indicavam o comprometimento com a tarefa, um traço que 
caracteriza os indivíduos altamente produtivos. 

A capacidade acima da média é uma característica relacionada com a área de 
interesse do aluno, sendo percecionada na realização de suas tarefas em referência a que o 
aluno compreende, expressa e demonstra. Essa capacidade pode não estar relacionada 
apenas as notas dos alunos em relação as avaliações escolares ou apresentada apenas nas 
ações que envolvem os conteúdos curriculares escolares (Renzulli, 2011). A capacidade 
acima da média, segundo Renzulli (2011), pode ser observada no aluno sobredotado, pelo 
professor, através do conhecimento expresso por aquele, ou das relações e associações que 
é capaz de fazer. 

A criatividade é uma característica da sobredotação que refere-se a originalidade do 
pensamento e a tendência das abordagens e problemas arquitetónicos, as engenhosidades 
construtivas, as capacidades em anular as convenções estabelecidas e os procedimentos 
quando apropriado; é a capacidade para a conceção de realizações originais e eficazes de 
produtos que os alunos podem produzir em sala de aula, ou em qualquer outro espaço e que 
é percecionado pelo indivíduo com planeamento, consciência, técnicas, forma visual e razão 
(Renzulli, 2011). 

Para Torrance (1965) a criatividade é expressa pelo pensamento criativo que refere-
se às habilidades tais como um grande número de ideias, flexibilidade, originalidade ou 
ideias inusitadas, a elaboração do aluno, sua sensibilidade aos problemas e dificuldades ou 
seu modo diferenciado de perceber o usual. A criatividade tem seu significado no nível 
individual para que o sujeito consiga resolver problemas no trabalho ou atividades e na vida 
com facilidade; no nível social, para que o sujeito consiga criar novas descobertas científicas, 
novos movimentos artísticos, novas invenções e novos programas sociais; e no nível 
económico, no sentido que os novos produtos e os novos serviços geram novos empregos 
(Sternberg, 1999). 

Portanto, este processo de percecionar a sobredotação possibilita que os interesses e 
as habilidades do aluno sejam reconhecidos e respeitados. Segundo Sternberg (1986) a 

importância fundamental da sobredotação não foi para compensar esforços teóricos ou empíricos, e 
sim devido a uma soma de conceções da sobredotação que reuniram uma grande diversidade de 
pontos de vista. 

A inteligência e a sobredotação são constantes, fazem-se presentes no processo de 
ensino-aprendizagem, mas é preciso estimular ambas para que sejam notadas no decorrer 
do desenvolvimento de uma criança, de acordo com as transformações e capacidades 
expressadas nas ações desta. Uma das ações pode ser o brincar, que está presente na 
infância, e nesse estudo, é descrito como uma ação necessária para o educador percecionar 
o comportamento da criança e suas transformações. 
 
 
Plano/Metodologia 
 

O principal objetivo desta investigação é investigar as perceções dos educadores de 
infância sobre a sobredotação e a criatividade, como é influenciada esta perceção pela 
formação dos educadores, por fatores contextuais da escola, e de quais são as distinções nas 
perceções apresentadas pelos educadores brasileiros e portugueses. O problema central da 
investigação neste estudo é o seguinte: Quais as representações dos educadores de infância 
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em relação a sobredotação e a criatividade em crianças do pré-escolar e quais seus fatores? 
Para responder a este problema, foram planeados as seguintes questões de investigação: 

Q1. Existe relação entre o tempo de experiência do educador e as caraterísticas que 
este assinala como indícios de sobredotação e criatividade? 

Q2. Existe relação entre as características assinaladas pelos educadores brasileiros 
com as assinaladas pelos educadores portugueses como indícios de sobredotação? 

Q3. Existe relação entre as características assinaladas pelos educadores brasileiros 
com as assinaladas pelos educadores portugueses como indícios de criatividade? 

Q.4 Como se diferenciam as características percecionadas pelos educadores de 
escolas públicas e escolas privadas? 

Cada uma das questões possibilitará que no estudo desta investigação sejam 
sistematizadas respostas para as mesmas, referindo a relevância dos temas investigados. 

No âmbito da metodologia este artigo está a ser estruturado nas descrições que 
Tuckman (2012) apresenta sobre o que é uma investigação em Educação e quais os 
elementos que esta deve ter em sua composição. Utilizando-se de uma revisão de literatura 
quanto aos instrumentos de avaliação referentes à sobredotação, que possibilitem uma 
recolha de dados anónima, confidencial e direcionada à conceção e perceção dos 
educadores de infância, quanto quais são as características que estes consideram como 
indícios de sobredotação e criatividade neste espaço e etapa da educação escolar.  

O instrumento de avaliação dos constructos conduzirá à adaptação, para Brasil e 
Portugal, de uma escala de medida de concordância - tipo likert. Sendo destacado já alguns 
instrumentos recolhidos (Al-Hadabi, 2010; Rosa, 2009; Veiga & Marques, 2001; Freitas e 
Pérez, 2010) que são referidos em investigações sobre a perceção de educadores de infância 
e de outras etapas da educação (tanto do ensino básico como secundário) com o objetivo de 
percecionar as relações que os educadores fazem e tem sobre características do 
comportamento e da cognição da criança. Descrevendo um total de 50 características 
distintas, presentes nos três primeiros instrumentos  (Al-Hadabi, 2010; Rosa, 2009; Veiga & 
Marques, 2001) que referem-se ao comportamento da criança sobredotada e criativa. 

Os instrumentos estudados foram analisados tendo em conta a revisão de literatura 
utilizada pelos investigadores e a validade destes. Também devido ao fato das características 
terem relação com a revisão de literatura, para além da conceção de sobredotação baseada 
na teoria dos Três Anéis de Renzulli (2004, 2011) que é utilizada neste estudo. 

A estrutura do inquérito a ser produzido, parte da premissa de que as 50 
características localizadas nos estudos analisados estão relacionadas em duas categorias: 
cognitiva e psicossocial. Isso possibilitará ao educador descrever a relação entre 
características sociais, afetivas e morais, como também, características do pensamento e do 
conhecimento.  

A amostra referente a esta investigação incluirá cerca de 400 educadores de infância 
(200 portugueses e 200 brasileiros) que terão acesso, através do inquérito, às características 
da sobredotação e criatividade, as quais deverão ser relacionadas com a perceção do 
educador. Também se considerarão outras variáveis pessoais, tais como habilitações, 
período que desempenha a função como educador de infância, a sua participação em 
formações sobre sobredotação e criatividade, entre outras variáveis, para que ocorra, como 
descreve Tukcman (2012) uma investigação por inquérito com um desing que permita 
estabelecer comparação entre grupos. Os sujeitos desta investigação serão, portanto, os 
educadores de infância do Brasil e de Portugal, da cidade de Porto Alegre (RS) e de Lisboa, 
respetivamente. 
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A perceção quanto a necessidade de ações de formações para estes profissionais, 
justifica a busca por compreender as relações que os educadores produzem quanto aos 
temas da sobredotação e da criatividade, perpassando a ideia apenas da identificação desta 
diversidade, e provocando um estudo sobre as conceções que os educadores têm sobre os 
temas. 

Definiu-se como população desta investigação os educadores pertencentes à 
educação de infância de escolas públicas e privadas do Brasil e de Portugal, devido à 
existência de instrumentos de avaliação de alunos e alunas sobredotados presentes na 
educação de infância nos dois países. Sendo estas   características da diversidade 
educacional, e singularidade do processo de ensino-aprendizagem da criança presente no 
pré-escolar. Tendo ainda as questões de investigação que trazem por variável a existência ou 
não de uma diferença cultural nas perceções dos educadores, os meios e estilos de 
expressão de alunos brasileiros e portugueses. 

O inquérito educacional desta investigação, portanto, esta a ser composto, até o 
período de escrita deste artigo, por cinquenta (50) características de sobredotação, 
referenciadas nos inquéritos apresentados por Al-Hadabi (2010), Rosa (2009) e Veiga e 
Marques (2001) e adaptados para o estudo entre Brasil e Portugal. Sendo que no estudo 
realizado por Veiga e Marques (2001) são apresentas 34 características de sobredotação que 
foram relacionadas ao comportamento do aluno sobredotado, permitindo ao educador 
perceber entre estas comportamentos que possibilitam um rendimento escolar acima da 
média, ou que expressão um comportamento negativo nas ações escolares, como o 
desinteresse e a indisciplina. Segundo Al-Hadabi (2010) estas características referem-se ao 
comportamento psicossocial do aluno sobredotado e em sua investigação o interesse deste 
aluno pelo desafio, por correr riscos e por atividades desconhecidas não foram 
percecionadas pelos educadores como uma características da sobredotação, e compõem o 
inquérito da investigação para que seja analisada a perceção destas características pelos 
educadores brasileiros e portugueses. Rosa (2009) realizou uma investigação com 
educadores portugueses quanto a perceção destes em relação ao atendimento dos alunos 
sobredotados e suas características, sendo que nesta investigação foi comparada a sua 
listagem de características com os demais inquéritos  referidos e analisados para assim 
ocorrer uma complementação de características percecionadas no estudo. 

As vinte e uma (21) características descritas no inquérito sobre a criatividade 
referem-se às investigações (Freitas & Pérez, 2010; Morais & Azevedo, 2008) sobre as 
características que os educadores relacionam ao conceito e ao comportamento criativo do 
aluno. Sendo que nos dois estudos são referidas a originalidade e a imaginação como as 
duas características mais percecionadas nos alunos criativos, bem como, a autoexpressão 
(Morais & Azevedo, 2008). Mas Freitas e Pérez (2010) descrevem outras características que 
de acordo com a literatura (Sternberg & Davidson, 1986; Sternberg, 1999; Bahia & Trindade, 
2012) compõem o comportamento dum aluno com um potencial criador, e com uma 
capacidade de inovar frente a desafios e problemas. 

 
 

Considerações 
 

Os resultados desta investigação serão analisados em termos da adequação e das 
oscilações das características de sobredotação e criatividade percecionadas pelos 
educadores, quer em função de variáveis dos educadores de infância, como das variáveis das 
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crianças e dos seus contextos familiares,. Como também em relação aos educadores dos 
países envolvidos - Brasil e Portugal. Sendo esta análise através do SPSS por estatísticas 
descritivas e análises multivariadas de dados. 

Na perspetiva de serem estudas as relações entre a sobredotação e a criatividade, e 
sobre cada uma respetivamente, auxiliando na perceção das necessidades educacionais dos 
alunos (Morais & Azevedo, 2008). Ou ainda, auxiliando na captação de ideias quanto a 
perceção dos educadores sobre a diversidade educacional, que é a sobredotação; e em 
relação a criatividade enquanto uma expressão de singularidade educacional. Envolvendo, 
deste modo, um estudo que possibilite, futuramente, aos educadores de infância motivar 
seu aluno em estar na escola, em fazer-se reconhecer no espaço educacional e em 
compreender seu importante papel no processo de ensino-aprendizagem. 
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A criança diferente vista pelos seus pares: resultados de um estudo 
feito numa escola inclusiva portuguesa do 1º ciclo do ensino básico 

 
Ana Barreto   

Cristina Vieira 
 

Resumo 
 A inclusão de crianças diferentes nas nossas escolas é um processo que para além de 
educativo e pedagógico, pretende-se que seja social e emocional, isto é, que conduza a um 
clima educativo de sucesso para todas as pessoas intervenientes no espaço escolar. Os pares 
são um elemento chave para a criação de um ambiente inclusivo de sucesso, tal como 
afirmam Papalia e colaboradores (2001). Partindo deste pressuposto teórico, desenvolveu-
se uma investigação, no âmbito da preparação de uma tese de Mestrado por parte da 
primeira autora, que teve como principal objectivo conhecer o modo como a criança 
diferente é percebida pelos seus pares do 4º ano, numa escola inclusiva do primeiro ciclo do 
ensino básico. A metodologia seguida foi de natureza não experimental, descritiva, tendo 
sido aplicados, para recolha de dados, um teste sociométrico e um questionário com uma 
escala de sorrisos (formato tipo Likert), construídos para o efeito e previamente sujeitos a 
um estudo-piloto. 

Os dados recolhidos permitiram-nos inferir que os pares aceitam a inclusão das 
crianças diferentes, no entanto, esta aceitação não é consensual em todas as áreas 
indispensáveis a uma inclusão de sucesso. Acreditamos que este trabalho abre portas à 
reflexão em torno da necessidade de se fomentar desde muito cedo, na vida das crianças, 
valores como a amizade, a convivência com a diferença, a diversidade, a igualdade de 
oportunidades, entre outros, tendo em vista a construção de um mundo melhor.  
Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Criança diferente; Pares. 

 
Abstract 

The inclusion, in our schools, of children whom are different is not only educational 
and pedagogic but social and emotional in order to provide an education of success for all. 
Other children are in this process the element key to an inclusion of success for all, as state 
Papalaia et all (2001). For this motive, this dissertation as the goal to know the perception of 
children, whom are different, in one inclusive primary school, in Vila Franca de Xira. 

As methodology we used a non-experimental study descriptive exploratory, picking 
as instruments to collect data, a sociometric test and a questionnaire with a smiles scales in 
a format type Likert. Both instruments were made to the study and submitted to pre-test. 
Our sample of 31 students belongs to two different classes in which were included students 
with multiple disabilities. The results were individually collected near each child during 
classes in the school. The results obtained allowed us to conclude that the inclusion of 
children whom are different is accepted by their colleagues, however this acceptance is not 
consensual in all essential areas to an inclusion with success. 

 In spite of the age of the children, we believe that this study opens the door to the 
reflection of being necessary to include earlier in children life values as friendship and 
equality. 
keywords: Special Education; inclusion; children with special needs; children 
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Introdução  
 
 Numa época em que a inclusão assume grande protagonismo no quotidiano da 
criança diferente e das nossas escolas, parece-nos fundamental saber o que pensam sobre a 
inclusão aqueles que diariamente convivem com ela na mesa do lado, dentro da sala de aula. 
Foi na senda desta resposta que nos propusemos realizar este trabalho, que visa conhecer o 
modo como a criança diferente é percepcionada pelos seus pares, numa escola inclusiva do 
primeiro ciclo do concelho de Vila Franca de Xira. 
 Esta “aventura” da inclusão na sala de aula de cada uma das crianças diferentes que 
acompanhávamos, permitiu-nos perceber que os olhares curiosos e simpáticos dos colegas 
que nos viam entrar na ‘sua’ e também ‘nossa’ sala de aula, não eram extensivos a todos os 
alunos que compunham a turma.   
 A inclusão é, na verdade, uma temática actual, com que nos deparamos nas nossas 
escolas. Os alunos diferentes estão numa escola a tempo inteiro, numa escola que se quer 
de todos e para todos, tal como é preconizado na Declaração de Salamanca (1994). No 
entanto, nem sempre este lugar na cadeira ao lado dos pares sem deficiência, dentro da sala 
de aula do ensino regular, esteve reservado à criança diferente. Este caminho, que nos leva 
da segregação da criança com deficiência à inclusão da mesma na sala de aula nos nossos 
dias, deu o mote para o presente estudo. Tratou-se de uma pesquisa não experimental 
descritiva, que teve como propósito recolher informação que nos permitisse ficar a conhecer 
qual a aceitação dos alunos diferentes pelos seus pares, na escola do primeiro ciclo em 
estudo.  
 Passamos a fazer um breve enquadramento teórico do trabalho desenvolvido para 
depois apresentarmos e discutirmos os principais resultados obtidos, deixando em aberto 
pistas para a intervenção assentes numa análise reflexiva em torno das opiniões emitidas 
pelas crianças participantes acerca dos seus pares diferentes. 
 
 
Marco Teórico 
 
História e Evolução da Educação Especial 
 

Quem não tem no seu baú de recordações as imagens da escola? O quadro, o giz, as 
cadeiras alinhadas e aquele olhar envergonhado, perante um(a) mestre que nos 
deslumbrava com tanto e tanto saber… Mas será que as estas cadeiras alinhadas sempre 
estiveram disponíveis para todas as crianças sem excepção? Quais as transformações 
políticas e sociais que foram operadas para que a escola fosse de todos e para todos? O que 
foi e o que é a Educação Especial? Qual a evolução da Educação Especial desde a sua 
conceptualização inicial até às práticas das salas de aula de hoje? 

O termo Necessidades Educativas Especiais (NEE)153 surge pela primeira vez no 
Relatório Warnock (1978), no Reino Unido, inspirando, mais tarde, a nova Lei de Educação 
desse país. O conceito veiculado pelo termo NEE declara que a criança com necessidades 
educativas especiais é aquela que necessita de educação especial e esta necessidade advém 
de alguma dificuldade de aprendizagem que requeira uma medida educativa especial. 

Não é possível compreender a Educação Especial de hoje, aquela a que assistimos 
todos os dias nas nossas escolas, sem conhecer a sua história, contextualizando-a nos 
                                                           
153

 A partir daqui o termo necessidades educativas especiais será abreviado para a sigla NEE.  
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períodos que a caracterizam. Na realidade, as respostas dadas às crianças com NEE e, entre 
elas, às crianças com deficiência, tiveram na sua base diferentes movimentos: a segregação, 
a integração e, mais recentemente, a inclusão. 

A segregação é “o nome pelo qual ficou conhecido o primeiro movimento de 
atendimento educativo aos indivíduos com incapacidade. (…) este movimento promovia 
uma organização de serviços e estruturas de apoio, mediante as quais o ensino era 
exclusivamente assegurado por professores especializados em espaços separados” (Ferreira, 
2007, p. 21). As grandes transformações sociais e de mentalidades, operadas na segunda 
metade do século XX, são o grande passo para a criação da igualdade de oportunidades 
educativas para crianças com NEE na escola regular. 

Se, inicialmente, as crianças e jovens deficientes estavam ao cuidado das respectivas 
famílias ou em instituições de tipo asilar, sem preocupações educativas, com a noção de 
educação obrigatória e com a definição legal do seu papel, esta situação é alterada. Surgem 
estruturas de Educação Especial com preocupações, não só assistenciais, mas também 
educativas, que tentavam dar respostas específicas às necessidades particulares destes 
educandos. 
 A integração pode definir-se como o “processo através do qual as crianças 
consideradas com necessidades educativas especiais são apoiadas individualmente, de 
forma a poderem participar no programa vigente – inalterado – da escola” (Costa, 1999, p. 
28). A integração é o resultado de um vasto conjunto de modificações no contexto social, 
jurídico e educacional da época (segunda metade do séc. XX), reflectindo a filosofia de 
normalização emergente. A vontade de colocar o aluno com necessidades educativas 
especiais em situação igual à do seu companheiro dito “normal”, levou à sua inserção em 
classes regulares e implicou mudanças legislativas e educacionais profundas.  

Nascia, assim, a «Educação Especial», entendida como o atendimento educativo 
específico, prestado a crianças e adolescentes com NEE, no meio familiar, no jardim-de-
infância, na escola regular ou noutras estruturas em que a criança ou o adolescente 
estivessem inseridos. O movimento de integração revelou melhorias em relação ao 
movimento da segregação, na educação de crianças com NEE. Estas passaram a ter um lugar 
na escola pública e um atendimento, tanto quanto possível, adaptado às suas necessidades.  

A inclusão pode ser vista como uma “proposta educativa que pretende 
consubstanciar a simultaneidade do tempo e do espaço pedagógicos para todas as crianças, 
por forma a concretizar os ideais de educação pública obrigatória: qualidade, eficiência, 
igualdade e equidade” (Ferreira, 2007, p. 59). O conceito de inclusão surge em 1986, nos 
Estados Unidos da América, após a apresentação de um relatório. Foi Madeleine Will 
(Secretária de Estado para a Educação Especial) quem apresentou uma solução, que passava 
por uma cooperação entre professores – do ensino regular e da educação especial – que 
permitisse a análise das necessidades educativas dos alunos com problemas de 
aprendizagem e o desenvolvimento de estratégias que respondessem a essas mesmas 
necessidades (Ruela, 2001). 

Para o desenvolvimento da educação inclusiva, a Conferência Mundial Sobre 
Necessidades Educativas Especiais, organizada pela UNESCO (com o apoio do Governo de 
Espanha), em Junho de 1994, na cidade de Salamanca, foi determinante e esclarecedora. 
Esta Conferência, para além de oferecer uma perspectiva totalmente inclusiva, baseou-se na 
premissa da igualdade de oportunidades para todos os seres humanos. Assim, na escola e 
sala de aula inclusiva, é dada bastante relevância à construção de uma comunidade escolar, 
sendo esta constituída pelos professores, pais, alunos e sociedade em geral. Só deste modo 
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a escola é capaz de proporcionar à criança não só um apoio a nível académico, como 
também a nível social. 

Ainda que a Inclusão seja valorizada pelo seu carácter inovador e educacionalmente 
mais justo para todos, estas apreciações permitem-nos concluir que estamos longe do ideal 
preconizado pela Declaração de Salamanca (1994), de uma escola de todos e para todos. 
Embora já largos passos tenham sido dados nesse sentido, há condicionantes internas e 
externas ao sistema educativo que criam obstáculos a todo este processo. Factores como a 
formação de professores, os recursos materiais e humanos, a sensibilização dos pares para a 
diferença, entre outras, devem ser repensados e melhorados, tendo em vista a promoção 
das condições escolares de todos os alunos, nomeadamente dos alunos diferentes.                                                                                         

 
Os pares e a diferença  
 
 Os olhos bem abertos, uma sede de aprender, a energia que salta e ressalta para fora 
das quatro paredes da sala de aula, os amigos… O que vamos aprender? Ao que vamos 
brincar no recreio? Sou da tua equipa! – Este poderá ser o retrato de uma criança em idade 
escolar. A motivação para aprender coisas novas e a sede de brincar com os amigos da 
escola são comuns a quase todas as crianças em idade escolar. As crianças, através do 
contacto com os seus pares, “desenvolvem competências necessárias para a sociabilidade e 
intimidade, intensificam relações sociais e adquirem um sentimento de pertença. Estão 
motivadas para a realização e atingem um sentido de identidade. Aprendem competências 
de liderança, comunicação, cooperação, papéis e regras” (Papalia et al., 2001, p. 484). 

Aplicando o conteúdo do parágrafo acima citado sobre as crianças, em geral, às 
crianças diferentes, em particular, é fácil perceber todas as vantagens que a escola inclusiva 
promove nos alunos com características especiais. Se para todas as crianças é importante o 
crescer em sociedade e o desenvolvimento das competências com os pares na escola, para 
os alunos diferentes essa importância ganha uma dimensão ainda maior. Existem 
competências que, e por muito que os adultos insistam no processo de 
ensino/aprendizagem, elas só desenvolverão no contacto com os colegas. São disso 
exemplo: a sociabilização, o sentido de identidade e a cooperação. 
 Para a criança diferente, mais do que aprender conteúdos académicos é fundamental 
a sua relação com os seus pares, na sala de aula e no exterior. Para todos, em geral, as 
interacções com os seus pares ajudam a viver em sociedade, a cumprir regras, a saber 
respeitar o outro, em suma, a formar-se enquanto individuo pertencente a um 
grupo/comunidade, que é a escola. Para o aluno diferente, em particular, as interacções com 
os seus semelhantes sem deficiência, ajudam-no a ultrapassar barreiras impostas pelas 
limitações que possui e permitem-lhe desenvolver competências linguísticas, sociais, 
emocionais e até académicas. Este facto é sustentado por Laws e Kelly (2005), ao referirem 
que compreender e fomentar uma boa relação entre pares é crucial para assegurar o 
sucesso da inclusão das crianças com deficiência na escola e para auxiliar o seu 
desenvolvimento social e emocional.  

Para muitos dos investigadores, uma das principais mais-valias da inclusão das 
crianças especiais é a interacção entre a criança diferente e os seus pares sem deficiência, 
bem como a criação de laços afectivos entre estas. Para Bénard da Costa (1994) e Shea e 
Bauer (1994), referidos por Ruela (2001), o trabalho num ambiente de cooperação entre 
pares e a partilha de responsabilidades entre crianças com e sem deficiência, fazem parte 
dos aspectos fundamentais da inclusão. Então, esta interacção/cooperação e partilha, sendo 
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positiva, trará progressos e aquisições à criança diferente, ao nível pedagógico, social, 
afectivo e da auto-estima. Papalia e colegas (2001) fundamentam este facto, defendendo 
que fazer coisas com os pares beneficia as crianças de múltiplas maneiras, nomeadamente 
ao nível do desenvolvimento da linguagem e da literacia, bem como, da compreensão e 
controlo emocionais. 

Segundo Stainback e Stainback (1990, citados por Ferreira 2007), uma das razões 
para a adopção de práticas inclusivas é proporcionar a cada aluno a oportunidade de 
aprender a viver e a trabalhar com os seus pares, enquadrados no seu contexto. Ainda que 
concordemos com esta afirmação em tudo o que preconiza, temos consciência de esta 
oportunidade não é fácil de criar, com todas as condições necessárias, e nem sempre 
corresponde às expectativas daqueles com responsabilidades ao nível da intervenção. Para a 
criança diferente, aprender a viver e a trabalhar com os seus pares, dependerá das 
experiências e actividades que o professor propõe, da capacidade dos pares para se 
adaptarem às características das crianças diferentes e das próprias relações e interacções 
que se criam entre a criança especial e a comunidade escolar que está a sua volta. 

Contudo, realçamos que as diferenças individuais são incontornáveis e que, por isso, 
as crianças diferentes também assumem posturas, comportamentos e revelam 
personalidades distintas, consoante o seu grau de limitação e o tipo de deficiência que têm 
associada.  
 A aceitação através do apoio, poderá, no entanto, estar associada ao que Odom 
(2007) refere como ‘dependência percepcionada’, isto é, os pares têm tendência a tratar a 
criança diferente como bebé ou incapaz. Este facto faz com que muitas das interacções que 
se estabelecem entre as crianças ditas normais e os seus pares diferentes tenham por base a 
prestação de cuidados (o auxílio) e não a amizade. Esta ideia é também reforçada por 
Correia (2003), quando este autor afirma que “numa classe regular, os alunos sem NEE 
interagem quase obrigatoriamente com os alunos com NEE, muitas vezes severas, em 
actividades várias, muitas delas de ajuda (por exemplo, movimentando-os ao longo da sala, 
indo buscar-lhe materiais). Isto não significa que exista amizade entre eles, uma vez que em 
muitos casos os alunos com NEE são tratados de uma forma paternalista” (p. 35). 

Alguns teóricos afirmam que as atitudes das crianças ditas normais para com os seus 
pares diferentes, dependem do que elas sabem e compreendem sobre a deficiência, bem 
como das percepções e expectativas dos pais e professores sobre a mesma. Um ambiente 
em que a deficiência é tratada positivamente desperta na criança atitudes positivas face aos 
seus pares diferentes, favorecendo, assim, a criação de laços de amizade entre eles.  

Também os pais e familiares das crianças diferentes assumem como prioritárias, no 
desenvolvimento das suas crianças, as relações de amizade que elas estabelecem com os 
seus pares, sendo este o principal veículo de ensino/aprendizagem, quer a nível de 
conteúdos sociais e funcionais, quer a nível de conteúdos académicos. Neste sentido, 
também a participação dos pais nas actividades escolares e a amizade entre os pais dos 
colegas de escola poderá ajudar a promover as interacções entre pares. 

Em suma, os pares têm tendência a rejeitar socialmente o colega diferente, quer seja 
devido às suas características pessoais, quer porque receiam o ‘desconhecido’ e não sabem 
como lidar com a diferença. Neste domínio, as percepções positivas sobre a deficiência que 
os professores veiculam nas aulas e os familiares transmitem em casa ajudam a criança a ter 
atitudes positivas com os seus pares diferentes, permitindo deste modo a criação de laços 
de amizade entre a criança especial e os seus colegas. Uma inclusão de sucesso é conseguida 



 
 528 

quando a criança diferente estabelece relações de amizade com os seus pares, se sente 
parte de um grupo e é por ele verdadeiramente aceite. 
 
 
Metodologia: Amostra e Instrumentos de Recolha de Dados 
 
 O estudo por nós desenvolvido teve como objectivo conhecer a percepção que os 
alunos sem NEE têm acerca dos seus pares diferentes (com deficiência) numa escola 
inclusiva do 1º ciclo do ensino básico. A presente investigação é do tipo não experimental e 
descritivo, tendo os dados sido recolhidos através de técnicas estruturadas, como o 
questionário e a entrevista. Tratando-se de uma pesquisa de natureza descritiva, não foram 
formuladas hipóteses iniciais, já que a nossa pretensão passava sobretudo por fazer um 
levantamento das respostas das crianças inquiridas.  
  A amostra foi constituída por duas turmas do 1º ciclo, que integravam crianças com 
multideficiência, da Escola Básica do Primeiro Ciclo do Forte da Casa, do concelho de Vila 
Franca de Xira, na qual existe uma Unidade Especializada de Multideficiência. A escolha da 
escola baseou-se no facto de esta reunir as condições necessárias para o desenvolvimento 
do nosso trabalho de pesquisa e de a primeira autora ter exercido funções como docente de 
Educação Especial nessa mesma escola, no ano lectivo anterior ao da recolha de dados.  
 A amostra da nossa investigação caracteriza-se por ser não probabilística e pensada, 
isto é, as turmas em estudo foram seleccionadas propositadamente em virtude das suas 
características. A escolha deste tipo de amostragem ficou a dever-se ao facto de 
pretendermos turmas em que os alunos da Unidade Especializada em Multideficiência 
estivessem incluídos e, também, a de querermos duas faixas etárias diferentes. Assim, a 
nossa amostra era composta por duas turmas, que incluíam alunos multideficientes, sendo 
uma turma do primeiro ano e outra do terceiro.  Dada a natureza da problemática 
severa/profunda das crianças diferentes incluídas nas turmas em estudo, estas não foram 
inquiridas na aplicação dos instrumentos. Assim, o número total de participantes na nossa 
investigação é de 31 crianças. Os dados foram recolhidos durante o ano lectivo 2007/2008. 
 Para a realização deste estudo foram utilizados como instrumentos um teste 
sociométrico e um questionário com uma escala de respostas constituída por sorrisos, 
construída num formato de Likert. Em relação ao primeiro, nos estudos sociométricos, as 
escolhas de uma criança indicam a preferência dos outros em relação a ela, sendo as 
escolhas recíprocas indicadoras de amizade (Hall & McGregor, 2000). Devido ao facto de os 
testes sociométricos serem utilizados como indicadores de relações de amizade, pareceu-
nos pertinente começar pela sua aplicação. Com a aplicação deste teste, podemos 
facilmente observar se os alunos diferentes em estudo (alunos da sala UEM) são escolhidos 
pelos seus pares para alguma das situações que lhes são propostas. Esta escolha, a 
acontecer, indica que a inclusão permite o estabelecimento de relações afectivas entre 
crianças diferentes e os seus pares.  

O segundo instrumento aplicado foi um questionário que para além de perguntas de 
resposta fechada, incluía também perguntas abertas. A resposta a este questionário era feita 
através de uma escala de sorrisos que assumiu um formato de Likert, em cinco partes (ver 
figura 1 e 2), através da qual se traduzia uma gradação de sentimentos de muito feliz (5) a 
muito, muito triste (1). 
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Muito Feliz                          Contente                          Nem contente/nem triste                             Triste                           Muito, muito triste 

 
 

Figura 1 - Escala de sorrisos – versão para menino 
 

 

 

 

Muito Feliz                          Contente                          Nem contente/nem triste                             Triste                           Muito, muito triste 

 

Figura 2 - Escala de sorrisos – versão para menina 

 

As perguntas do questionário revelam-nos as perspectivas das crianças e a sua relação 
com os seus pares, demonstrando as diferenças na descrição das interacções entre os 
colegas com e sem deficiência. Segundo Hall e McGregor (2000), é importante perceber se, 
na descrição das interacções com os pares, as crianças reforçam a ideia de amizade entre 
elas e se utilizam adjectivos positivos para as descrever.  

Ambos os instrumentos foram construídos no âmbito deste trabalho e previamente 
submetidos a um estudo piloto para afinar as suas características. Os sorrisos utilizados na 
escala de Likert (segundo instrumento) resultaram de desenhos feitos, a nosso pedido, por 
crianças da mesma idade das que participaram nesta investigação. 
 
 
 Resultados 
 
 Para a aplicação dos instrumentos, optámos por realizar inicialmente uma actividade 
lúdica – a árvore dos amigos – a fim de permitir às crianças um primeiro contacto com a 
investigadora, potenciando o estabelecimento de uma relação de confiança e, assim, reduzir 
o impacto que a presença de uma pessoa estranha pudesse ter nos resultados obtidos. Num 
segundo momento, foram então aplicados os instrumentos do estudo. Primeiro, o teste 
sociométrico e, em seguida, o questionário com escala de sorrisos. Para registo das 
respostas dadas ao questionário, foi elaborada uma grelha de respostas. 
 Sendo que o objectivo central do nosso estudo consistia em, conhecer a percepção 
dos alunos diferentes pelos seus pares nas escolas inclusivas, decidimos escolher como 
primeiro instrumento de recolha de dados, o teste sociométrico.   

O teste que aplicámos propunha à criança a escolha de três colegas distintos da sua 
turma, em três situações distintas (sala de aula, recreio e actividade fora do âmbito escolar – 
festa de aniversário). Refira-se que nas Figuras 3 e 4, as crianças identificadas com iniciais 
são crianças diferentes (criança R; criança F; Criança S). 



 
 530 

 Ao consultar os sociogramas de grupo da turma A e da turma B, percebemos 
facilmente que as crianças diferentes integradas nestas turmas (o F. e o R. na turma A e a S. 
na turma B) têm um índice de posição sociométrica igual a zero. Este facto leva-nos a 
concluir que os alunos em causa não fazem parte das preferências dos seus pares na turma 
(perante as situações idealizadas que lhes colocámos). Ao aprofundarmos esta posição 
sociométrica, podemos ainda observar que as relações de amizade entre os pares e as 
crianças diferentes não estarão muito desenvolvidas. Isto porque, ao contrário dos seus 
pares, das duas turmas, que foram escolhidos por algum dos seus colegas, as crianças 
diferentes, como dissemos, nunca foram escolhidas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para analisar as respostas ao questionário de sorrisos, foram feitas análises estatísticas 
descritivas às questões fechadas e recorreu-se à análise de conteúdo para as perguntas 
abertas. Esta técnica consiste na decomposição da mensagem ou discurso em pequenas 
unidades com significado, sendo estas unidades posteriormente organizadas em categorias, 
o que nos permite compreender com mais profundidade o sistema de representações de 
pessoas ou grupos (Amado, 2000). Passamos, então, a descrever as respostas obtidas nas 
duas turmas, organizadas em função das questões colocadas às crianças. 

Em relação à primeira questão, que lhes perguntava como é que se sentiam em 
relação aos colegas “diferentes” que estudam lá na escola, registámos as seguintes 
respostas: 7 (22,6%) sentiam-se muito felizes com os colegas “diferentes” que estudavam na 
escola com eles; a maioria dos alunos, 14 (45,2%), respondeu que se sentia contente com 
estes mesmos colegas; 6 (19,4%) revelaram não se sentir nem contentes/nem tristes; 2 
(6,4%) alunos disseram sentir-se tristes em relação ao mesmo assunto; 2 (6,4%) expressaram 
estar muito, muito tristes face aos alunos diferentes presentes na escola. 

As respostas a esta questão foram indicadoras de que a maioria dos colegas, ou seja, 
dois terços do total da amostra, disse sentir-se muito feliz ou contente com a presença dos 
seus pares “diferentes” na escola. No entanto, o facto de um terço dos alunos se mostrar 
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n= 18 -  Rapazes 8; Raparigas 10 

 
n= 18 - Rapazes 7; Raparigas 11 

 

Figura 3 – Sociograma de grupo Turma A 
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indiferente ou mesmo triste e muito triste com esta presença revelou-nos que a mesma (a 
parte física da inclusão) não parecia ser tão consensual quanto poderíamos acreditar.  

No que concerne à segunda questão – Se fosses um desses meninos “especiais” como 
te sentias na tua sala de aula? – podemos observar as respostas esquematizadas no gráfico 
1. Se agruparmos os sentimentos positivos (muito feliz e contente) e os sentimentos 
negativos (triste e muito, muito triste), constatamos que a maioria dos alunos (n=18; 58%) 
demonstra, face a esta pergunta, um sentimento negativo. Foram 11 os alunos (35,5%) que 
revelaram sentimentos positivos em relação à forma como se sentiriam se fossem um dos 
meninos “especiais” na sua sala de aula. Apenas 2 (6,5%) afirmaram que não se sentiriam 
contentes/nem tristes nessa situação.  

As opções dos alunos mostraram-nos que, na sua maioria (58%), se sentiriam tristes 
ou muito tristes se fossem um desses meninos especiais. Essas escolhas aparecem 
preferencialmente associadas às limitações da deficiência e seguidamente às reacções dos 
outros, tal como exemplificam os seguintes testemunhos “porque era diferente dos outros e 
não sabia nada”, e “porque é triste ser deficiente”. 

Estes resultados podem levar-nos a concluir que grande parte das crianças inquiridas, 
ao projectar-se na situação dos colegas diferentes, não se sentiria bem na sua sala de aula, 
“porque os deficientes não conseguem fazer o mesmo que os outros”. Este facto poderá 
indicar-nos que estas crianças possuem a percepção que os seus pares diferentes não se 
sentem contentes na sala de aula, “porque não queria que os meus colegas gozassem 
comigo”.  

É de realçar que nesta pergunta ser rapaz ou rapariga parece ter alguma influência 
nas escolhas dos alunos pertencentes à nossa amostra, já que apenas crianças do sexo 
feminino manifestaram sentimentos positivos face à situação apresentada. Este facto 
poderá dever-se a uma maior aceitação da deficiência por parte das meninas, “porque eu 
posso ser deficiente e ter amigos que gostam de mim”. 

 

 
A terceira pergunta do questionário de sorrisos inquiria as crianças sobre a forma  

como se sentiam quando os colegas diferentes vinham para a sala de aula. Nesta sequência, 
as suas respostas foram as que passamos a apresentar: a grande maioria dos alunos, 21 
(67,7%), afirmou ficar contente quando os seus colegas diferentes iam para a sua sala de 
aula; 7 (22,6%) disseram que ficavam muito felizes; 2 alunos não expressam qualquer 
sentimento face à situação apresentada; 1 dos alunos diz ficar triste; nenhuma das crianças 

 

Gráfico 1 - Sentimentos revelados em resposta à questão 2: Se fosses um desses 
meninos “especiais” como te sentias na tua sala de aula? 
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inquiridas revelou sentir-se muito, muito triste quando os colegas diferentes frequentam a 
sua sala.  

Quando questionados acerca da possibilidade de terem mais colegas diferentes na 
sua turma (pergunta 4), as opiniões dividiram-se entre os alunos inquiridos, tal como pode 
observar-se esquematicamente no gráfico 2. 

 

 
 

Gráfico 2 - Respostas à questão 4: Se tivesses mais colegas diferentes como te sentiras na tua turma? 
 

Estes dados revelam que a presença de crianças diferentes na sala de aula está longe 
de ser consensual para todos os alunos. Pensamos que este facto poderá estar relacionado 
com a escassa informação fornecida, com a não desmistificação da problemática da 
deficiência e as suas limitações. Este esclarecimento poderia ser feito através de conversas 
informais, debates, assembleias de turma, por parte dos docentes titulares de turma e de 
educação especial, e da comunidade escolar em geral. Se as crianças fossem sensibilizadas 
por estes meios (conversas, assembleias de turma, etc.) para lidar com a diferença dos seus 
pares, se fossem capazes de reconhecer que embora com mais ou menos limitações, estes 
também possuem muitas capacidades, talvez conseguissem olhar para o outro diferente 
com outros olhos, através de uma perspectiva mais inclusiva, que não se remete só ao 
auxilio prestado mas também à valorização e estimulação das capacidades próprias da 
criança especial. Este facto contribuiria, sem dúvida, para que as crianças aceitassem sem 
possíveis reticências a entrada de crianças diferentes na sua turma.  

No que concerne à criação de laços de amizade com os pares diferentes, aspecto este 
que era focado na pergunta cinco – E se um dos teus colegas diferentes quisesse ser o teu 
melhor amigo como te sentirias? – há quase unanimidade (90,3%) na receptividade a esta 
pergunta, tal como é possível observar no gráfico 3. Isto parece mostrar-nos que as crianças 
que frequentam as escolas inclusivas estão receptivas à criação de laços de amizade com a 
criança diferente. No entanto, este dado contrasta com os dados obtidos pelo teste 
sociométrico, anteriormente referidos, em que nenhum dos inquiridos revelou preferências 
por um colega especial. Tal facto poderá ser explicado, devido ao pouco tempo de 
permanência nas turmas, dos alunos diferentes incluídos que constituem a nossa amostra. 
Estes alunos apenas passam algumas horas ou uma parte do período escolar diário na sala 
de aula regular, sendo que no restante tempo (devido às condicionantes derivadas da 
multideficiência, de que são portadores) estão na sala de UEM. Como é óbvio, esta 
circunstância poderá dificultar a criação de laços de amizade entre estes e os seus pares 
ditos normais. Talvez esta seja uma das razões pelas quais os alunos diferentes não foram 
incluídos nas preferências evidenciadas no teste sociométrico, embora se tenha concluído 
que os seus colegas de turma estão receptivos à criação de laços de amizade com a criança 
diferente em geral.  
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Gráfico 3 – Respostas à questão 5: E se um dos teus colegas diferentes quisesse ser o teu melhor 
amigo como te sentirias? 

 Ter um colega diferente como colega de carteira é algo bem acolhido pela nossa 
amostra, já que dois terços dos alunos revelaram sentimentos positivos face à sexta questão 
colocada: Como te sentirias se tivesses como colega de carteira um menino diferente?  
 A receptividade em formar laços de amizade com a criança diferente e de acolher 
com agrado a ideia de conviver com a inclusão na cadeira do lado, partilhando a sua carteira, 
são fortes indicadores de que a inclusão é bem acolhida pelos alunos do primeiro ciclo. Este 
dado torna-se ainda mais evidente quando observamos as respostas à pergunta sete (ver 
gráfico 4): Como te sentias se o professor te pedisse para ajudar o teu colega nas tarefas que 
ele lhe pede para fazer?, e concluímos que 81% das crianças que participaram no nosso 
estudo ficariam contentes ou mesmo muito felizes  em ajudar o seu colega diferente. 
 

 
 

Gráfico 4 - Respostas à questão 7: Como te sentias se o professor te pedisse para ajudar o teu colega 
nas tarefas que ele lhe pede para fazer? 

 

Vejamos agora as respostas dadas pelas crianças à oitava questão, esquematizadas 
no gráfico 5: Como te sentes quando o professor dedica mais tempo aos meninos diferentes 
do que aos outros? Se agruparmos as afirmações proferidas em sentimentos positivos, 
negativos e indiferentes, facilmente percebemos que os sentimentos dominantes são os 
negativos. Foram 23 (74,2%) os alunos que expressaram sentimentos negativos, 5 (16,1%) 
revelaram-se indiferentes à situação apresentada e apenas 3 (9,7%) se mostraram contentes 
na eventualidade de a professora dedicar mais tempo aos seus colegas diferentes 
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Gráfico 5 - Respostas à questão 8: Como te sentes quando o professor dedica mais tempo aos 
meninos diferentes do que aos outros? 

 

 Neste aspecto em concreto, o cenário favorável face à inclusão e à aceitação dos 
colegas diferentes afigura-se-nos drasticamente alterado, quando as crianças são levadas a 
reflectir sobre o tempo que o professor dedica aos meninos especiais, em detrimento deles 
próprios e dos seus colegas. Como pode ver-se no gráfico 5, aqui os sentimentos negativos 
predominam nas percepções dos alunos. Se associarmos os resultados da pergunta sete e da 
pergunta oito, podemos inferir que as crianças gostam de ajudar os seus colegas diferentes, 
mas sentem-se tristes quando esta ajuda, que implica tempo e apoio individualizado, é dada 
pelo professor, o que tende a reduzir a disponibilidade deste para eles próprios (crianças 
sem NEE). 

A nona questão perguntava às crianças como é que, em seu entender, os meninos 
diferentes se sentiam quando estavam sentados na sala de aula, pedindo-lhe ainda para 
justificarem a sua resposta. As opiniões obtidas encontram-se representadas no gráfico 6. 
 

 
 

Gráfico 6 - Respostas à nona questão: Como achas que os meninos diferentes se sentem quando 
estão sentados na sala de aula? 

 

Face à questão colocada, grande parte dos alunos, 18 (58%), acham que os seus 
colegas diferentes se sentem contentes na sala de aula; porém, 8 (25,8%) pensam que estes 
se sentem tristes; 3 (9,7%) julgam que os seus pares diferentes nem se sentem 
contentes/nem tristes; 1 criança (3,2%) afirma que eles se sentem muito felizes e, ao 
contrário desta, outra criança (3,2%) julga que os colegas diferentes se sentem muito, muito 
tristes (ver gráfico 6). 
  As respostas dadas pelas crianças para justificarem a sua opinião acerca dos que lhes 
foi perguntado foram, posteriormente, agrupadas em três categorias de resposta: 1) não 
sabe; 2) resposta relacionada com as limitações da deficiência; e 3) resposta relacionada 
com as reacções dos outros. Partindo desta organização da informação, observámos que: 
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× Todos os alunos que participaram no nosso estudo apresentaram um motivo para a 

sua resposta, não havendo quem afirmasse não saber o porquê daquilo que pensava. 
× A menina que respondeu que os colegas diferentes se sentem muito felizes na sua 

sala de aula, justificou a sua resposta dizendo que “porque gostam de fazer trabalhos 
diferentes…”. 

× Os dezoito alunos que afirmaram que os seus colegas se sentiam contentes 
justificaram a sua resposta, quer com base nas limitações da deficiência, quer nas 
reacções dos outros. São disto exemplo as seguintes afirmações:  

- Limitações da deficiência (5 alunos) – “porque eles gostam de estar com 
pessoas normais”; “porque gostam de nos ver;… 
- Reacções dos outros (13 alunos) – “porque eles assim têm mais amigos”; 
“porque têm ajuda; “porque estão ao pé de meninos parecidos com eles”; porque 
a professora deixa-os fazer coisas e brincar”,”porque brincam com os outros 
meninos (só que alguns meninos têm medo da S.”… 

× Que os colegas não se sentem nem contentes/nem tristes, foi a opinião de três 
alunos. Duas das respostas estão relacionadas com as limitações da deficiência, tal 
como o exemplo seguinte demonstra “porque não podem fazer barulho, podem só 
portar-se bem”. A outra resposta prende-se com as reacções dos outros, “porque são 
amigos mas gozam com eles”.  

× Para as oito respostas onde é referido que os pares diferentes se sentiam tristes na 
sua sala de aula, temos como exemplo das justificações dadas pelas crianças, as 
seguintes afirmações: 

- Limitações da deficiência (6 alunos) – “porque não sabem nada”; “porque 
acham que deviam ser como nós”; porque eles são diferentes de mim”;”porque 
não sabem ler, não conseguem ouvir e isso”;… 
- Reacções dos outros (2 alunos) – ““porque os colegas às vezes gozam e eles 
ficam tristes”; “porque as pessoas não lhes ligam”;… 

× Apenas uma menina achou que os colegas se sentiam muito, muito tristes na sala de 
aula e justificou a sua resposta dizendo “ porque eles portam-se mal”. 
 

 Quando descreviam os sentimentos da criança diferente na sala de aula, os 
resultados opõem-se aos da questão dois, em que era pedido que se projectassem nos seus 
pares diferentes na sala de aula. Ou seja, a grande maioria (61,2%) da nossa amostra 
manifestou a percepção de que os seus colegas especiais se sentiam bem na sala de aula. 
Este facto torna-se ainda mais salutar no que à inclusão diz respeito, já que as respostas 
positivas dadas pelos alunos prendiam-se fundamentalmente com as reacções dos outros, 
como podemos constatar pelas seguintes afirmações “porque eles assim têm mais amigos”e 
“porque estão connosco e nós até brincamos com eles”. 
 No entanto, estes dados não são muito lineares, uma vez que algumas crianças não 
têm uma visão tão positiva da inclusão como seria desejável, afirmando que os seus colegas 
se sentiam tristes na sala de aula porque “não sabem nada”, “porque as pessoas não lhes 
ligam”, “porque têm saudades da professora deles (professora da sala de UEM), “porque 
acham que deviam ser como nós” e “porque são amigos mas gozam com eles”. 
 Não se sentem nem contentes/nem tristes porque não podem fazer barulho, podem 
só portar-se bem”, “eles portam-se muito mal”, “sentem-se tristes porque choram”, “alguns 
meninos têm medo da S.”. Afirmações como estas vão ao encontro dos resultados do 
sociograma e da possível explicação dada por Papalia e colegas (2001), segundo os quais as 
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crianças em idade escolar têm tendência para rejeitar os pares intrusivos/agressivos e para 
ignorar os tímidos e hesitantes ao contacto.  
 À semelhança do que sucedeu na pergunta dois, em que pedíamos às crianças para 
se projectarem no seu colega diferente na sala de aula, na pergunta dez solicitámos que se 
colocassem na situação de serem uma criança diferente no recreio da escola. Mais uma vez, 
a maioria dos inquiridos optou por sentimentos negativos (triste e muito, muito triste) na 
resposta à pergunta colocada, se fosses um colega especial como te sentias no recreio?. Em 
nosso entender, esta escolha esteve fundamentalmente relacionada com as reacções dos 
colegas ditos normais, “porque ninguém brincava comigo”, “podiam-me gozar, chamar, 
nomes”, “porque não podia ir para o campo para não levar com a bola de propósito na 
cara”, “não tinha ninguém para brincar porque era deficiente”. As afirmações que acabámos 
de transcrever poderão indicar-nos que, para além da maioria da nossa amostra não lidar 
bem com a deficiência, quando representada na própria pessoa, as crianças em questão 
poderão estar inseridas no estádio da moralidade heterónoma (de coacção), segundo Piaget. 
Este estádio é caracterizado pelos juízos rígidos e simplistas que a criança formula; “porque 
gozavam comigo como gozam com os outros, “porque eu não gosto dos meninos da UEM”. 
 Contudo, algumas das justificações que nos foram fornecidas nesta pergunta 
também nos permitem constatar que algumas das crianças inquiridas já se encontram no 
estádio da moralidade autónoma (de cooperação), que se caracteriza por juízos flexíveis e 
ténues, podendo ocorrer a formulação de um código moral pessoal, “porque algumas 
pessoas têm nojo dos deficientes, mas eu sei que são como os outros”, “porque todos somos 
iguais”. 

Na resposta à décima questão – Se fosses um colega especial como te sentias no 
recreio? Porquê? –, as respostas voltaram a agrupar-se em função das categorias atrás 
referidas, tal como é possível observar no gráfico 7. 
 

 

Gráfico 7 - Respostas à décima questão: Se fosses um desses colegas especiais como te sentias no 
recreio? Porquê? 

 

A categoria ‘reacções dos outros’ foi a mais utilizada nas justificações dadas pela nossa 
amostra; 19 (61,3%) atribuíram a causa do sentimento escolhido na primeira parte da 
pergunta às reacções dos outros; apenas 4 (13%) apresentaram as suas justificações com 
base em aspectos ligados às limitações da deficiência e 8 alunos (25,8%) mencionaram 
outras causas para explicar a sua escolha (ver gráfico 7). 
 A maioria dos alunos afirma que se sentiria triste ou muito, muito triste no recreio se 
fosse um colega especial. Ainda assim, se olharmos atentamente para as justificações dadas, 
elas deixam perceber a percepção dos alunos perante a deficiência dos seus pares (não 
brincam como nós”, podem brincar a algumas coisas comigo mas a outras não”, “eles 
brincam de outra forma”), mostrando-nos que estas crianças vêem o outro com limitações 
incapacitantes, até mesmo para as brincadeiras de recreio, o que já vai ao encontro do 
sentimento maioritariamente manifestado nos resultados da pergunta anterior. 

Outras causas; 
25,80% 

Limitações da 
deficiência; 13% 

Reacções dos 
outros; 61,30% 



 
 537 

As respostas dadas pela nossa amostra à questão onze do nosso questionário, Como 
achas que os meninos diferentes se sentem a brincar com os outros como tu?, permitiram-
nos tirar as seguintes conclusões: a maioria das crianças inquiridas, 21 (67,7%), achavam que 
os meninos diferentes se sentiam contentes a brincar com meninos como eles; 4 (12,9%) 
alunos são da opinião de que eles se sentiam muito felizes; 2 (6,4%) alunos pensam que eles 
nem se sentem contentes, nem tristes; os restantes 4 alunos (12,9%), dos trinta e um que 
compõem a nossa amostra, julgam ser a tristeza o sentimento dos colegas diferentes na 
situação apresentada. 

Os porquês destas respostas, à semelhança da questão anterior, foram agrupados nas 
três categorias já mencionadas: 1) aspectos relacionados com as limitações da deficiência; 2) 
aspectos que se prendem com as reacções dos outros; e 3) outras causas. Da leitura dos 
dados respectivos, podemos afirmar que: 

× As quatro meninas que afirmaram que os colegas se sentem muito felizes a brincar 
com os colegas como elas, justificaram a sua escolha tendo em conta as reacções dos 
outros (duas meninas) e outras causas (as restantes duas). Exemplos dessas 
justificações são: 

- Reacções dos outros (duas meninas ) – “porque podem aprender as coisas 
connosco”. 

- Outras causas (uma criança) – “porque gostam de brincar comigo”. 
 

× O sorriso correspondente ao sentimento contente, que reuniu a grande maioria das 
escolhas da nossa amostra (vinte e um alunos), teve várias explicações associadas à 
sua escolha, abrangendo as três categorias acima designadas: limitações da 
deficiência (5 crianças); reacções dos outros (7 crianças); outras causas (9 crianças). 
Delas são exemplos: 

- Limitações da deficiência (5 crianças) – “porque eles vão ser como nós 
quando ficarem bons”; ”porque eles brincam sempre com os mesmos meninos 
deficientes e faz bem brincar com outros”; 

- Reacções dos outros (sete crianças ) – “porque assim brincam com alguém 
normal”; “porque têm amigos para brincar”;”porque como eu fico feliz eles 
também têm que estar. Não gosto de ver meninos a chorar”; 

- Outras causas (nove crianças) – “eu gosto muito de deficientes”; “porque se 
divertem”; “porque esses meninos gostam de pessoas normais”. 

 
× Os dois alunos que afirmaram que os seus colegas diferentes não se sentem nem 

contentes/nem tristes estruturaram as suas razões com base nas limitações da 
deficiência, isto é, afirmaram que: “não brincam como nós”; “porque podem brincar a 
algumas coisas comigo mas a outras não”. 
 

× As quatro escolhas do sorriso correspondente ao sentimento de tristeza foram 
justificadas relacionando esse sentimento com as limitações da deficiência (duas 
crianças), e com as reacções dos outros (igualmente duas crianças). Exemplo da 
justificação dessas escolhas são:  

- Limitações da deficiência (duas crianças) – “porque não podem brincar como 
eu”. 

- Reacções dos outros (duas crianças ) – “porque podem não gostar de mim ou 
não querer brincar comigo e eu também não”.  
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Em conclusão, percebemos que mais de dois terços das crianças que colaboraram no 
nosso estudo pensam que os seus pares diferentes se sentem contentes ou mesmo muito 
felizes a brincarem com colegas como eles. As justificações dadas para estes sentimentos 
positivos são, contudo, divergentes e englobam razões, tais como:”porque eles brincam 
sempre com os mesmos meninos deficientes e faz bem brincar com os outros”, “porque assim 
brincam com alguém normal”. 

No que concerne às respostas dadas à décima segunda questão – Na tua opinião os 
meninos diferentes deveriam estar na mesma escola do que os outros meninos? –, optámos 
por organizá-las em função de três alternativas de resposta ao dispor dos alunos das duas 
turmas, isto é, sim, não e não sei. Os resultados estão resumidos no quadro 1.  
 

 

 

 

 

Quadro 1. Respostas à décima segunda questão: Na tua opinião os meninos diferentes deveriam 
estar na mesma escola do que os outros meninos? 

 
 

Observando o quadro 1, constatamos que a grande maioria dos alunos, 22 (70,9%), 
pensa que os meninos diferentes deveriam estar na mesma escola dos outros meninos. No 
entanto, 7 (22,6%) alunos têm uma opinião contrária e pensam que as crianças diferentes 
não deveriam frequentar a mesma escola que os outros meninos. Apenas 2 (6,4%) alunos 
afirmaram não saber se os alunos diferentes deveriam estar na mesma escola que os outros, 
justificando essa resposta (ver gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8 - Respostas à décima segunda questão: Na tua opinião os meninos diferentes deveriam 
estar na mesma escola do que os outros meninos?  

 

As justificações para as opiniões emitidas nesta questão em particular variaram 
bastante de criança para criança. As que concordam que os meninos diferentes estivessem 
na mesma escola que os outros meninos afirmaram: 
× - “Porque assim éramos muitos”; “porque nós temos que tratar bem os deficientes”; 

“porque eu até gosto deles; “porque têm que aprender”; “porque se fossemos todos 
iguais era uma seca. Os nossos amigos não tinham tempo para nós.”; “porque eu gosto 
de todos eles”; “porque a única diferença é que são deficientes”; “porque a escola é gira. 
As pessoas podem ter pena deles e ajudar”;”porque gosto de os ajudar”. 
 

 
Sim 

70,6% 
 

 
Não 
23% 

 
Não sei 
6,40% 

 

Sim Não Não sei

 Turma A  Turma B Total 

Sim 11 11 22 (70.9%) 

Não 1 6 7 (22,6%) 

Não sei 2 0 2 (6,4%) 
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As crianças que compõem a nossa amostra e que responderam negativamente a esta 
pergunta, mencionaram as seguintes razões: 

× - “Depois podem-nos fazer mal”; “porque têm de ser tratados”; “porque não há lugar 
para eles”; “porque são muitos deficientes”; “porque deviam estar todos os diferentes 
juntos para não haver confusões”; “porque alguns meninos não se sentem bem ao serem 
diferentes dos outros”; “porque eles não sabem fazer o que nós sabemos e têm muitas 
dificuldades”. 

 
Os dois alunos que afirmaram que não sabiam o que pensar, mencionaram como 

justificação: “dependia se aprendessem ou não” e “muitos não, só poucos. Porque senão a 
escola ficava cheia de deficientes”.   
 Percebemos que os pares ditos normais são a favor da inclusão, partindo da análise 
das respostas a esta pergunta. De facto, neste assunto concreto, a maioria dos alunos 
inquiridos, 22 (70,6%) respondeu-nos afirmativamente, referindo que: “porque nós temos 
que tratar bem os deficientes”; “porque os meninos que não sabem devem aprender”; 
“porque eles têm que ter companhia de outros diferentes”; “as pessoas podem ter pena deles 
e ajudar”;”porque aqui têm a ajuda que precisam”; ”porque não podemos ser todos iguais”.  
 As respostas negativas alertaram-nos, no entanto, para o facto de existir ainda um 
trabalho de educação para a cidadania, no âmbito do qual se deverá proceder à 
desmistificação da deficiência e à promoção de valores de igualdade para todos. Esse 
trabalho deverá ser realizado nas nossas escolas com as crianças do primeiro ciclo, ou 
podendo este tipo de sensibilização começar antes, no nível pré-escolar. Respostas como as 
seguintes alertam-nos para a premência dessa actuação: “Não, depois podem-nos fazer 
mal”; “Não sei, muitos não, só poucos; “ porque senão a escola ficava cheia de deficientes”; 
“não porque eles têm que ser tratados”; “Não, porque não há lugar para eles”, “Não, porque 
deviam estar todos os diferentes juntos para não haver confusões”. 
 Em jeito de síntese e reunindo todos os dados que nos permitiram cumprir o 
objectivo inicial e que nos ajudaram a dar resposta ao problema formulado no início deste 
trabalho – conhecer a percepção dos alunos diferentes pelos seus pares nas escolas 
inclusivas – podemos afirmar que a inclusão é, de uma maneira geral, bem aceite pelos que 
convivem com ela diariamente na ‘carteira do lado’. No entanto, parece-nos que existem 
ainda arestas para limar, e que seria importante sensibilizar e formar as crianças do primeiro 
ciclo (e de outros níveis de ensino) para a promoção da cidadania e de valores de igualdade. 
Este propósito é salientado no seguinte objectivo traçado pelo Fórum Educação para a 
Cidadania154 (2008): Oferecer a todas as alunas e a todos os alunos uma base comum de 
conhecimentos, atitudes e competências, através de uma adequada educação para os 
direitos e as responsabilidades, que as/os habilite a ser agentes activa/os na eliminação dos 
mecanismos sociais que constroem e reproduzem as desigualdades e as discriminações, bem 
como valorizar as diversidades como fonte de enriquecimento humano.   

                                                           
154

  O Fórum Educação para a Cidadania foi constituído por um grupo de representantes de várias instituições 
ligadas ao mundo social, académico e cultural que se reuniram para reflectir sobre as boas práticas de 
educação para a cidadania, com o objectivo de elaborar recomendações e recursos pedagógicos que auxiliem 
as escolas a trabalhar neste sentido. Deste Fórum, que reuniu entre 2006 e 2008, surgiu em 2008, um Manual 
intitulado “Objectivos Estratégicos e Recomendações para um Plano de Acção de Educação e de Formação para 
a Cidadania”, que incluí recursos e materiais de apoio para as escolas de todos os níveis de ensino.  
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Conclusões  
 

 Não há fórmulas mágicas para alcançar uma inclusão de sucesso nas nossas escolas, 
contudo, há caminhos que nos conduzem mais facilmente a esta meta. A criança diferente, 
como qualquer outra criança, necessita de se sentir física, social e emocionalmente incluída 
na sua escola, no seu mundo, sendo acolhida e acarinhada pelos pares que com ela 
convivem diariamente. 
 Um caminho que certamente nos conduzirá a um ambiente inclusivo e agradável 
para todos, passa por promover as interacções e relações de amizade entre os pares e as 
crianças diferentes. Esta é a convicção de muitos autores, aos quais fizemos referência na 
primeira parte deste trabalho e, em consequência da realização do nosso estudo, passámos 
também a partilhar desta mesma opinião.  
  Logo no inicio da nossa investigação, com a aplicação do primeiro instrumento de 
recolha de dados, o teste sociométrico, concluímos que os três alunos com multideficiência 
incluídos nas duas turmas em questão não faziam parte das preferências dos seus pares na 
turma. Este resultado leva-nos a inferir que as relações de amizade entre os pares e as 
crianças diferentes não estarão muito desenvolvidas, já que todos os alunos sem deficiência 
das duas turmas foram escolhidos por algum dos outros colegas, o mesmo não se 
verificando com as crianças diferentes. Refira-se que este dado foi corroborado pelas 
respostas obtidas através da aplicação do questionário, o que nos conduziu às conclusões 
que a seguir descrevemos.  
 Ainda que a grande maioria das crianças se sinta satisfeita com a presença dos alunos 
especiais na sua escola, um terço da amostra revela-se indiferente ou mesmo desagradada 
com este convívio com as crianças diferentes. Quando levados a projectar-se nos seus 
colegas diferentes, em contexto de sala de aula, a maioria dos inquiridos revelou 
sentimentos negativos face à deficiência, referindo que: é triste ser deficiente”; “acho que 
não devia haver deficientes”. As meninas pareceram evidenciar no nosso estudo uma maior 
aceitação da deficiência, defendendo, por exemplo, que: “eu posso ser deficiente e ter 
amigos que gostam de mim”. 
 Os pares reagem bem à vinda dos colegas diferentes para a sua sala de aula, no 
entanto, quando questionados quanto à possibilidade de terem mais colegas diferentes 
incluídos na sua turma, as opiniões já são divergentes. Este resultado parece revelar que a 
presença de crianças diferentes na sala de aula está longe de ser consensual para todos os 
alunos.   
 No que respeita à criação de laços de amizade com crianças diferentes, houve quase 
unanimidade por parte dos alunos no acolhimento da ideia, sendo que 90,3% dos inquiridos 
mostraram-se agradados com a mesma. A receptividade em formar laços de amizade com a 
criança diferente, de acolher com agrado a ideia de conviver com a inclusão na cadeira do 
lado, partilhando a sua carteira e ajudando o colega diferente nas tarefas que tem que 
executar, são fortes indicadores que a inclusão parece ser bem acolhida pelos alunos do 
primeiro ciclo. Dos resultados obtidos podemos inferir que as crianças gostam de ajudar os 
seus colegas diferentes, mas sentem-se tristes quando esta ajuda, que implica tempo e 
apoio individualizado, é dada pelo professor, que deixa assim de ter tanto tempo disponível 
para os que não são diferentes.  
 Estes dados levam-nos ao encontro das afirmações de autores como Odom (2007), 
segundo o qual, a aceitação social da criança diferente poderá estar relacionada com a 
‘dependência percepcionada’, isto é, os pares terão tendência a tratar a criança diferente 



 
 541 

como bebé ou incapaz. Este facto faz com que muitas das interacções que se estabelecem 
entre as crianças ditas normais e os seus pares diferentes tenham por base a prestação de 
cuidados (o auxílio) e não a amizade.  

Quando os alunos ditos normais descrevem (em função do que imaginam) os 
sentimentos da criança diferente na sala de aula, mostram ter a percepção de que os seus 
colegas especiais se sentem bem neste contexto, referindo, ainda, que se sentem contentes 
ou mesmo muito felizes a brincarem com meninos como eles. 
 Algumas das afirmações que analisámos ao longo do presente estudo indicam-nos 
que a maioria da nossa amostra não lida bem com a deficiência quando ‘representada na 
primeira pessoa’ (isto é, quando se pede à criança dita normal que se imagine como uma 
criança diferente). Estes dados remetem-nos para a hipótese de que os alunos constituintes 
da nossa amostra possam estar inseridos no estádio da moralidade heterónoma, segundo 
Piaget. Este estádio, como se disse, é caracterizado pelos juízos rígidos e simplistas que a 
criança formula. Contudo, algumas das justificações que nos foram fornecidas também nos 
permitem observar que algumas das crianças inquiridas já se encontram no estádio da 
moralidade autónoma (de cooperação), que se caracteriza por juízos flexíveis e ténues, 
podendo ocorrer a formulação de um código moral pessoal. 
 No final, percebemos que os pares ditos normais, tendem a manifestar-se a favor da 
inclusão, uma vez que ao questionarmos a nossa amostra se os meninos diferentes deveriam 
estar mesma escola do que os outros meninos?, a maioria dos alunos inquiridos (n=22; 
70,9%) responde-nos afirmativamente. 
 No entanto, as respostas negativas deverão ser vistas como um sinal de alerta para 
todos os agentes educativos (mães, pais, docentes e assistentes operacionais, entre outros). 
Existe a necessidade, em nosso entender, de se desenvolver um trabalho específico para que 
ocorra uma cada vez maior aceitação e o desenvolvimento de competências – em todas as 
pessoas – para saber lidar com a diferença. Este trabalho deverá iniciar-se nos níveis 
escolares mais básicos (pré-escolar e 1º ciclo), como forma de minimizar a exclusão física e 
social nos níveis de ensino seguintes e de assegurar um crescimento e uma aprendizagem 
com qualidade para todas as crianças. 
 Apresentadas as principais conclusões do nosso estudo, passaremos a fazer 
referência às limitações deste trabalho. Segundo Odom (2007), a avaliação de relações 
sociais deverá ser feita de forma multimodal, ou seja, deverá incluir informação recolhida 
junto dos pais/mães, educadores e colegas. No nosso estudo, apenas nos reportámos à 
consulta dos pares, o que diminui a validade das conclusões e não nos autoriza a veleidades 
de generalização dos resultados. Tratou-se sobretudo de um estudo exploratório, descritivo, 
cingido a uma instituição escolar apenas, o que apesar de tudo não lhe retira mérito. 

Alguns autores, como Hall e McGregor (2000), apontam a necessidade de se recorrer a 
vários instrumentos de avaliação no estudo das relações entre pares, referindo a pertinência 
do estudo sociométrico, das entrevistas aos pares e da observação directa das interacções 
sociais. No nosso estudo, apenas utilizámos o estudo sociométrico e entrevistas aos pares, 
não tenho efectuado a observação directa. Nos estudos sociométricos é, ainda, importante 
avaliar as escolhas mútuas, isto é, analisar as situações em que a criança escolhe e é 
escolhida pelo mesmo par. No entanto, na presente investigação tal não foi possível, uma 
vez que as crianças diferentes em causa possuíam uma deficiência profunda, o que nos 
impediu de as questionar sobre as escolhas face às situações que colocámos aos seus 
colegas sem NEE. No que concerne à realização de testes sociométricos, para além do 
questionamento acerca das três pessoas com que gostas mais de…, é usual perguntar, 
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também, quais os três colegas com que gostas menos de…, ou que não escolherias para…, 
etc. No entanto, por questões que se prendem com a possibilidade de melindrar as crianças 
inquiridas e de influenciar a visão formada do colega diferente, optámos por apenas realizar 
o questionamento de forma positiva.    

Consideramos também que as nossas conclusões talvez tivessem maior credibilidade 
se inquiríssemos um maior número de crianças e se, na nossa amostra, incluíssemos alunos 
de todos os anos de escolaridade. No entanto, no presente trabalho, tal não foi possível. 

Da realização deste estudo, da análise dos seus resultados e da reflexão em torno das 
suas conclusões, poderemos sugerir algumas medidas com implicações para a intervenção 
com crianças do primeiro ciclo em escolas inclusivas. São elas:  

1) A aposta em promover actividades de educação para a cidadania e para os valores, e 
a sensibilização para a valorização da criança diferente. Esta educação poderá ser 
realizada através de conversas informais, assembleias de turma, dramatizações, 
leitura de obras relacionadas com a temática, entre outras;  

2) Contribuir para o desenvolvimento das competências sociais e lúdicas da criança 
diferente na participação em actividades/tarefas de grupo dentro da sala de aula e no 
recreio;  

3) Formação de professores: inclusão da temática da deficiência na formação inicial e 
contínua dos docentes, de forma a serem capazes de fomentar visões positivas e não 
discriminatórias nas crianças e adolescentes (e adultos) de diferentes idades. 

 Em suma, devem ser implementadas medidas que permitam compreender e propiciar 
uma boa interacção entre a criança diferente e os seus pares, sendo esta a base para a 
construção de uma inclusão de sucesso e para o desenvolvimento social e emocional bem 
sucedido do aluno diferente.  
 Apesar de nenhuma das medidas que aqui sugerimos constituir uma inovação ou um 
mérito produzido exclusivamente pela nossa investigação, acreditamos que o nosso trabalho 
vem reforçar a pertinência das mesmas, tendo em vista a criação de um ambiente escolar 
verdadeiramente inclusivo. Do nosso conhecimento esta foi talvez (na altura de defesa da 
tese de Mestrado da primeira autora) a primeira investigação sobre esta temática realizada 
em Portugal, e os seus dados permitem-nos observar que a inclusão padece, no nosso país, 
das mesmas dificuldades sugeridas por autores tais como, Odom, Hall e MacGregor. 
 Nesta linha, e no que concerne aos estudos futuros nesta área, pensamos que seria 
pertinente realizar um estudo longitudinal que nos permitisse constatar as mudanças 
ocorridas ao longo do tempo de contacto dos alunos ditos normais com os seus pares 
diferentes. Parece-nos também importante incluir nesse potencial estudo a observação 
directa das interacções das crianças diferentes com os seus pares e auscultar as opiniões dos 
professores e pais/mães sobre as relações entre pares (crianças com e sem deficiência) na 
escola inclusiva.  
  Gostaríamos, pois, de terminar este trabalho, fazendo nossas as palavras de Correia 
(2003), quando este autor defende que, a “filosofia adjacente a uma escola inclusiva prende-
se com um sentido de pertença, onde toda a criança é aceite e apoiada pelos seus pares e 
pelos adultos que a rodeiam. A diversidade é, assim, valorizada, tendo como pilares 
sentimentos de partilha, participação e amizade (p.23).” 
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O que Pensam os Professores que Ensinam Matemática Sobre 
a Inclusão de Alunos com NEE?  

 
Geraldo Eustáquio Moreira 

Ana Lúcia Manrique 
 

Resumo 
Esta pesquisa buscou analisar as representações sociais de professoras e professores 

que ensinam Matemática acerca do fenômeno da deficiência, bem como saber suas opiniões 
e dúvidas sobre a educação do aluno com necessidades educativas especiais (NEE). O estudo 
foi realizado com 10 professores e 55 professoras que ensinam Matemática em quatro 
escolas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, Brasil. As entrevistas foram 
analisadas por meio do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), tendo como referencial teórico-
metodológico a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici. Os resultados 
revelaram a existência de opiniões diversificadas acerca do tema. Uma das representações 
sociais identificada revelou um docente envolvido com os alunos com NEE, sendo favorável 
ao movimento de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas. Tais educadores formam 
um grupo que busca legitimar suas ações frente ao combate do preconceito e discriminação. 
Outra representação social revelou grandes preocupações dos docentes quanto ao fazer 
pedagógico, uma vez que os alunos com NEE estão incluídos em sala de aula regular e 
muitos docentes não sabem o que fazer com esses alunos e, principalmente, como incluí-los 
em sua aula regular. Por outro lado, os resultados revelaram uma terceira representação 
social, apontando um profissional com opiniões que fortalecem a não inclusão do aluno com 
NEE nas escolas regulares, bem como dúvidas relacionadas à inclusão do aluno com 
desenvolvimento atípico e como lidar com este aluno em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Professores que ensinam Matemática; Representações sociais. 
 
Abstract 

This research investigates the social representations of Mathematics teachers about 
the phenomenon of disability and their views on the education of students with special 
educational needs (SEN). The study was conducted with 10 men and 55 women who teach 
mathematics at four public schools in the State of São Paulo, Brazil. The interviews were 
analyzed using the Collective Subject Discourse (CSD), with the theoretical and 
methodological framework of Social Representations Theory (SRT) Serge Moscovici. The 
results reveal the existence of views diverse on the subject. One social representation 
identified reveals a teacher involved with students with SEN, favorable by the movement of 
inclusion of students with disabilities in schools. They form a group that seeks to legitimize 
their actions in combat the discrimination. Another social representation of teachers reveals 
some concerns as to teach, since students with SEN are included in the regular classroom 
and many teachers do not know what to do with these students, and especially how to 
include them in your classroom. Moreover, the results show a last social representation. It 
indicates a professional who is opposed the inclusion of students with SEN in mainstream 
schools and have questions related to the inclusion of students with atypical development 
and how to deal with this student in the classroom. 
 
Keywords: Inclusion; Teachers who teach Mathematics; Social representations. 
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Referencial teórico 
 
Gênese do estudo 

 
Nosso envolvimento com alunos que apresentam deficiência vem desde 1998, 

quando atuávamos em uma escola da rede pública de ensino de Brasília, à época, em uma 
sala de recursos que, consoante ao Ministério da Educação, é:  

 
Um local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos 
à natureza das necessidades especiais do alunado, onde se oferece a 
complementação do atendimento educacional realizado em classes de 
ensino comum. O aluno deve ser atendido individualmente ou em 
pequenos grupos, por professor especializado, e em horário diferente do 
que frequenta o ensino regular (Brasil, 2001; p. 35).  

 
Desde então, temos nos debruçado sobre o assunto, buscando melhorar nossa 

atuação profissional e, para além disso, buscamos respostas às nossas inquietações, uma vez 
que necessitávamos saber como se processava o desenvolvimento histórico-cultural desses 
alunos. Aos poucos, percebemos que tudo que líamos sobre a temática fazia parte de nosso 
cotidiano, quando a segregação, tão bem representada por Vygotski, era presente em nosso 
meio e, ainda, os processos compensatórios eram completamente ignorados (Vygotski, 
1997).  

Vimos como a forma de se referir aos alunos especiais mudava consoante a cultura e 
região e como muitos países vêm adotando conceitos que buscam valorizar a pessoa com 
deficiência, bem como sua sua interação social. A este respeito, Correia (2008) pontua que 
devemos utilizar o termo “necessidades educativas especiais” (NEE) para os alunos da 
educação especial, levando-se em consideração suas características intelectuais, sensoriais, 
físicas e socioemocionais.  

 
Claro que esta expressão surge de uma evolução nos conceitos que até 
então se usavam, quer eles fossem de cariz social, quer educacional. A 
expressão NEE vem, assim, responder ao princípio da progressiva 
democratização das sociedades, refletindo o postulado na filosofia da 
integração e proporcionando uma igualdade de direitos (Correia, 2008; p. 
44).  

 
Passaram-se de termos que reforçavam o preconceito a termos que valorizam a 

pessoa com NEE, mas que ainda carregam cicatrizes de uma inclusão não concretizada, de 
um longo caminho a ser percorrido. Segundo a Resolução CNE/CEB 4/2009 (Brasil, 2009; 
p.17), alunos com deficiência são “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que em interação com diversas barreiras, 
podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade.”  

Em nossa jornada, percebemos que a educação inclusiva, desejada por pessoas com 
deficiência, seus familiares e diversos educadores, ainda está longe de ser inclusiva em sua 
totalidade, como veremos ao longo deste trabalho, que adota o conceito de Educação 
Inclusiva presente na Política Nacional de Educação Especial, que tem como objetivo: 

 
O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
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nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover 
respostas às necessidades educacionais especiais que, interação com 
diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade (Brasil, 2010; p. 19). 

  
Para a elaboração deste trabalho, buscamos apoio em Vygotski (1997), que critica 

uma educação segregacionista, uma vez que o “ensino especial deve perder seu caráter 
especial e assim se converterá em uma parte do trabalho educativo geral” (p. 72). Para ele, 
todos os alunos, independentemente de sua constituição, merecem ter o mesmo tipo de 
atendimento pedagógico, com a mesma qualidade. Segundo o autor: 

 
A escola auxiliar criada somente para ajudar a escola normal, não deve 
nunca e em nenhum caso quebrar os vínculos com a última. A escola 
especial deve tomar por certo aos atrasados e fazê-los regressar 
novamente. A orientação para a eliminação total de tudo o que agrava o 
defeito constitui a tarefa da escola (Vygotski, 1997; p. 72).  

 
Em relação ao ensino de Matemática para alunos com NEE, defendemos que as 

professoras e professores dessa área devem buscar caminhos alternativos que contribuam 
para o desenvolvimento desses alunos, cuja atuação pedagógica é fundamental para a 
realização desse processo. Vygotski (1997) defende que o aluno que apresenta deficiência 
não deve ter educação diferenciada e com menor grau de qualidade. Cabe à professora e ao 
professor perceberem que sua relação social e pedagógica com o estudante com NEE é 
fundamental para seu desenvolvimento psíquico, uma vez que a escola deve trabalhar pela 
superação das dificuldades (Vygotski, 1997). 

De um modo geral, ouvimos muitas pessoas dizerem que a matemática ensinada na 
escola, seja para alunos “normais” (Rapoli & colaboradoras, 2010), seja para alunos com 
NEE, deve ter sentido prático no cotidiano das pessoas, independentemente das condições 
educativas. Zunino (1995) pontua que, muitas vezes, “a Matemática que se ensina na escola, 
não é útil para a vida.” (p. 12). Para a autora, a professora e o professor são concebidos 
como pessoas que se limitam a reproduzir o que está expresso no currículo da disciplina.  

Particularmente, discordamos da autora. É preciso, antes de tudo, fazer com que a 
aprendizagem em Matemática seja significativa e prazerosa, independentemente do grau de 
dificuldade do aluno.  

E, assim, engajados na importância do tema para a aprendizagem do aluno com NEE 
e a quase inexistência de estudos focalizando o cotidiano da aula de Matemática para esses 
alunos, com o objetivo de aprofundar e socializar as discussões e conhecimentos da área, 
desenvolvemos o presente artigo, que constitui-se de parte de nossa tese de doutoramento. 

O objetivo do presente artigo foi investigar as representações sociais das professoras 
e professores que ensinam Matemática, a partir de uma situação cotidiana, sobre o 
fenômeno da deficiência, mediante suas experiências e vivências profissionais.  
Necessidades Educativas Especiais: Reflexões 

 
Da bibliografia especializada sobre o desenvolvimento do aluno com NEE, emerge o 

conceito de deficiência. Entre as definições historicamente registradas, observamos que não 
existe um conceito que representa um posicionamento frente ao combate dos preconceitos 
da deficiência, embora saibamos que o atendimento ao aluno com desenvolvimento atípico, 
ainda cercado de segregação e discriminação, tem apresentado uma tendência em se 
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posicionar a favor da aceitação de conceitos que consideram o desenvolvimento social, 
histórico e cultural do estudante que apresenta deficiência.  

De acordo com Moreira e Manrique (2010a), em relação à variedade de estudos 
sobre o tema, diversos teóricos, entre os quais destacam-se Correia (2008), Diaz (1995), 
Leontiev (1978), Mantoan (2007), Omote (1994), Pessotti (1984), Pino (2005), Sassaki (1997), 
Vygotski (1997) e Yarochevski (1983), criticam o caráter excludente da educação dos alunos 
com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.  

Segundo a literatura consultada, mesmo com o fim dos castigos, a ideia errônea 
acerca da deficiência, reproduziu, irresponsavelmente, o descompromisso com quem 
possuía desenvolvimento atípico. Nem mesmo as ações sociais voltadas para a pessoa com 
deficiência foram capazes de apagar, ou amenizar, as ideias fundadas no descrédito e 
exclusão. Não possuir as mesmas características que os semelhantes, era suficiente para 
segregar, uma vez que a homogeneidade social prevalecia (e ainda prevalece) entre as 
pessoas consideradas “normais” (Correia, 2008; p. 44). Nega-se a diversidade e a 
singularidade presentes no grupo social e em cada indivíduo. 

No entanto, ao longo dos anos, as posições fatalistas, baseadas no sobrenaturalismo 
e na organicidade, deram lugar às concepções sociais da deficiência, que representaram um 
avanço em relação às posições adotadas. Ao rejeitar o determinismo biológico, o homem 
social passa a ser visto como aquele que é produto e sujeito de sua própria história 
(Yarochevski, 1983). Tal abordagem pressupõe uma crítica em relação à visão fatalista, 
porém não apresenta uma teoria capaz de explicar como se dá o desenvolvimento da pessoa 
com deficiência. A deficiência passa a ter uma conotação social e não orgânica.  

Contudo, para Yarochevski (1983) as atividades do homem foram centradas em seu 
desenvolvimento social, cultural e histórico. Para essa nova concepção histórico-cultural, a 
pessoa por apresentar alguma constituição incomum, não é uma pessoa incapaz, uma vez 
que não considera a padronização do desenvolvimento. O principal representante da matriz 
histórico-cultural foi Vygotski155 (1896-1934).  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (Brasil, 2007), em nosso País, a educação de pessoas com deficiência está 
organizada sob a forma de Atendimento Educacional Especializado (AEE), ancorado por 
diagnósticos que definem as práticas escolares para esses alunos. Vygotski (1997), como 
defensor incansável dos direitos da pessoa incomum, foi um severo crítico aos instrumentos 
que legitimam a deficiência, por meio de métodos de mensuração. Não cabe à escola negar 
ou excluir qualquer indivíduo do direito constitucional de estudar, considerando-se tão 
somente resultados oriundos de testes de medida. Cabe ao governo implementar formas de 
atendimento eficazes, munindo as professoras e professores de condições pedagógicas 

                                                           
155

 Lev Semiónovic Vygotski (1896-1934) foi um estudioso russo, com interesses teóricos diversos, tais como 
advocacia, filosofia, medicina e docência. Além disso, teve interesse em pedagogia, linguística e defectologia 
(estudo do defeito). Foi um dos primeiros autores a trabalhar com os conceitos de deficiência e o 
desenvolvimento dos aluno especiais. Seu livro, Fundamentos de Defectologia, tem contribuído 
significativamente para as discussões da atualidade que dizem respeito ao desenvolvimento atípico de crianças 
com deficiência.  Vygotski foi o grande teórico da concepção histórico-cultural do desenvolvimento das funções 
psíquicas superiores. Para ele, o homem é um ser social, constituído através das e nas relações sociais, 
mediadas pela atividade histórica, cultural e social. 
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mínimas156 para o exercício de sua profissão docente, bem como a integração plena de 
todos os alunos, com e sem NEE.  

Destarte, o que se percebe é a responsabilização dos docentes pelo sucesso ou 
insucesso da Educação Inclusiva. O Estado joga sobre os ombros das professoras e dos 
professores a atribuição exclusiva de educar os alunos com NEE, sem ofertar condições 
curriculares e pedagógicas, em muitos casos, como pode ser observado na Resolução 
CNE/CEB 04/2009 (Brasil, 2009; p. 2), em seu Artigo 9º: “A elaboração e execução do plano 
de AEE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais 
ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular (...).” 
(destaque nosso).    

Os elementos textuais destacados, redigidos pelos representantes governamentais, 
impõem às professoras e aos professores a responsabilidade da elaboração e execução de 
um plano audacioso de AEE. Tal atitude, na nossa opinião, tem como recorte principal se 
eximir da responsabilidade de se ter políticas públicas de qualidade que envolvam tanto 
equipes governamentais quanto representantes docentes e da comunidade escolar. É 
necessário o envolvimento de todos os atores sociais, sendo a equipe multidisciplinar capaz 
de atender aos objetivos da educação do aluno com NEE (Correia, 2008).  
 
Atendimento ao aluno com NEE 
 

Em nosso País o atendimento às pessoas com constituição incomum teve início na 
época do Império. Nesse cenário, a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 
1854, hoje conhecido como Instituto Benjamim Constant, e a implantação do Instituto dos 
Surdos-Mudos, atualmente denominado de Instituto Nacional da Educação dos Surdos 
(INES), ambos no Rio de Janeiro, consolidou a existência de direitos e marcos históricos e 
normativos, que vêm se aprimorando a cada dia (Brasil, 2007). Em seguida, foi fundado o 
Instituto Pestalozzi, em 1926, cuja especialização deu-se, inicialmente, ao atendimento às 
pessoas com deficiência intelectual, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), em 1954 (Brasil, 2007).  

A conceituação e a forma de ver o aluno com NEE mudaram ao longo da história, 
levando-se em consideração suas distintas características (Correia, 2008). Neste sentido, 
mediante a proposta da implantação de escolas inclusivas, a Declaração de Salamanca 
(Brasil, 1994) trouxe mais condições de inclusão e socialização dos alunos com NEE, uma vez 
que “o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem 
juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e diferenças que 
apresentam” (p. 23).  

Ações internacionais, que promoveram a elaboração de documentos oficiais, como a 
Declaração Mundial de Educação para Todos (Brasil, 1990b) e a Declaração de Salamanca 
(Brasil, 1994), e nacionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Brasil, 
1990a) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), têm influenciado, 
fortemente, o aprimoramento e a aplicação de políticas públicas voltadas para a educação 
inclusiva. Para Rapoli e colaboradoras (2010), nas escolas inclusivas, não pode haver padrões 
que identificam os alunos como especiais e normais, uma vez que “todos se igualam pelas 
suas diferenças” (p. 8). Para as autoras:   

                                                           
156

 Na nossa compreensão, condições mínimas para desenvolver um trabalho pedagógico satisfatório, devem 
envolver entre outras coisas, mobiliário adequado, material pedagógico de qualidade e cursos de capacitação 
e/ou formação contínua para os profissionais envolvidos.  
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A diversidade na escola comporta a criação de grupos de idênticos, 
formados por alunos que têm uma mesma característica, selecionada para 
reuni-los e separá-los. Ao nos referirmos a uma escola inclusiva como 
aberta à diversidade, ratificamos o que queremos extinguir com a inclusão 
escolar, ou seja, eliminamos a possibilidade de agrupar alunos e de 
identificá-los por uma de suas características (por exemplo, a deficiência), 
valorizando alguns em detrimento de outros e mantendo escolas comuns e 
especiais (p. 8).  

 
Consoante à literatura consultada, muitas professoras e professores, embora 

atuando com alunos com NEE, sentem-se despreparados para a prática docente, como se 
tivessem que ter cuidados diferenciados em relação àquelas crianças com desenvolvimento 
atípico. Nesse sentido, Tunes (2003) esclarece que:  

 
É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que não se sentem 
preparadas para atuar com as crianças e os jovens especiais. É verdade. De 
fato, não estamos preparados para isso. Se estivéssemos, o nosso 
compromisso com essas crianças e jovens não se traduziria como um 
desafio. É desafio exatamente porque não sabemos como fazer. Temos que 
investigar, buscar, descobrir (p. 11).  

 
Para Vygotski (1997), a educação de estudantes com NEE deve afastar-se dos 

modelos que visam ao isolamento social e da passividade frente às possibilidades de 
aprendizagem. Negar a diversidade é negar as peculiaridades de cada ser humano. Assim, o 
rompimento de atitudes que colocam o aluno como ser passivo do processo ensino-
aprendizagem é consenso entre os pesquisadores da área e têm Freire (1982) como adepto: 

 
Até quando a escola primária – mas não só ela; a média, a universitária 
também, vem insistindo, com seus rituais, com seus comportamentos, em 
estimular posições passivas nos educandos, através dos seus 
procedimentos autoritários? É o autoritarismo do discurso, por exemplo, e 
no discurso da professora e do professor. É o autoritarismo da transferência 
de um conhecimento parado, como se fosse pacote que se estende à 
criança, em lugar de se convidar a criança a pensar e aprender a aprender 
(p. 36). 

 
Mas essa atitude de passividade frente ao processo ensino e aprendizagem é 

contraditória, principalmente, se observarmos o princípio fundamental da escola inclusiva, 
proposto pela UNESCO (1994): 

 
As crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem 
reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, 
acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de currículo 
apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recursos e parcerias com a comunidade (p. 61).  
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Vygotski (1997) critica a lei do menor esforço do educador bem como a de menor 
resistência do educando, pois defende que a criança com NEE não deve ter educação 
diferenciada daquela ofertada aos alunos com desenvolvimento típico. D’Ambrósio (1998) 
aponta que a formação insuficiente da professora e do professor, sobretudo daqueles que 
ensinam Matemática, é um desafio para a educação. Para ele, a “falta de capacitação para 
conhecer o aluno e a obsolescência dos conteúdos adquiridos na licenciatura” (p. 225), 
constituem necessidades de modificação dos currículos, principalmente os de Matemática, 
uma vez que oportuniza esses profissionais a valorizarem as experiências de seus alunos.  

Tunes e colaboradores (2003), ressaltam que “para o professor empenhado em 
promover a aprendizagem de seu aluno, há o imperativo de penetrar e interferir em sua 
atividade psíquica (...)” (p. 691). Para Tacca (1997), algumas atitudes são necessárias para 
ajudar o professor a desenvolver seu trabalho, como “intervenção atenta, a fim de colocar 
seus recursos pessoais e diferentes instrumentos e estratégias em favor da aprendizagem e 
do desenvolvimento do aluno” (p. 18).  

Além disso, Nóvoa (1995) esclarece que os “professores constroem a sua identidade 
por referência aos saberes (práticos ou teóricos), mas também por adesão a um conjunto de 
valores” (p. 35). Neste sentido, o processo ensino-aprendizagem deve respeitar a 
singularidade humana, desapropriando cada membro da comunidade escolar de atitudes 
preconceituosas, cujos valores devem estar a serviço da inclusão.  

 
Entre outras coisas, a concepção ainda reinante de deficiência, como um 
problema inerente ao indivíduo. É fato que a sociedade, a escola, os 
profissionais da área e a própria legislação têm sido fortemente 
influenciados por concepções que compreendem a deficiência como um 
fenômeno individual e não como um fenômeno socialmente construído 
(Torezam, 1999; p. 38).  

 
Em qualquer atividade pedagógica, em qualquer aula, importa-nos, primeiro, 

conhecer o aluno. Ao conhecê-lo, a professora e o professor ajudam na construção das 
ideias e elaboração de conceitos de uma forma mais esquematizada. Nesse sentido, Ponte e 
Oliveira (2002) pontuam que conhecer nossos alunos “como pessoas, os seus interesses, os 
seus gostos, a sua forma habitual de reagir, os seus valores, as suas referências culturais, e 
conhecer o modo como eles aprendem, são condições decisivas para o êxito da atividade do 
professor” (p. 148).  

Esse tipo de abordagem educacional, onde a professora e o professor conhecem seus 
alunos, priorizam a interação do sujeito com o outro e com o meio social, objetivando o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades psicopedagógicas, evidencia os aspectos 
sociais da aprendizagem, além de atender necessidades orgânicas, emocionais e sociais dos 
alunos com NEE (Vygotski, 1997). 

 
 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) 
 
Em 1961 fomos contemplados com o surgimento das primeiras manifestações da 

Teoria das Representações Sociais, quando o psicólogo romeno, naturalizado francês, Serge 
Moscovici publicou sua tese de doutorado, intitulada La Psychanalyse, son image et son 
public (A Psicanálise, sua imagem e seu público), servindo de guindaste que atua no 
desmonte de velhos valores. O nascimento da Teoria das Representações Sociais (TRS) na 
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França e na Europa ocorreu posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com raízes fincadas 
na Sociologia e na Antropologia, cuja pré-história está inserida nas obras de Émile Durkheim 
e Lévi-Bruhl. A literatura aponta que a inspiração para a criação da TRS veio da história de 
vida de Serge Moscovici. A crença de que as leis que explicavam os fenômenos sociais eram 
diferentes das leis que explicavam os fenômenos individuais alavancou seu surgimento.  

Foi na Psicologia Social que a teorização das Representações Sociais encontrou forças 
para se legitimar e ganhar o mundo, embora tenha origem na sociologia durkheiminiana, 
que consistia em um enorme guarda-chuva, capaz de abrigar crenças, mitos, imagens, 
idioma, religião e as tradições. Segundo Arruda (2002) essa teorização exigiu muito esforço e 
persistência para que Serge Moscovici operacionalizasse o conceito de sua teoria, buscando 
preencher a lacuna deixada pela teoria das representações coletivas de Émile Durkheim. Isto 
posto, apresentamos o conceito de Representações Sociais: 

 
Por Representações Sociais entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originado na vida cotidiana nos cursos de 
comunicação interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, 
aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais, podem 
também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum 
(Moscovici, 1978; p. 26).  

 
Para ele, a representação social refere-se à maneira do indivíduo pensar e interpretar 

o seu cotidiano e, a partir de sua definição, muitas outras surgiram tendo como norte a 
gênese moscoviciana.  

Como uma das principais colaboradoras de Moscovici, Jodelet157 (2001) enriquece e 
amplia o conceito de representação social, cuja definição é a mais consensual entre os 
pesquisadores da temática:  

 
Uma forma específica de conhecimento, socialmente elaborada e 
partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de 
uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como 
saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. 
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos 
processos cognitivos e das interações sociais (Jodelet, 2001; p. 22).  

 
Como fenômeno cognitivo, consoante Jodelet (2001), as representações sociais, 

envolvem, entre outros aspectos, “a pertença social dos indivíduos com as implicações 
afetivas e normativas, com as interiorizações das experiências práticas, modelos de conduta 
e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que a ela 
estão ligadas” (p. 22). 

Os processos que mostram a interdependência entre as atividades psicológicas e as 
suas condições sociais de exercício, denominados de objetivação e ancoragem, foram 
responsáveis pela formação das representações sociais e servem para a transformação do 
não familiar em familiar, do desconhecido em conhecido (Moscovici, 1984). Para Jodelet 
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(1984), a objetivação é um processo de construção formal do conhecimento, que orienta as 
percepções e os julgamentos individuais numa realidade construída, mas que não garante a 
inserção orgânica desse conhecimento. Segundo a autora, nesse processo o indivíduo 
reabsorve um excesso de significações, materializando-as, sendo, pois, o processo de 
construção formal de um conhecimento pelo indivíduo. Mas se objetivar é descobrir a 
qualidade icônica de uma ideia, transformar um conceito em uma imagem, como defende 
Moscovici (1984), então “as palavras não falam sobre nada, somos compelidos a ligá-las a 
alguma coisa, a encontrar equivalentes não verbais” (Sá, p. 38), isto é, “materializar” as 
ideias e os conceitos, o abstrato. 

Por outro lado, o segundo processo de formação da representação social, a 
ancoragem, vista como a penetração de uma representação nova naquelas que já existem, é 
que dá o caráter eminentemente social às representações. A ancoragem, numa via de mão 
dupla com a objetivação, garante a absorção do conhecimento e de novos conceitos 
mediante as três funções centrais da representação: a função cognitiva (atua na integração 
de novos conhecimentos), a interpretativa (faz a leitura do real) e a orientadora (que guia as 
condutas e as relações sociais). Para Moscovici (2005) é na ancoragem que é possível tornar 
o desconhecido em conhecido a partir dos conhecimentos existentes. A ancoragem está 
diretamente relacionada com crenças, valores e atitudes. Para Jodelet (1984), ancorar é 
integrar cognitivamente um objeto representado (sentimentos, ações, ideias, pessoas, 
relações) a um sistema de pensamento social.  

Para Moscovici (2005) é na ancoragem que é possível tornar o desconhecido em 
conhecido a partir dos conhecimentos existentes. A ancoragem está diretamente 
relacionada com crenças, valores e atitudes. Para Jodelet (1984), ancorar é integrar 
cognitivamente um objeto representado (sentimentos, ações, ideias, pessoas, relações) a um 
sistema de pensamento social.  

Mediante vários estudos realizados após as conclusões moscovicianas, percebemos 
que o tecido das Representações Sociais foi costurado de forma estruturada e não de forma 
isolada. Podemos dizer que as representações sociais, enquanto saber partilhado de um 
grupo, dizem respeito à correria dos tempos hodiernos, às grandes transformações 
cotidianas oriundas do correr da vida, valorizando os saberes concebidos no senso comum.  

Por sua abordagem psicossocial, por meio da representação social, é possível 
descortinar o pensamento e a prática social de um grupo em questão, possibilitando o 
entendimento da realidade, o que é fundamental para a inclusão de alunos com NEE, em 
aulas de Matemática, conforme veremos a seguir.  

 
 

Metodologia 
 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 
 
Na atualidade, muito se tem discutido acerca da indissociabilidade das pesquisas de 

caráter qualitativo e quantitativo. A associação entre essas duas formas de produzir 
conhecimento tem ganhado adeptos, principalmente porque “é possível agregar o que a 
pesquisa qualitativa tem de positivo às virtudes da pesquisa quantitativa, dando lugar ao que 
vem sendo chamado de pesquisa qualiquantitativa de opinião.” (Lefevre & Lefevre, 2010; 
p.13).    
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Nesse tipo de pesquisa, as opiniões coletivas revelam as dimensões qualitativa e 
quantitativa concomitantemente, gerando as manifestações sobre o tema investigado, cujas 
características qualiquantitativas têm incorporado uma nova metodologia de pesquisa, que 
vem sendo chamada de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que tem seus fundamentos nas 
representações sociais e seus pressupostos sociológicos. 

Lefevre e Lefevre (2011b, p. 39), definem o Discurso do Sujeito Coletivo como sendo 
“a reunião, num só discurso, das Expressões-Chave de diferentes depoimentos, que 
manifestam sentido semelhante e que foram reunidas numa mesma Categoria de Ideia 
Central ou Ancoragem”. 

Neste sentido, mediante a utilização da pesquisa qualiquantitativa no nosso estudo, 
optamos pela utilização da metodologia do DSC, que se associa a dois softwares, o 
Qualiquantisoft e o QLQT, e vem sendo discutida desde a década de 1990 por pesquisadores 
da Universidade de São Paulo (USP) que trabalham com pesquisas de representação social. 
Segundo seus criadores, Fernando Lefevre e Ana Maria Lefevre (2011a), o DSC é: 

 
Um método essencialmente qualiquantitativo, já que, em todos os 
momentos da pesquisa, do começo ao fim, fica preservada a natureza 
essencialmente discursiva e qualitativa da opinião ou representação e, 
inseparável dela, a dimensão quantitativa, associada à representatividade e 
generalização dos resultados (pp.16-17). 

  
No DSC é possível a identificação das ideias, crenças e valores comuns 

compartilhados por um determinado grupo social, em relação a um determinado assunto, 
como apontado nas representações sociais de Moscovici (1984). 

A análise dos discursos é feita por meio da identificação de três figuras 
metodológicas. As ideias centrais e expressões-chave estão presentes nas opiniões dos 
participantes da pesquisa e darão origem ao DSC. A partir dessa identificação, agrupam-se os 
depoimentos semelhantes, formando um discurso síntese, redigido “na primeira pessoa do 
singular” (Lefevre & Lefevre, 2010; p. 24), isto é, “um sujeito capaz de incorporar nele o 
discurso do pensamento coletivo” (p. 24), revelando que quando o indivíduo pensa, é 
também o grupo social que está pensando através dele. Em outra ocasião, pontuaram que 
“o DSC é redigido na primeira pessoa do singular para mostrar que as representações sociais 
que ele busca expressar são, ao mesmo tempo, expressões dos indivíduos e das 
coletividades” (2011b, p. 39).   

Para estes pesquisadores, “na medida em que a amostra pesquisada reflete o 
conjunto social de onde foi extraída, espelha a proporção de indivíduos que numa dada 
formação social adota para si uma determinada representação social” (2011a, s/p), uma vez 
que no Discurso do Sujeito Coletivo é estatisticamente denso, porque foi composto por 
vários indivíduos que têm a mesma opinião em comparação ao conjunto de sujeitos 
participantes da pesquisa. 
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Perfis dos sujeitos de pesquisa 
 
Participaram de nosso estudo, 50 sujeitos de pesquisa de três escolas estaduais e 15 

sujeitos de pesquisa de uma escola municipal de São Paulo, totalizando 65 entrevistados, 
conforme mostra a Tabela 1: 

 

 Referência ƒ          % 

Gênero ♂ 
♀ 

10 
55 

15,38 
84,62 

 
 
 

Idade 

20 a 25 anos 
25 a 30 anos 
30 a 35 anos 
35 a 40 anos 
40 a 45 anos 
45 a 50 anos 

 50 a 55 anos  
55 anos acima 

7 
6 
6 
9 

10 
11 
11 

5 

10,77 
9,23 
9,23 

13,85 
15,38 
16,92 
16,92 

7,69 

 
 

Tempo de 
experiência 

1 a 5 anos 
5 a 10 anos 

10 a 15 anos 
15 a 20 anos 
20 a 25 anos 
25 a 30 anos 

30 anos acima 

12 
12 

9 
9 

17 
1 
5 

18,46 
18,46 
13,85 
13,85 
26,15 

1,54 
7,69 

Turno de 
regência 

Diurno 
Noturno 

Diurno e Noturno 

55 
1 
9 

84,62 
1,54 

13,85 

 
 

Atuação 
docente 

Ensino Especial/Salas de Recursos 
Ensino Fundamental – Séries iniciais 
Ensino Fundamental – Séries finais 
Ensino Fundamental – Séries iniciais e finais 
Ensino Médio 
Ensino Fundamental e Médio 
Educação de Jovens e Adultos 

4 
43 

3 
5 
2 
6 
2 

6,15 
66,15 

4,61 
7,69 
3,08 
9,24 
3,08 

 
Nota: ♀= Professora; ♂ = Professor; ƒ = frequência 
Tabela 1: Dados relativos ao perfil das professoras e professores participantes da pesquisa (n=65). 

 
Entrevista 

 
Foi construído, pelo pesquisador, um roteiro de entrevista semiestruturada (Denzin & 

Lincoln, 1994), utilizado com os profissionais contemplados nesta pesquisa. Teve como 
objetivo central investigar as representações sociais das professoras e dos professores que 
ensinam Matemática sobre o fenômeno da deficiência. O instrumento foi dividido em duas 
partes. Na primeira, os depoentes forneceram informações referentes ao seu perfil, tais 
como idade, gênero, tempo de experiência docente, turno de trabalho, atuação profissional, 
entre outras. A segunda parte é um roteiro de entrevista referente à temática, composta de 
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uma situação onde os participantes tiveram que se colocar no lugar da professora ou 
professor que vivenciou a situação a seguir, em uma aula de Matemática: 

 
Maurício e Natália são amigos. Ambos estudam no Ensino 
Fundamental e na mesma classe. Muitas vezes, fazem as atividades 
de Matemática juntinhos. Mas isso tem preocupado o Professor de 
Matemática, o Vagner, pois ele acha que a Natália faz as atividades 
para o Maurício, que tem deficiência.  Se você fosse o Professor 
Vagner, teria essa preocupação? Por quê? 

 
Os procedimentos adotados durante as entrevistas foram aqueles pontuados por 

Bauer e Gaskell (2000), sendo primordial, durante a entrevista, enfatizar a confidencialidade 
dos dados coletados e do próprio entrevistado. Segundo os autores, isso faz com que os 
participantes deem respostas consistentes, gerando uma relação de confiança entre o 
entrevistado e o entrevistador. Algumas entrevistas foram gravadas, transcritas como texto, 
que foi utilizado na análise do Discurso do Sujeito Coletivo. Outras, a pedido dos 
entrevistados, foram respondidas no próprio inventário proposto pelo pesquisador.  

Salientamos que a opção pela utilização desse instrumento de coleta de dados, foi 
garantir a fidedignidade e precisão às respostas obtidas, bem como propiciar condições para 
a fluidez dos discursos dos indivíduos participantes do estudo. Para tanto, reexaminamos os 
dados coletados e fizemos anotações pessoais, o que é perfeitamente cabível em pesquisas 
de representação social.  

 
 

Resultados 
 
Neste capítulo, destacamos os resultados e discussões atinentes à situação 

apresentada, que teve como objetivo investigar as representações sociais das professoras e 
professores que ensinam Matemática, sobre o fenômeno da deficiência, a partir de suas 
experiências e vivências profissionais.  

Para responder à situação indicada, os dados geradores que identificam as 
representações sociais envolvidas, centraram-se nos procedimentos da análise 
qualiquantitativa, utilizando-se a metodologia denominada Discurso do Sujeito Coletivo - 
DSC (Lefevre & Lefrevre, 2010). Utilizou-se, também, o software Qualiquantisoft.  

As entrevistas foram realizadas com 65 professoras e professores que ensinam 
Matemática nas redes Estadual e Municipal de Educação de São Paulo, cujos discursos 
encontraram-se no limiar entre aqueles que não apresentaram preocupações com a situação 
proposta e aqueles que externaram fortes preocupações referentes à inclusão do aluno que 
apresenta deficiência.  

Contudo, após a extração das expressões-chave das respostas de todos os 
participantes, mediante a sintetização das ideias centrais, constatamos que emergiram seis 
categorias, que revelaram preocupações diversas dos entrevistados, ou o apoio à formação 
de duplas e trabalhos coletivos envolvendo alunos com e sem NEE.  

Após a apresentação dos resultados referentes às seis categorias encontradas na 
situação apresentada, definimos o DSC de cada uma dessas categorias. Para a sua 
elaboração, procedemos com a análise criteriosa das respostas categorizadas, oriundos das 
expressões-chave das ideias centrais de uma mesma categoria, que sistematizam os 
conhecimentos, dúvidas, preocupações e crenças acerca da temática.  



 
 556 

Os sujeitos de pesquisa apresentaram uma pluralidade semântica considerável dos 
diferentes atributos alcançados pela amplitude das representações sociais acerca da 
situação, que oportunizou a elaboração de DSC consistentes do ponto de vista 
metodológico, o que permitiu recuperar a densidade discursiva do pensamento coletivo.  

Entre as seis categorias, três referem-se aos docentes que não teriam preocupações 
com a situação apresentada: Categoria A: Não teria preocupação, pois a colega apenas o 
ajuda; Categoria B: Não teria preocupação, pois ocorre a socialização e a interação social, e 
Categoria C: Não teria preocupação, pois tenho domínio sobre a situação, acredito no 
potencial do aluno com NEE. Outras três categorias corresponderam aos DSC daqueles que 
teriam preocupação: Categoria D: Teria preocupação, pois não sei como lidar com o aluno 
especial e a inclusão; Categoria E: Teria preocupação, pois o aluno especial deve caminhar 
sozinho, realizar atividades individualmente e somente o professor pode auxiliá-lo, e 
Categoria F: Teria preocupação, pois o aluno com deficiência apresenta dificuldades, não 
tem condições de estudar com os demais e devem ter suas escolas próprias. 

Como pode ser observado na Tabela 2, os 65 entrevistados, deram 71 respostas à 
situação. Na Metodologia do DSC isto é perfeitamente aceitável, e aproveitamos todas as 
ideias e respostas dos depoentes. Constata-se, ainda, que apenas 38,03% das respostas 
referentes à situação (ƒ=27) foram agrupadas na categoria geral não teriam preocupação, 
enquanto 61,97% das respostas foram direcionadas à categoria geral teriam preocupação 
(ƒ=41).  

 

Categoria 
 
 

Conteúdo 
temático 

ƒ % comparado ao número 
de respondentes 

% comparado ao 
número de 
respostas 

A Não teriam 
preocupação 

6 9,23 8,45 

B 13 20,00 18,31 

C 8 12,31 11,27 

D Teriam 
preocupação 

23 35,38 32,39 

E 12 18,46 16,90 

F 9 13,85 12,68 

Totais 71 109,23 100 

Tabela 2: Frequência e percentagem das categorias de respostas referentes à situação (n=65). 

Entre as respostas presentes na primeira situação, não teriam preocupação, 
observamos que 8,45% estão localizadas na categoria A (ƒ=6), 18,31% estão inscritas na 
categoria B (ƒ=13), enquanto 11,27% foram inseridas na categoria C (ƒ=8).  

Por outro lado, constamos que em quase todas as categorias referentes àqueles que 
teriam preocupação, encontramos valores mais altos quando comparados à categoria geral 
não teriam preocupação. O maior número de respostas (ƒ=23) foi atribuído à categoria D, o 
que representa 32,39% das respostas, enquanto a soma das categorias E e F (ƒ=21) 
representa 29,58% das respostas, ficando abaixo da categoria D. Para melhor visualização e 
compreensão desses dados, sugerimos a análise do Gráfico 1, que mostra a disposição das 
repostas dos entrevistados, de acordo com as categorias (eixo horizontal) e a porcentagem 
de respostas (eixo vertical).  

  



 
 557 

 
Gráfico 1: Percentual de respostas associadas às categorias 

 
Devido à proximidade semântica dos conteúdos presentes nas seis categorias 

encontradas, optamos, então, pela aglutinação das categorias considerando-se os conteúdos 
temáticos semelhantes, que deram origem a três DSC. Neste sentido, obtivemos o DSC 1, a 
partir da reunião das respostas presentes nas categorias A, B e C; o DSC 2, constituído a 
partir da aglutinação das respostas das categorias  D e E, e o DSC 3, originado a partir da 
categoria F. Abaixo, apresentamos os referidos discursos.  

DSC 1: Eu não teria essa preocupação. Me colocaria numa postura de 
tranquilidade, pois o trabalho em duplas mostra resultados 
surpreendentes! O aluno com deficiência se sente inseguro, sozinho, e o 
fato da aluna Bruna o ajudar, não quer dizer que ela está fazendo para ele, 
está ocorrendo o convívio social, a interação entre os alunos. Orientaria a 
Bruna a ajudá-lo, pois é mais importante a socialização do aluno que tem 
deficiência e sua interação que as respostas. Acho louvável que um aluno 
queira auxiliar e realizar atividades com outro aluno deficiente, pois na 
maioria das vezes os alunos se recusam a fazer atividades com eles. Quando 
um aluno da inclusão é acolhido por um aluno dito "normal" é muito mais 
fácil a interação e a troca de experiências, assim, os alunos teriam a 
oportunidade de trabalhar com os demais colegas, desenvolvendo sua 
autonomia. O intuito é que ambos aprendam inclusive com as diferenças. 
Isso melhora a autoestima. 

DSC 2: Sim, ficaria preocupado. Não estou muito certo de como ia proceder. 
O professor deve observar se realmente a aluna faz as atividades para ele, 
que pode ser auxiliado, conduzido, mas nunca que a colega faça, pois a 
Natália está reforçando um pensamento que ainda se faz presente em 
muitas pessoas, que é a impossibilidade de aprender por causa da 
deficiência. Acredito no potencial dele, que deve ser ajudado pelo 
professor, mas pra isso eu teria que saber como lidar com ele. Eu o 
colocaria mais perto de mim para conhecer melhor as suas necessidades e 
habilidades, pois não sei trabalhar com esses alunos. Nem sempre a 
deficiência compromete a aprendizagem e o professor deve ter um olhar 
diferenciado sobre o aluno especial, mas ele tem que vencer o conteúdo 
para ser aprovado. O Maurício é deficiente, mas com certeza também tem 
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muito a acrescentar na aprendizagem da sala, inclusive na minha que não 
sei trabalhar com a inclusão.  

DSC 3: Sim, eu teria essa preocupação, principalmente se o aluno estivesse 
mais avançado no nível de aprendizagem. Após uma "avaliação diagnóstica" 
com um profissional, iria verificar diferentes formas de interação entre as 
crianças e o resultado do diagnóstico. Os alunos especiais têm que ter sua 
escola própria. Eles atrapalham um pouco a nossa aula e não deixam os 
demais alunos aprenderem no ritmo certo. O aluno deficiente não tem 
condições de estudar com os demais e acho que o governo tá colocando 
esses alunos junto com os outros porque se eles não passam, os demais os 
carregam. Não é preconceito, mas cada um deve estar no seu espaço. Eu 
fico perdida com eles em sala.   

 
 

Discussão 
 

A contextualização e as reflexões acerca das representações sociais que as 
professoras e os professores que ensinam Matemática têm sobre o fenômeno da deficiência, 
o estatuto epistemológico da pesquisa e o estudo detalhado dos discursos desses atores, 
constituem o cerne das discussões que orientam as respostas apresentadas na situação 
indicada.  

Priorizamos, nesta situação, investigar as preocupações, opiniões e conhecimentos 
desses profissionais sobre assuntos relacionados ao fenômeno da deficiência, dada sua 
importância indiscutível como promotora das relações sócio-culturais adquiridas no 
processo de inclusão de alunos com NEE. Neste sentido, as escolas representaram os 
ambientes que possibilitaram maior compreensão sobre as representações sociais desses 
profissionais acerca da temática investigada.  

No nosso entendimento, as representações sociais não estão desvinculadas das falas 
dos atores sociais que a produzem e reproduzem em seus universos sócio-culturais. Neste 
sentido, optamos por construir um diálogo entre o pesquisador e as falas dos entrevistados, 
em seus respectivos campos de atuação, o que, do ponto de vista teórico-metodológico, 
enriqueceu nosso estudo, uma vez que o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) alicerça-se nos 
pressupostos da Teoria das Representações Sociais (TRS).  

Nas representações encontradas, podemos observar que muitas ideias se repetem 
em vários discursos, umas com maior intensidade, outras com menor frequência. Os 
entrevistados, de maneira geral, manifestaram suas opiniões, que foram diversificadas, 
incrustadas nos universos sociais de suas representações sociais construídas a partir de suas 
vivências, costumes e interações sociais.  

O surgimento de seis atores sociais, para nós, foi uma surpresa e revelou a não 
uniformidade entre as opiniões dos profissionais envolvidos. Assim, as falas semelhantes, 
presentes em diferentes depoimentos, foram agrupadas em categorias que possuem 
conteúdos e sentidos semânticos semelhantes, sendo agrupados numa mesma categoria e, 
posteriormente, deram origem aos DSC, que por sua vez, é “uma forma de expressar 
diretamente a representação social de um dado sujeito social” (Lefevre & Lefevre, 2010; p. 
189).   

Os depoentes que não apresentaram preocupações com relação à situação, que deu 
luz ao “campo social pesquisado”, evidenciam que as professoras e os professores que 
ensinam Matemática, percebem de forma distinta as relações pessoais existentes entre 
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alunos comuns e alunos com NEE.  A representação social presente no DSC 1, revelou que 
não há grande preocupação em se formar duplas de alunos com e sem deficiência. Também 
foi revelada uma postura de apoio à inclusão do aluno com NEE, reforçando a ideia de que 
os alunos devem estar juntos, socializando o conhecimento e realizando as trocas sociais, 
importantes para a inclusão do aluno com desenvolvimento não típico. Sua fala faz 
referências a comportamentos adquiridos no processo de inclusão, tais como “duplas”, 
“convívio social”, “cumplicidade”, “troca de experiência” e “inclusão”.  

Similarmente, tais representações são um preâmbulo à inclusão do aluno com NEE às 
classes regulares: “Quando um aluno da inclusão é acolhido por um aluno dito "normal" é 
muito mais fácil a interação e a troca de experiências, assim, os alunos teriam a 
oportunidade de trabalhar com os demais colegas, desenvolvendo sua autonomia” (DSC 1). 
Dialogando-se com as teorias do desenvolvimento histórico-cultural do aluno com 
desenvolvimento atípico, propostas por Vygotski (1997), encontramos indícios de que se 
trata de professoras e professores que possuem conhecimentos sobre os processos de 
inclusão e que acreditam no potencial do aluno com NEE: “O intuito é que ambos aprendam 
inclusive com as diferenças. Isso melhora a autoestima.” (DSC 1).  

Os protagonistas das representações extraídas do DSC 2, relembraram que a atual 
organização social, presente no âmbito escolar e na sociedade contemporânea, contribui 
para o reforço da ideia segregacionista do diferente. Essa representação revelou que os 
respondentes apresentaram preocupações semelhantes, apontando para direção contrária 
às ideias predominantemente inclusivas: “Sim, ficaria preocupada. Não estou muito certo de 
como ia proceder.” (DSC 2).  

Este tipo de pensamento, espontâneo e autêntico, é previsível quando trabalhamos 
com a metodologia do DSC, uma vez que os atores sociais conseguem sair das respostas 
politicamente corretas, expressando seus verdadeiros sentimentos. A este respeito, Lefevre 
e Lefevre (2010) pontuam que através da metodologia, captamos as falas, os discursos dos 
envolvidos, tal como eles são na realidade, sem as máscaras sociais, e “busca entender a fala 
direta para a dimensão subjetiva das representações sociais” (p. 25).  

Na mesma direção, outras falas ganham destaque, principalmente por reforçarem o 
trabalho solitário, com a ajuda exclusiva da professora ou do professor. Para esse “indivíduo 
coletivo” a formação de duplas atrapalha o rendimento do aluno com NEE: “Eu o colocaria 
mais perto de mim para conhecer melhor as suas necessidades e habilidades” (DSC 2). 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2 e no Gráfico 1, pode-se inferir 
que a representação social desses atores é constituída por preconceitos velados, inibidos 
pela incapacidade de se expressar publicamente. Ao compartilharem ideias não saudáveis 
semelhantes, do ponto de vista da inclusão, esses atores protagonizaram um discurso 
dominante, que não encontra respaldado na literatura que sustenta o tema. A visão 
conteudista prevalece na opinião dos atores sociais: “mas ele tem que vencer o conteúdo 
para ser aprovado.” (DSC 2). Ademais, fica evidente a falta de preparo desses atores sociais 
em lidar com alunos com NEE: “(…) não sei trabalhar com esses alunos.” (DSC).   

Uma terceira representação emergiu e merece destaque por estar na contramão de 
todas as ações que buscam legitimar a inclusão do aluno com NEE. Na sua fala, é possível 
observar a atribuição de várias características negativas ao aluno com deficiência, 
associando-o a um ser inanimado, incapaz de aprender e desenvolver-se: 

  
Sim, eu teria essa preocupação, principalmente se o aluno estivesse mais 
avançado no nível de aprendizagem. Os alunos especiais têm que ter sua 
escola própria… O aluno deficiente não tem condições de estudar com os 
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demais e acho que o governo tá colocando esses alunos junto com os 
outros porque se eles não passam, os demais os carregam. (DSC 3). 
 

A baixa frequência de respostas que resultaram na constituição desta representação 
social, não nos isenta de realizar uma discussão mais séria e aprofundada acerca das 
opiniões emitidas pelos referidos depoentes. Para Moscovici (em Jodelet, 2001; p. 63), ao 
representar alguma coisa, “criamos, transmitimos um produto progressivamente elaborado 
em inúmeros lugares...” Neste sentido, a proliferação de ideias retrógradas acerca da 
inclusão, pode representar uma ameaça às conquistas alcançadas.  

Observa-se que a substância que compõe esta última representação, é enriquecida 
de preconceitos, atitudes e ações que nada contribuem para o desenvolvimento de 
quaisquer alunos: “Não é preconceito, mas cada um deve estar no seu espaço. Eu fico 
perdida com eles em sala” (DSC 3). Suas falas externam desencanto por eventuais programas 
que buscam inserir alunos com NEE no contexto escolar inclusivo, permeando o tecido social 
com atitudes segregacionistas e preconceituosas.  

 
 

Conclusões e implicações do estudo 
 

Desde a definição do tema, temos aprendido muito acerca da inclusão, dos seus 
processos emancipatórios e constitutivos, da legitimação dos atores sociais que lutam e 
buscam igualdade de direitos para todos e, mais ainda, temos visto como não agir ou se 
postar diante de determinadas situações. 

Mediante os vários diálogos realizados com os atores sociais envolvidos nesta 
pesquisa, fomos capazes de interpretar e compreender diversas representações 
apresentadas pelo grupo, bem como ressignificar muitas de suas falas, priorizando os 
saberes existentes em cada uma e no todo.  

Neste sentido, recorremos à Teoria das Representações Sociais e elegemos Serge 
Moscovici como guia teórico para a compreensão do objeto investigado. Recorremos, ainda, 
ao Discurso do Sujeito Coletivo, dos Lefevre, para extrair, interpretar e analisar as 
representações sociais das professoras e professores que ensinam Matemática para alunos 
com NEE. A junção das ideias moscovicianas aos extratos do Discurso do Sujeito Coletivo, 
propiciou a colheita generosa de informações referentes às representações sociais sobre o 
fenômeno da deficiência.  

A partir destas colocações, privilegiamos as escolas como unidades temáticas e como 
ambientes de pesquisa, cujos atores sociais constituíram nossa amostra, levando-se em 
consideração nossa atuação profissional, formação acadêmica e os pressupostos 
epistemológicos da pesquisa. 

Constatamos, então, que distintas conclusões e implicações emergiram da situação 
de pesquisa ora apresentada. Buscamos compreender como as professoras e professores se 
sentem frente a uma situação corriqueira, que envolve a relação de amizade entre uma 
aluna sem e um aluno com NEE. Tal fato, na situação apresentada, preocupara o então 
Professor Vagner, que supunha que a aluna fazia as atividades para seu parceiro, o Maurício. 
A situação posta, vista por nós como muito simples, revelou-se complexa, trazendo 
implicações imediatas na execução desta pesquisa, pois passamos a observar as 
manifestações diretas e indiretas que influenciaram os depoentes.  

Contudo, mesmo concebendo a escola como um lugar altamente complexo, 
composto por subsistemas sociais internos hierarquizados, solidificados e com regras sociais 
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pré-estabelecidas, diante de nosso objeto, limitamo-nos a considerar tão somente as 
opiniões de professoras e professores que ensinam Matemática, extraindo seus discursos 
das representações que têm sobre o fenômeno da deficiência.  

De maneira geral, as opiniões dos entrevistados sobre a temática, foram bastante 
diversificadas, culminando no aparecimento imediato de “sujeitos coletivos”, sumo das 
representações sociais, definidas a partir dos fatores cognitivos, afetivos, pessoais, 
interpessoais e sociais, uma vez que seus processos de legitimação necessitam das condições 
contextuais imbricadas nas relações sociais tensas de um determinado grupo. 

Apoiar a formação de duplas, grupos ou atividades que envolvam alunos comuns e 
alunos com NEE, revela representações saudáveis frente ao objeto investigado, uma vez que 
os resultados sugeriram o envolvimento desses profissionais que ensinam Matemática com 
esses alunos. Também é salutar considerar as posições desses atores sociais frente às ações 
que buscam solidificar o movimento da inclusão. 

As representações presentes no segundo discurso, revelaram a necessidade de ações 
que busquem clarear as principais metas da Educação Inclusiva. O grupo necessita de 
esclarecimentos acerca da temática, principalmente quando sua postura frente à situação, 
ora de indiferença ora de acolhimento, é promotora ou inibidora do processo de inclusão do 
aluno com NEE. Porém, “essa condição não ofusca a possibilidade de realização de um 
trabalho pedagógico capaz de levar em consideração as diferenças presentes na sala de 
aula” (Moreira & Manrique, 2010; p. 7). Ademais, constatamos que tais docentes, embora 
tenham boa vontade, não têm condições sócio-pedagógicas de lidar com alunos com NEE, 
uma vez que não tiveram formação para atuar com esses alunos.  

Similarmente, em uma pesquisa realizada no Brasil, que teve 31 professoras e 
professores que ensinam Matemática como sujeitos de pesquisa,  Moreira e Manrique 
(2010), constataram que “apesar de terem acesso a cursos diversos, leituras e palestras, os 
professores de Matemática, ao reforçarem que não desejavam ter alunos deficientes em 
suas classes, ou que não estão preparados para trabalharem com esses alunos, apontam 
para uma problematização evidente em nossa sociedade” (p. 7). Segundo os pesquisadores, 
a formação contínua pode ser um elemento promotor de discussões e ações que venham 
situar os referidos docentes no processo de inclusão, munindo-os de informações 
necessárias para ministrarem aulas de Matemática para alunos com NEE.  

Por outro lado, ter preocupações com respaldo negativo no processo emancipatório 
do aluno com NEE, relacionadas às situações tidas como tipicamente corriqueiras por 
aqueles que conhecem e pregam a integração da pessoa incomum, presentes nas escolas 
públicas de São Paulo, parece-nos inquietante e requer intervenções imediatas das 
Secretarias de Educação em relação a variados acontecimentos que ocorrem no âmbito 
escolar. Referimo-nos a intervenções estaduais no sentido de subsidiar a existência de uma 
escola inclusiva funcional, com profissionais bem preparados e espaços escolares 
adequados.  

A metodologia do DSC permitiu-nos, não somente destacar as representações sociais 
dessas professoras e professores, mas, também, captar respostas que fugiram do 
estereótipo “politicamente correto”, emaranhado em uma complexa rede de difusão de 
discriminação, preconceitos e não aceitação do diferente como constituinte de uma 
comunidade escolar que busca legitimar suas ações frente ao combate de atitudes como 
essas.  

Os resultados apontaram que alguns profissionais que estão diretamente envolvidos 
com os alunos incomuns necessitam, urgentemente, de ações que sejam capazes de 



 
 562 

combater o preconceito existente em sua prática social. Consequentemente, tais 
representações podem ser vistas como um retrocesso em relação às conquistas adquiridas e 
solidificadas ao longo das ações que buscam lugar para as minorias.  

Similarmente, é preciso repensar o sistema educativo no que concerne aos aspectos  
curriculares,  pedagógicos e humanos, capazes de reconhecer a interação social como 
patrimônio humano, que necessita ser lapidado, mas que respeite as conquistas efetivadas 
em cada etapa vencida rumo à uma inclusão eficaz.  

Neste sentido, vamos ao encontro das ideias propostas por Correia (2008) ao 
discorrer sobre os processos de socialização e intergração do aluno com deficiência, uma vez 
que “todos os alunos com NEE são capazes de aprender e de contribuir  para a sociedade 
onde estão inseridos” (p. 16).  

 
 

Referências 
 

Arruda, A. (2002).Teorias das Representações Sociais e Teorias de Gênero. Rio de Janeiro: 
Cadernos de Pesquisa, nº 117, p. 127-147, novembro.  

Bauer, M. & Gaskell, G. (2000). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. Petrópolis: Vozes.  

Brasil. (1990a). Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva. 

Brasil. (1990b). Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990.  

Brasil. Declaração de Salamanca (1994). Linha de ação sobre necessidades educativas 
especiais. Brasília: CORDE.  

Brasil. (1996). Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 
9.324, de 20 de dezembro.  

Brasil. Ministério da Educação. (2001). Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. Brasília: MEC, SEESP. 

Brasil. (2007). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: Secretaria de 
Educação Especial. 

Brasil. (2009). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Resolução CNE/CEB 
4/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 2009, Seção 1. 

Brasil. (2010).  Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Político-
Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Especial. Brasília: Secretaria 
de Educação Especial. 

Correia, L. M. (2008). Inclusão e necessidades educativas especiais: Um guia para educadores 
e professores. Porto: Porto Editora.  

D’Ambrosio, U. (1998). Tempo da escola e tempo da sociedade.  In Serbino, R. V. 
(org.).  Formação de professores.  São Paulo: Editora Unesp,  p. 239-250. 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). Introduction. Entering the field of qualitative research. 
In N. K. Denzin &  Y. S. Lincoln (Orgs.). Handbook of qualitative research p. 1-17. 
London: Stage.  

Diaz, A. L. A. (1995).  Histórias de las deficiências. Madrid: Escuela Libre Editorial.  



 
 563 

Freire, P. (1982). Sobre educação: Diálogos/Paulo Freire e Sérgio Guimarães. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra. 

Jodelet, D. (1984). Representations Sociales: phénoménes, concept et théorie. In Moscovici, 
S. Psychology sociale. Paris: Presses universitaires de France.  

Jodelet, D. (2001). Representações sociais: um domínio em expansão. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ.  

Leontiev, A. (1978). O desenvolvimento do psiquismo. São Paulo: Moraes. 
Lefevre, F. & Lefevre, A. M. C. (2010). Pesquisa de representação social: Um enfoque 

qualiquantitativo. Brasília: Líber Livro Editora.  
Lefevre, F. & Lefevre, A. M. C. (2011a). A novidade do discurso do sujeito coletivo. São Paulo: 

IPDSC.  
Lefevre, F. & Lefevre, A. M. C. (2011b). Curso teórico-prático de introdução ao Discurso do 

Sujeito Coletivo e ao Software Qualiquantisoft. São Paulo: IPDSC.  
Mantoan, M. T. E. (2007). Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Editora 

Moderna. 
Moreira, G. E. & Manrique, A. L. (2010a). Ensino de Matemática para alunos deficientes: 

Buscando alternativas para a realização de pesquisas. XIII Jornada de Educação 
Matemática da UFG – O papel da pesquisa na formação do Professor de Matemática, 
26 a 29 de maio de 2010, Goiânia – GO.  

Moreira, G. E. & Manrique, A. L. (2010b). Professores de Matemática e seus alunos 
deficientes: concepções e atuação. Anais do III Seminário de Histórias e Investigações 
de/em aulas de Matemática – III SHIAM, 21 a 23 de julho, Campinas – SP, ISSN: 2176-
1884. 

Moscovici, S. (1978). A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar.  
Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. In Farr, R. M. & Moscovici, 

S. (Ed.). Social representations. Cambridge: Cambridge University.   
Moscovici, S. (2005). Representações Sociais: Investigação em Psicologia Social. Petrópolis: 

Vozes.  
Nóvoa, A. (Org). (1995). Vidas de professores. Lisboa: Porto.  
Omote, S. (1994). Deficiência e não-deficiência: Recortes do mesmo tecido. Revista Brasileira 

de Educação Especial, v. 1, p. 65-73. 
Pessoti, I. (1984). Deficiência mental: Da supertição à ciência. São Paulo: EDUSP.  
Pino, A. (2005). As marcas do humano: Às origens da constituição cultural da criança na 

perspectiva de Lev S. Vygotski. São Paulo: Cortez. 
Ponte, J. P. & Oliveira, H. (2002). Remar contra a maré: a construção do conhecimento e da 

identidade profissional na formação inicial. Revista de Educação, v. 11, nº 2. Lisboa: 
Universidade de Lisboa.  

Rapoli, E. A.; Mantoan, M. T. E.; Santos, M. T. C. T. & Machado, R.  (2010). A Educação 
Especial na perspectiva da Inclusão Escola: a escola comum inclusiva. Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Especial. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.  

Sá, C. P. (1995). Representações Sociais: O conceito e o estado atual da teoria. In Sping, M. J. 
O conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense.  

Sassaki, R. K. (1997). Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: W. 
V.A.  

Tacca, M. C. V. R. (1997). Dificuldades de aprendizagem: Percurso histórico e novas 
compreensões. Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Aguardando 
publicação.  



 
 564 

Torezan, A. M. (1999). Psicologia escolar e a nova conjuntura educacional brasileira. In 
Gruzzo, R. S. L. e colaboradores. Psicologia Escolar: LDB e Educação Hoje. Campinas: 
Alínea.  

Tunes, E. (2003). Porque falamos de inclusão? Linhas Críticas. Universidade de Brasília, 
Brasília – DF, v. 9, nº 16, p. 05-12.  

Tunes, E.; Tacca, M. C. V. R. & Bartholo Júnior, R. S. (2003). O professor e o ato de ensinar. 
Cadernos de Pesquisa, v. 35, nº 126, p. 689-698.  

UNESCO. (1994). Final Reporto n the World Conference on Special Needs Education: Acess 
Quality. Salamanca, Ministry of Education and Science.  

Vygotski, L. S. (1997). Obras Escogidas V. Fundamentos de Defectologia. Madrid: Visor.  
Yarochevski, M. G. (1983). La Psicología del Siglo XX. Ciudad de La Habana: Editoria Pueblo y 

Educación.  
Zunino, D. L. (1995). A Matemática na escola: aqui e agora. Porto Alegre: Artes Médicas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 565 

Dislexia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia158 
 

Diana Tereso COELHO, 
 
 

Resumo 
 

Dentro do grande grupo das Necessidades Educativas Especiais (NEE), as Dificuldades 
de Aprendizagem (DA) são a problemática com maior taxa de prevalência (48%). Segundo a 
Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas, o número 
de alunos com estes distúrbios tem vindo a aumentar, registando-se actualmente 
uma prevalência de 5% a 10% da população total de alunos. 
Assim, torna-se imprescindível que quem convive, ensina e/ou trabalha diariamente com 
crianças com Dislexia, Disgrafia, Disortografia e/ou Discalculia esteja preparado para 
compreender as suas características e responder às suas necessidades específicas, 
designadamente promovendo a criação de contextos educativos e pedagógicos 
individualizados, que estimulem o desenvolvimento pessoal e social, a aprendizagem e 
o sucesso escolar e profissional. 
 
Palavras-Chave: Dificuldades de Aprendizagem Específicas; Dislexia; Disgrafia; Disortografia; 
Discalculia. 
 
 
Abstrat 
 

Within the large group of Special Educational Needs, the Learning Disabilities have 
the highest prevalence rate (48%). According to the Portuguese Association of People with 
Specific Learning Disabilities, the number of students with these disorders has been 
increasing and the current prevalence ranges from 5% to 10% of student´s total population. 
Therefore, those who live, teach and/or work daily with children with Dyslexia, Dysgraphia, 
Dysorthographia and/or Dyscalculia, must understand exactly what these disorders are all 
about and be able to respond accordingly to the specific challenges they pose, meaning the 
creation of individualized learning environments that should encourage personal and social 
development and school and professional achievement. 
 
Keywords: Learning Disabilities, Dyslexia, Dysorthographia, Dysgraphia, Dyscalculia 
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 Poderá consultar o trabalho completo em: "Dificuldades de Aprendizagem Específicas: Dislexia, Disgrafia, 
Disortografia e Discalculia", a publicar brevemente pela Areal Editores. 
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As Dificuldades de Aprendizagem (Específicas) 
 

Os primeiros estudos realizados sobre esta temática remontam ao ano de 1800, no 
entanto, a expressão “dificuldades de aprendizagem” surgiu somente em 1962 com a 
definição de Kirk, que centrava estas dificuldades nos processos implicados na linguagem e 
no rendimento académico, apontando como causas uma disfunção cerebral ou uma 
alteração emocional ou comportamental.  

Muitas outras definições foram surgindo, o que tem dificultado uma proposta 
globalmente aceite. No entanto, as do U. S. Office of Education (em 1977) e do National Joint 
Committee on Learning Disabilities (em 1994) são, talvez, as mais conhecidas e referidas na 
literatura especializada. Segundo estas, as dificuldades de aprendizagem surgiam associadas 
a obstáculos nos processos psicológicos inerentes à compreensão e uso da linguagem 
(relacionados com disfunções do sistema nervoso central), excluindo-se do seu alcance as 
problemáticas resultantes de deficiências sensoriais, motoras ou mentais e/ou de 
perturbações emocionais e fatores culturais e económicos.  

Em Portugal, Luís de Miranda Correia (2008) apresenta-nos também uma proposta 
que vai ao encontro das duas definições anteriormente referidas:  
 

“As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como 
um indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém e a 
exprime –, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas 
realizações. As dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, 
manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou 
da resolução de problemas, envolvendo défices que implicam problemas de 
memória, preceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 
metacognitivos. Estas dificuldades, que não resultam de privações 
sensoriais, deficiência mental, problemas motores, défice de atenção, 
perturbações emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de estes 
ocorrerem em concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo como 
o indivíduo interage com o meio envolvente.” (Correia, 2008, p. 46). 

 
Dentro do grupo das NEE, são as dificuldades de aprendizagem que representam a 

maior “fatia”, com uma taxa de prevalência159 de 48% – cf. Gráfico 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: O grande grupo das NEE. (Cruz, 1999) 

                                                           
159

 Entenda-se prevalência como “o número de indivíduos com NEE existentes numa determinada população 
(i.e., escolar) num determinado período de tempo” (Correia, 1999). 
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A expressão “dificuldades de aprendizagem”, no entanto, agrupa todos os problemas 
de aprendizagem, quer sejam intrínsecos ao indivíduo ou relacionados com fatores externos, 
por exemplo, uma metodologia de ensino desadequada. Porém, passamos a descrever 
apenas as que, por possuírem definições exclusivas, causas próprias e características muito 
particulares, são comummente consideradas “dificuldades de aprendizagem específicas”, ou 
seja, a Dislexia, a Disgrafia, a Disortografia e a Discalculia. 
 
 
A Dislexia 
 
Definição 

 
Etimologicamente, dislexia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “lexia” (leitura, 

reconhecimento das palavras). 
 

“É caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de 
palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. Estas dificuldades 
resultam tipicamente de um défice na componente fonológica da linguagem 
que é frequentemente imprevisto em relação a outras capacidades 
cognitivas e às condições educativas. Secundariamente podem surgir 
dificuldades de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que 
podem impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos 
gerais.” (Associação Internacional de Dislexia, 2003, cit. por Teles, 2009).  

 
Fonseca (1999, cit. por Moura, 2011) acrescenta tratar-se de uma “dificuldade duradoura” 
que surge em "crianças inteligentes, escolarizadas, sem qualquer perturbação sensorial e 
psíquica já existente.”  

De origem neurobiológica, a dislexia afeta, portanto, a aprendizagem e utilização 
instrumental da leitura, resultando de problemas ao nível da consciência fonológica160, 
independentemente do quociente de inteligência (QI) dos indivíduos.  

De facto, contrariamente ao que alguns julgam, a dislexia não está associada a um 
baixo nível intelectual; pelo contrário, um disléxico pode revelar padrões acima da média, 
para a sua faixa etária, noutras áreas que não a leitura.  
 
Causas 
 

Não há acordo quanto à identificação de uma causa exclusiva para a dislexia. Alguns 
autores afirmam mesmo que se trata de uma perturbação de causas múltiplas. 

                                                           
160

 Consciência Fonológica é a “habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais 
da linguagem” (Martins, 2011); é perceber, de forma consciente, que os sons associados às letras são os 
mesmos da fala e que estes podem ser manipulados.  
“O termo consciência fonológica foi definido como a perceção de que as palavras são construídas por diversos 
sons. Tal conceito diz respeito tanto à compreensão de que a fala pode ser segmentada quanto à habilidade de 
manipular esses segmentos”. (Medeiros e Oliveira, 2008, cits. por Martins, 2011). Segundo Martins (2011), 
podemos distinguir dois níveis de consciência fonológica: 1) a segmentação da língua: a frase pode ser 
segmentada em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas; 2) as unidades segmentadas 
repetem-se em diferentes frases, palavras e sílabas. 
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Figura 1: Áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. 

In: Shaywitz (2003, cit. por Pinheiro, 2009) 

Na área da genética, há quem defenda tratar-se de um problema hereditário, 
fundamentando a asserção em estudos que revelam que os disléxicos apresentam, pelo 
menos, um familiar próximo com dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita. 

Ainda nesta perspetiva, outros investigadores apontam as mutações de alguns 
cromossomas como causa do problema, nomeadamente nos cromossomas 6 e 15 (Salles et 
al., 2004) e, mais recentemente, no cromossoma 2 (Cruz, 2009). 

Há ainda autores que afirmam que a dislexia é mais comum em indivíduos do género 
masculino; contudo, Shaywitz (2003, cit. por Cruz, 2009) sugere que estas conclusões estão 
relacionadas com a forma como são identificados: geralmente as raparigas (pelo seu 
comportamento mais calmo e sossegado) passam mais despercebidas e, consequentemente, 
não são tão facilmente identificadas. Nos seus estudos, Shaywitz evidencia uma proporção 
semelhante na distribuição desta problemática por género. 

Na área da neurobiologia também têm surgido algumas conclusões. Como se sabe, as 
diferentes partes do cérebro desempenham funções específicas. A área esquerda do 
cérebro, por exemplo, é responsável pela linguagem; nesta zona, foram identificadas três 
subáreas distintas: uma delas processa fonemas – vocalização e articulação das palavras 
(região inferior frontal), outra analisa palavras – correspondência grafema-fonema (região 
parietal-temporal) e a última reconhece palavras e possibilita a leitura rápida e automática 
(região occipital-temporal) – cf. Figura 1. Os disléxicos parecem ter dificuldade em aceder às 
áreas localizadas na parte posterior do cérebro, isto é, às regiões responsáveis pela análise 
de palavras e pela automatização da leitura, recorrendo mais à área de Broca (área frontal 
inferior esquerda) e a outras zonas do lado direito do cérebro que fornecem pistas visuais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. 

In: Shaywitz (2003, cit. por Pinheiro, 2009) 

 

Na área da psicolinguística constata-te a “evidência de que os indivíduos que 
apresentam um atraso na aquisição da linguagem experimentam dificuldades na leitura com 
uma frequência seis vezes superior àqueles com desenvolvimento normal” (Citoler, 1996, cit. 
por Cruz, 2009, p. 160). Foi ainda comprovado que as crianças que revelam altos índices de 
eficiência na linguagem oral em idades precoces apresentam maior probabilidade de se 
tornarem bons leitores. Por último, quando se compararam maus leitores com leitores 
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normais verificou-se que os primeiros apresentam piores desempenhos em tarefas que 
impliquem a produção, perceção, compreensão e segmentação da linguagem e também 
memória linguística; no entanto, foi também demonstrado que “o treino de habilidades de 
análise da linguagem tem um efeito positivo no rendimento do autor” (Citoler, 1996, cit. por 
Cruz, 2009, p. 160). 
 
Caraterização 
 

Nos testes de inteligência, uma criança disléxica apresenta desempenhos superiores 
nas funções não verbais, comparativamente às funções verbais (valores mais baixos nas 
subescalas de memória de dígitos, aritmética e códigos), isto é, um QI não verbal/de 
realização superior ao QI verbal.  

Demonstra, ainda, insegurança e baixa autoestima, culpabilizando-se e sentindo-se, 
muitas vezes, triste. Muitas destas crianças recusam-se a realizar atividades ligadas à leitura 
(e, por vezes, à escrita também) com medo de revelarem os erros que cometem.  

Estes alunos podem apresentar algumas ou várias das seguintes caraterísticas 
(Nielsen, 1999, Torres & Fernández, 2001; Cruz, 2009 e Moura, 2011): 
 

Na expressão oral 
- têm dificuldade em selecionar as palavras adequadas para comunicar (tanto a nível 

oral, como escrito); 
- revelam pobreza de vocabulário; 
- elaboram frases curtas e simples e têm dificuldade na articulação de ideias; 
 
Na leitura/escrita 
- fazem uma soletração defeituosa (leem palavra por palavra, sílaba por sílaba, ou 

reconhecem letras isoladamente sem conseguir ler);  
- na leitura silenciosa, murmuram ou movimentam os lábios; 
- perdem a linha de leitura;  
- apresentam problemas de compreensão semântica (na interpretação de textos); 
- revelam dificuldades acentuadas ao nível da consciência fonológica, isto é, na 

tomada de consciência de que as palavras faladas e escritas são constituídas por fonemas; 
- confundem/invertem/substituem letras, sílabas ou palavras;  
- na escrita espontânea (composições/redações) mostram severas complicações 

(dificuldades na composição e organização de ideias). 
 
Outras competências  
- apresentam dificuldades em guardar e recuperar nomes, palavras, objetos e/ou 

sequências ou fatos passados: letras do alfabeto, dias da semana, meses do ano, datas, 
horários;   

- não conseguem orientar-se no espaço, sendo incapazes de distinguir, por exemplo, 
a direita da esquerda (o que dificulta a orientação com mapas, globos);  

- têm dificuldades nas disciplinas de História (em captar as sequências temporais), de 
Geografia (no estabelecimento de coordenadas) e Geometria (nas relações espaciais); 

- têm dificuldade na aprendizagem de uma segunda língua;  
- apresentam falta de destreza manual e, por vezes, caligrafia ilegível (ver Disgrafia);  
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- poderão ter dificuldades com a matemática (ver Discalculia), sobretudo na 
assimilação de símbolos e em decorar a tabuada.  

 
Assim, a dislexia poderá estar associada a cada uma das outras dificuldades 

específicas (Disgrafia, Disortografia e/ou Discalculia); há autores que analisam mesmo a 
dislexia e a disortografia em conjunto, pois uma criança com dificuldades ao nível da leitura 
vai com certeza revelar também problemas ao nível da escrita. 
 
Intervenção 
 

Nunca é tarde demais para ensinar disléxicos a ler e a processar informações com 
mais eficiência. Obviamente, não existe um tratamento padrão adequado a todas as crianças 
com dislexia, pelo que o recurso a uma intervenção individualizada deverá ser a 
preocupação principal de quem quer ajudar.  

É importante recordar, também, que estas crianças revelam um ritmo de trabalho 
mais lento quando comparado com os restantes colegas e, muitas vezes, incongruente, por 
isso não é de espantar que num dia consiga ler três frases mas no dia seguinte apresente 
graves dificuldades na leitura de uma palavra. Há que dar tempo ao tempo e, acima de tudo, 
motivá-la e reforçá-la sempre (por escassos que sejam os resultados positivos) – lembre-se 
que a leitura lhe exige um esforço enorme e se ela não faz melhor é porque não consegue e 
não porque não quer ou porque é preguiçosa. Quando errar, deve ser corrigida 
imediatamente e deve ser explicado o motivo do erro e como evitar repeti-lo. Deve evitar-
se, ainda, obrigá-la a ler em voz alta em frente dos familiares/colegas – a não ser que ela 
mostre vontade de o fazer; esta poderá ser uma tarefa bastante dura e com repercussões 
drásticas para o seu futuro desempenho.  

Na sala de aula, deve estar sentada numa mesa/secretária próxima do professor (e 
não no fundo da sala), para que este possa auxiliá-la sempre que haja necessidade e para 
que ela se sinta mais confortável quando pretende esclarecer alguma dúvida. Devem, ainda, 
reduzir-se possíveis focos de distração, como algum colega mais conversador ou algum outro 
barulho que a possa distrair; estas crianças já estão pouco motivadas para se concentrar, se 
puderem evitar-se distrações ambientais tanto melhor, para ela e também para o professor.  

No momento da avaliação, devem evitar-se questões longas e complicadas, pois a 
criança poderá demorar mais tempo a tentar compreender a pergunta do que a dar a 
resposta. Pode, por exemplo, ler as perguntas ou pedir auxílio ao professor de ensino 
especial e/ou a um colega de turma, para que a criança compreenda o que é solicitado.  

A este respeito, Hennigh (2003, p. 69) propõe o recurso aos pares ou a tutoria entre 
alunos de diferentes idades. Deste modo, a criança disléxica recebe “a assistência de que 
pode necessitar quando o professor não está disponível para um ensino individualizado” e 
“as crianças apreciam o processo de aprendizagem quando interagem com outros alunos da 
sala de aula ou de outras salas de aula”. Esta poderá ser uma forma de promover um bom 
relacionamento da criança com os colegas, por exemplo, e/ou de auxiliar o professor, 
quando tem uma turma com um grande número de alunos e, obviamente, lhe é difícil 
“chegar a todos”. 

Um outro aspeto a ter em conta na intervenção com estas crianças é o recurso a uma 
terapia multissensorial, isto é, aprender pelo uso de todos os sentidos (Torres & Fernández, 
2001). Os métodos multissensoriais são métodos que combinam a visão, a audição e o tato 
para ajudar a criança a ler e a soletrar corretamente as palavras. Assim, a criança começa 
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por observar o grafema escrito, depois “escreve-o” no ar com o dedo, escutando e 
articulando a sua pronúncia; posteriormente, deve cortá-lo, moldá-lo em 
plasticina/fimo/barro e, de olhos fechados reconhecê-lo pelo tato. “A realização destas 
atividades favorece por isso a criação de imagens visuais, auditivas, cinestésicas, tácteis e 
articulatórias que, de modo conjunto, incidem na globalização ou unidade do processo de 
leitura a escrita” (p. 56).  

Os mesmos autores sugerem, ainda, o treino psicomotor (esquema corporal, 
lateralidade, orientação espácio-temporal), percetivo-motor (capacidades visomotoras e 
coordenação manual) e também psicolinguístico (descodificação auditiva, visual, expressão 
verbal, entre outros). 

Por último, é importante referir a necessidade de articulação entre todas as pessoas 
que intervêm junto da criança. Rief e Heimburge (2000, p. 127) sublinham que “os pais 
devem estar dispostos a partilhar informações com os professores, assim como devem tentar 
saber como podem ajudar e apoiar o professor de todas as maneiras possíveis” (e vice-
versa). É extremamente importante que pais, professores, educadores estejam em 
constante comunicação; só assim se garantirá o rigor e qualidade do trabalho efetuado e se 
evita, por exemplo, que as crianças estejam constantemente a realizar os mesmos exercícios 
e a trabalhar as mesmas letras, pois para estas crianças “Há uma grande necessidade de 
atividades diversificadas que envolvam tanto a expressão corporal como o sabor, o cheiro, a 
cor e a expressão plástica. Aprender não é falar sobre, é fazer!” e “para aprender bem, é 
necessário estar envolvido” (Silva 2004, p. 44 e p. 56). 
 
 
A Disgrafia 
 
Definição 
 

Etimologicamente, disgrafia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia” (escrita), ou 
seja, é “uma perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito, no 
que se refere ao seu traçado ou à grafia.” (Torres & Fernández, 2001, p. 127); prende-se com 
a “codificação escrita (…), com problemas de execução gráfica e de escrita das palavras” 
(Cruz, 2009, p. 180). 

A criança com disgrafia apresenta uma escrita desviante em relação à norma/padrão, 
isto é, uma “caligrafia deficiente, com letras pouco diferenciadas, mal elaboradas e mal 
proporcionadas” (A.P.P.D.A.E., 2011b); a chamada “letra feia”.  

Obviamente que uma criança em processo de aprendizagem da escrita apresenta, 
naturalmente, dificuldades no traçado das letras. Assim, durante este período, o professor 
deverá revelar especial atenção e fornecer as orientações necessárias para que os alunos 
realizem adequadamente a escrita, evitando, deste modo, na ausência de outras 
problemáticas associadas, a permanência de traçados incorretos que, consequentemente, 
poderão evoluir para um quadro de disgrafia.  
 
Causas 
 

O estudo das causas da disgrafia é complexo, pois são muitos os fatores que podem 
levar a uma escrita alterada.  
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Torres & Fernández (2001) agrupam em três tipos as causas da disgrafia: maturativas, 
carateriais e pedagógicas. As primeiras estão relacionadas com perturbações de lateralidade 
e de eficiência psicomotora (motricidade, equilíbrio). Estas crianças são desajeitadas do 
ponto de vista motor (geralmente possuem idade motora inferior à idade cronológica) e 
apresentam uma escrita irregular ao nível da pressão, velocidade e traçado, bem como 
perturbações de organização percetivo-motora, estruturação/orientação espacial e 
interiorização do esquema corporal. As causas carateriais, por seu lado, estão associadas a 
fatores de personalidade, que podem, consequentemente, determinar o aspeto do grafismo 
(estável/instável, lento/rápido), e também a fatores psicoafetivos, pois o sujeito reflete na 
escrita o seu estado e tensão emocionais. As últimas – causas pedagógicas – poderão estar 
relacionadas, por exemplo, com uma instrução/ensino rígido e inflexível, com uma mudança 
inadequada de letra de imprensa para letra manuscrita e/ou uma ênfase excessiva na 
qualidade ou rapidez da escrita. 

Um outro autor, Cinel (2003), apresenta-nos cinco grupos de causas promotoras da 
disgrafia:  

- Distúrbios na motricidade ampla e fina, relacionados com a falta de coordenação 
entre o que a criança se propõe fazer (intenção) e o que realiza (perturbações no domínio do 
corpo); 

- Distúrbios na coordenação visomotora, associada à dificuldade no 
acompanhamento (visual) do movimento dos membros superiores e/ou inferiores;  

- Deficiência na organização temporoespacial (direita/esquerda, frente/atrás/lado e 
antes/depois); 

- Problemas na lateralidade e direccionalidade (dominância manual); 
- Erros pedagógicos, relacionados com falhas no processo de ensino, estratégias 

inadequadamente escolhidas pelos docentes ou mesmo desconhecimento deste problema.  
 
Caraterização 
 

Vários autores têm sugerido caraterísticas comuns às crianças com disgrafia. 
Contudo, é importante saber que a apresentação de apenas um/dois dos comportamentos 
que se seguem não é suficiente para confirmar esta problemática; a criança deverá revelar o 
conjunto (ou a quase totalidade) das seguintes condições: 

- letra excessivamente grande (macrografia) ou pequena (micrografia); 
- forma das letras irreconhecível (por vezes distorcem, inclinam ou simplificam tanto 

as letras que a escrita é praticamente indecifrável); 
- traçado exagerado e grosso (que vinca o papel) ou demasiado suave e impercetível; 
- grafismo trémulo ou com uma marcada irregularidade, originando variações no 

tamanhos dos grafemas; 
- escrita demasiado rápida ou lenta; 
- espaçamento irregular das letras ou das palavras, que podem aparecer desligadas, 

sobrepostas ou ilegíveis ou, pelo contrário, demasiado juntas; 
- erros e borrões que quase não deixam possibilidade para a leitura da escrita 

(embora as crianças sejam capazes de ler o que escrevem); 
- desorganização geral na folha/texto; 
- utilização incorreta do instrumento com que escrevem (Ajuriaguerra et al., 1973 e 

Casas, 1988, cits. por Cruz, 2009; Torres & Fernández, 2001). 
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Poderão ainda observar-se uma série de outros comportamentos, muitas vezes 
associados a outras dificuldades específicas de aprendizagem (Disortografia, Dislexia e 
Discalculia), abordadas nos restantes subcapítulos deste artigo. 
 
Intervenção 
 

A experiência diz-nos que, para ajudar um aluno com disgrafia – assim como com 
qualquer outro distúrbio –, o educador deve, primeiramente, estabelecer uma boa relação 
com a criança e fazê-la perceber que a sua presença é importante para a apoiar quando mais 
precisa.  

É fundamental saber/sentir quando e qual a ajuda que deve providenciar a cada 
momento, não deixando de elogiar a criança pelo seu esforço, mesmo que os resultados 
nem sempre estejam de acordo com o expectável; no entanto, deve também ter a 
capacidade de perceber quando o aluno revela desmotivação e desinteresse e, se 
necessário, alterar a intervenção, adequando procedimentos visando estimular a criança, 
pois, na maior parte das ocasiões, a má prestação é sobretudo nossa, consequência da 
utilização de estratégias/métodos insuficientemente atrativos e interessantes. Por este 
motivo, deve evitar-se aplicar métodos “chapa 5”, generalizados e inflexíveis.  

Outro aspeto bastante importante é o reforço positivo da caligrafia da criança. 
Lembre-se que ela se esforça bastante por escrever corretamente e, mesmo que não 
observe grandes progressos, vá elogiando os (escassos) resultados. Afirmações como “Esse 
«p» ficou mesmo perfeito!”; “Tiveste o cuidado de não ultrapassar a margem, muito bem!”; 
ou “Hoje a tua letra está mesmo bonita! Andas a esforçar-te muito!”, poderão surtir efeitos 
extraordinários! O processo de aprendizagem da escrita é lento e longo e a criança é a 
primeira a achar a sua letra horrível. Deve evitar-se, por isso mesmo, forçá-la a modificar 
abruptamente a sua caligrafia.  

Devem, também, contemplar-se os aspetos psicomotores, que determinam a 
capacidade gráfica do indivíduo.  

Para Camargo (2008) a reeducação do grafismo está relacionada com três fatores 
fundamentais: desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento do grafismo em si e 
especificidade do grafismo da criança. Para o desenvolvimento psicomotor, deverão treinar-
se aspetos relacionados com a postura, controle corporal, dissociação de movimentos, 
representação mental do gesto necessário para o traço, perceção espácio-temporal, 
lateralização e coordenação visomotora. Quanto aos aspetos relacionados com o grafismo, o 
educador deve preocupar-se com o aperfeiçoamento das habilidades relacionadas com a 
escrita, distinguindo atividades pictográficas (pintura, desenho, modelagem) e 
escriptográficas (utilização do lápis e papel – melhorar os movimentos e posição gráfica). 
Deverá, também, corrigir erros específicos do grafismo, como a forma/tamanho/inclinação 
das letras, o aspeto do texto, a inclinação da folha e a manutenção das margens/linhas. 

Torres & Fernández (2001) acrescentam ainda a necessidade de se contemplarem 
técnicas de relaxamento global e segmentar, que podem ajudar a criança a reduzir os índices 
de ansiedade, stresse, frustração e também baixa autoestima. Como sabemos, estas crianças 
são, na sua generalidade, alunos tímidos, sossegados (mas inquietos internamente), com 
motivação/interesse pela escola reduzidos e com baixos níveis de autoestima e 
autoconceito. 
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A Disortografia 
 
Definição 
 

Etimologicamente, disortografia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “orto” (correto) 
+ “grafia” (escrita), ou seja, é uma dificuldade manifestada por “um conjunto de erros da 
escrita que afetam a palavra, mas não o seu traçado ou grafia” (Vidal, 1989, cit. por Torres & 
Fernández, 2001, p. 76), pois uma criança disortográfica não é, forçosamente, disgráfica. 
 

“Perturbação que afeta as aptidões da escrita e que se traduz por 
dificuldades persistentes e recorrentes na capacidade da criança em compor 
textos escritos. As dificuldades centram-se na organização, estruturação e 
composição de textos escritos; a construção frásica é pobre e geralmente 
curta, observa-se a presença de múltiplos erros ortográficos e [por vezes] 
má qualidade gráfica.” (Pereira, 2009, p. 9). 

 
Causas 
 

Citoler (1996, cit. por Cruz, 2009) apresenta como fatores potencialmente 
justificativos das dificuldades disortográficas:  

- Problemas na automatização dos procedimentos da escrita, que se traduzem na 
produção deficiente de textos;  

- Estratégias de ensino imaturas ou ineficazes, com a consequente ignorância das 
regras de composição escrita; 

- Desconhecimento ou dificuldade em recordar os processos e subprocessos 
implicados na escrita (carência nas capacidades metacognitivas de regulação e controlo 
desta atividade). 

Para Torres & Fernández (2001), por outro lado, as causas da disortografia estão 
relacionadas com aspetos percetivos, intelectuais, linguísticos, afetivo-emocionais e 
pedagógicos.  

As causas de tipo percetivo estão associadas a deficiências na perceção, na memória 
visual e auditiva e/ou a nível espácio-temporal, o que traz consequências na correta 
orientação das letras e na discriminação de grafemas com traços semelhantes, por exemplo.  

Quanto às causas de tipo intelectual, estão associadas a um défice ou imaturidade 
intelectual; um baixo nível de inteligência geral pode levar a uma escrita incorreta porque a 
criança não domina as operações de caráter lógico-intelectual necessárias ao conhecimento 
e distinção dos diversos elementos sonoros.  

Problemas de linguagem (pronúncia/articulação) e/ou deficiente conhecimento e 
utilização do vocabulário (código restrito) são apontados como causas de tipo linguístico.  

Relativamente às de tipo afetivo-emocional, as autoras apontam, entre outras, baixos 
níveis de motivação e atenção, que poderão fazer com que a criança cometa erros 
ortográficos (mesmo que conheça a ortografia das palavras).  

Por último, as causas de tipo pedagógico remetem para métodos de ensino 
desadequados: por exemplo, quando o professor se limite à utilização frequente do ditado, 
que não se ajusta às necessidades individuais dos alunos e não respeita os seus ritmos de 
aprendizagem. 
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Assim, embora fornecendo nomenclaturas diferentes, os dois autores completam-se, 
sendo indispensável considerar os seus respetivos contributos para que possam encontrar-
se, de uma forma abrangente, todas as possíveis origens desta problemática.  
 
 

Caraterização 
 

Uma criança com disortografia demonstra, geralmente, falta de vontade para 
escrever e os seus textos são reduzidos, com uma organização pobre e pontuação 
inadequada.  

A sua escrita evidencia numerosos erros ortográficos de natureza muito diversa 
(Torres & Fernández, 2001): 
 

Erros de caráter linguístico-percetivo 
- omissões, adições e inversões de letras, de sílabas ou de palavras; 
- troca de símbolos linguísticos que se parecem sonoramente (“faca”/“vaca”). 

  
 Erros de caráter visoespacial 
 - substitui letras que se diferenciam pela sua posição no espaço (“b”/“d”); 
 - confunde-se com fonemas que apresentam dupla grafia (“ch”/“x”); 
 - omite a letra “h”, por não ter correspondência fonémica. 

 
Erros de caráter visoanalítico 
- não faz sínteses e/ou associações entre fonemas e grafemas, trocando letras sem 

qualquer sentido. 
 

Erros relativos ao conteúdo 
- não separa sequências gráficas pertencentes a uma dada sucessão fónica, ou seja, 

une palavras (“ocarro” em vez de “o carro”), junta sílabas pertencentes a duas palavras (“no 
diaseguinte”) ou separa palavras incorretamente. 
 

Erros referentes às regras de ortografia 
- não coloca “m” antes de “b” ou “p”; 
- ignora as regras de pontuação; 
- esquece-se de iniciar as frases com letra maiúscula; 
- desconhece a forma correta de separação das palavras na mudança de linha, a sua 

divisão silábica, a utilização do hífen. 
 

De uma forma geral, a caraterística mais comum nas crianças com disortografia é, 
sem dúvida, a ocorrência de erros ortográficos, sejam estes de caráter linguístico-percetivo, 
visoespacial, visoanalítico, de conteúdo ou referentes às regras de ortografia. No entanto, 
quando intervimos junto destes indivíduos, devemos ter a noção de que outros aspetos 
estão envolvidos no ato da escrita e, consequentemente, importa trabalhá-los.  
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Intervenção 
 

A intervenção junto de alunos com disortografia não deve obedecer a um único 
modelo em concreto, mas sim a uma variedade de técnicas que tenham em conta não 
apenas a correção dos erros ortográficos, mas também a perceção auditiva, visual e espácio-
temporal, bem como a memória auditiva e visual.  
 Torres & Fernández (2001) salientam duas áreas importantes na reeducação da 
disortografia: a intervenção sobre os fatores associados ao fracasso ortográfico e a correção 
dos erros ortográficos específicos. No que diz respeito à primeira, são importantes os 
aspetos relacionados com a perceção, discriminação e memória auditiva (exercícios de 
discriminação de ruídos, reconhecimento e memorização de ritmos, tons e melodias) ou 
visual (exercícios de reconhecimento de formas gráficas, identificação de erros, perceção 
figura-fundo); as características de organização e estruturação espacial (exercícios de 
distinção de noções espaciais básicas, como direita/esquerda, cima/baixo, frente/trás); a 
perceção linguístico-auditiva (exercícios de consciencialização do fonema isolado, sílaba, 
soletração, formação de famílias de palavras, análise de frases); e também exercícios que 
enriqueçam o léxico e vocabulário da criança. Quanto à intervenção específica sobre os erros 
ortográficos, atente-se particularmente nos de ortografia natural (exercícios de substituição 
de um fonema por outro, letras semelhantes, omissões/adições, inversões/rotações, 
uniões/separações); de ortografia visual (exercícios de fonemas com dupla grafia, 
diferenciação de sílabas, reforço da aprendizagem); e de omissão/adição do “h” e das regras 
de ortografia (letras maiúsculas/minúsculas, “m” antes de “b”/“p”, “r”/“rr”). 

Por outro lado, é importante, também, que se diferenciem os erros de ortografia das 
falhas na compreensão e, consequentemente, da possibilidade de elaboração de respostas. 
No momento da avaliação, é importante dar-lhe mais tempo para responder às questões 
e/ou certificar-se de que os enunciados/questões foram compreendidos; privilegiar a 
expressão oral também poderá ser uma boa estratégia. 

Para finalizar, importa acrescentar que qualquer que seja o procedimento a adotar, é 
importante que o educador (seja ele o professor, o psicólogo, o pai, o tio ou o irmão) tenha 
em conta as reais habilidades e dificuldades da criança e seja capaz de planear um conjunto 
de atividades que vão ao encontro dessas (in)capacidades específicas. Tal como afirma 
Micaelo (2005, p. 59) “o trabalho a desenvolver (…) passa, acima de tudo, por conhecer as 
características individuais de cada aluno e o seu modo de funcionamento, de forma a 
encontrar as respostas pedagógicas adequadas”. 
 
 

A Discalculia 
 
Definição 
 

Etimologicamente, discalculia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “calculare” 
(calcular, contar), ou seja, é “um distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente 
com as competências de matemática de alunos que, noutros aspetos, são normais.” (Rebelo, 
1998a, p. 230). Assim, trata-se de “uma desordem neurológica específica que afeta a 
habilidade de uma pessoa compreender e manipular números.” (Filho, 2007).   

Indicadores estatísticos dizem-nos que a maior parte dos alunos revela problemas na 
aprendizagem desta disciplina. Muitos deles não compreendem os enunciados dos 
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problemas, outros demoram muito tempo a perceber se precisam de 
somar/dividir/multiplicar e alguns não conseguem concluir uma operação aparentemente 
simples. É importante referir, no entanto, que estas dificuldades podem não estar associadas 
a fatores como a preguiça/desmotivação/desinteresse (como alguns pais/professores 
julgam), mas relacionadas com a discalculia. 
 
Causas 
 

Não existe uma causa única e simples que possa justificar o aparecimento da 
discalculia. 

Os estudos efetuados nesta área são recentes e as conclusões não podem, ainda, ser 
generalizadas. No entanto, têm sido feitas investigações em vários domínios, como a 
neurologia, a linguística, a psicologia, a genética e a pedagogia (Silva, 2008b). 

O desenvolvimento neurológico é caracterizado pelas diferentes funções do sistema 
nervoso que se vão estabelecendo ordenada, progressiva e cronologicamente, ou seja, cada 
nível etário de maturação corresponde ao desenvolvimento de novas funções (perceção, 
espacio-temporal, lateralidade, ritmo) resultantes de experiências que produzam estímulos 
adequados. Nesta linha, distinguem-se três graus de imaturidade neurológica que permitem 
a definição de graus de discalculia correspondentes (Romagnoli, 2008): 1) grau leve, quando 
a criança discalcúlica reage favoravelmente à intervenção terapêutica; 2) grau médio, que 
coexiste com o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades específicas em 
matemática; 3) grau limite, quando se verifica a existência de uma lesão neurológica gerada 
por traumatismos que provocam um défice intelectual. 

No domínio da linguística, Cazenave (1972, cit. por Silva, 2008b) afirma que a 
compreensão matemática só é possível com a assimilação da linguagem, que tem um papel 
fundamental na evolução do intelecto de cada ser humano. Neste caso, um discalcúlico 
apresenta deficiente elaboração do pensamento devido às dificuldades no processo de 
interiorização da linguagem. Estas crianças revelam défices na compreensão de relações e 
também na sua reversibilidade e/ou generalização; apresentam, ainda, dificuldades na 
resolução de problemas, mais especificamente no simbolismo numérico (correspondência 
número-quantidade), bem como na sua representação gráfica.  

Na área da psicologia, as conclusões apontam para o facto dos indivíduos portadores 
de alterações psíquicas se tornarem mais propensos a apresentar problemas de 
aprendizagem, pois o aspeto emocional interfere no controlo de determinadas funções, caso 
da memória, da atenção e da perceção, por exemplo. 

Existem também explicações de base genética apontando para a determinação de 
um gene responsável pela transmissão dos transtornos ao nível dos cálculos. Embora 
existam registos significativos de antecedentes familiares de crianças com discalculia que 
também apresentam dificuldades na matemática, os estudos de hereditariedade/genética 
carecem ainda de aprofundamento e comprovação. 

Por último, as conclusões na área da pedagogia vêm apontar a discalculia como uma 
dificuldade diretamente relacionada com os fenómenos que sucedem no processo de 
aprendizagem, como métodos de ensino desadequados, inadaptação à escola, entre outros.  
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Caraterização 
 

As crianças com discalculia apresentam, em testes de inteligência, desempenhos 
superiores nas funções verbais comparativamente às funções não verbais, isto é, um QI 
verbal superior ao QI não verbal/realização. 

São crianças que revelam um ritmo de trabalho muito lento usando, muitas vezes, os 
dedos para contar. São ansiosas, desmotivadas e têm receio de fracassar, consequência do 
menosprezo ou repressão por parte dos colegas de turma, professores e/ou pais/familiares. 

Uma criança discalcúlica apresenta dificuldades a vários níveis (Rebelo, 1998a; Vieira, 
2004 cit. por Silva, 2008a; Filho, 2007; Sacramento, 2008; Cruz, 2009; A.P.P.D.A.E., 2011a e 
Geary, 2011): 

- na compreensão e memorização de conceitos matemáticos, regras e/ou fórmulas; 
- na sequenciação de números (antecessor e sucessor) ou em dizer qual de dois é o 

maior; 
- na diferenciação de esquerda/direita e de direções (norte, sul, este, oeste); 
- na compreensão de unidades de medida; 
- em tarefas que impliquem a passagem de tempo (ver as horas em relógios 

analógicos); 
- em tarefas que implicam lidar com dinheiro; 
- na resolução de operações matemáticas através de um problema proposto (podem 

compreender “3+2=5”,  mas incapazes de resolver “A Maria tem três bolas e o João tem 
duas; quantas bolas têm no total?”); 

- na correspondência um a um/correspondência recíproca; 
- na conservação de quantidades; 
- na utilização do compasso ou até mesmo da calculadora (reconhecimento dos 

dígitos e símbolos matemáticos). 
Estas dificuldades podem conduzir, em casos extremos, a uma fobia à matemática.  

 
Intervenção 
 

A matemática é uma disciplina extremamente importante para o dia-a-dia, uma vez 
que se lida com números e realizam-se cálculos em inúmeras situações do quotidiano. Deste 
modo, o primeiro aspeto a ter em conta na intervenção com uma criança com discalculia é, 
precisamente, fazê-la perceber o quão importante é dominar esse pretenso “bicho-de-sete-
cabeças” fornecendo-lhe exemplos das vantagens obtidas no seu dia-a-dia: a ver televisão 
(reconhecimento dos canais televisivos); a jogar computador (número de níveis 
concluídos/alvos abatidos); a jogar à bola (contar o número de golos/analisar distâncias para 
a marcação dos penaltis); a brincar às casas das bonecas (dimensões dos quartos/cozinha). 

O educador deve, sempre que possível, planear atividades que facilitem o sucesso do 
aluno e que o ajudem a melhorar o seu autoconceito e a sua autoestima. Pode, por exemplo, 
recorrer à utilização de jogos e outros materiais concretos que promovam a manipulação 
por parte da criança: é importante que a criança possa observar, tocar, mexer num cubo 
quando está, por exemplo, a aprender os sólidos geométricos, caso contrário será difícil 
compreender as noções de lado, vértice e aresta.  

O uso da calculadora deve ser permitido, bem como a consulta da tabuada, pois estas 
crianças têm, tal como já foi referido, dificuldades ao nível da memória; assim, podem ser 
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capazes de resolver um exercício (raciocínio correto), mas incapazes de realizar as operações 
matemáticas necessárias para a sua conclusão.  

Para finalizar, e recorrendo às palavras de Sacramento (2008), resta acrescentar o 
facto de que o diagnóstico de discalculia é sempre (e apenas) uma descrição do atual 
período de desenvolvimento, aplicável por um período máximo de um ano. Como a criança 
está em constante desenvolvimento, as dificuldades que existem no ano anterior podem ser 
minimizadas no ano seguinte. Se o aluno receber a intervenção adequada, a possibilidade de 
desenvolvimento das capacidades matemáticas é grande. No entanto, muitas vezes, algumas 
destas dificuldades permanecem de uma forma suave (recordar dados numéricos, por 
exemplo) por toda a sua vida.  
 
 
Considerações Finais 
 

Desde a década de 70, com a inclusão dos alunos com Necessidades Educativas 
Especiais nos estabelecimentos de ensino regular, que o sistema educativo passou a ser 
caracterizado por uma população heterogénea. Como tal, tornou-se necessário que as 
escolas dispusessem de um conjunto de recursos (espaços físicos, professores especializados 
e outros técnicos) que permitissem um sistema de apoio adequado a estas crianças.  

Actualmente, este continua a ser o grande desafio que se coloca às escolas: 
encontrar, para cada indivíduo com dificuldades, as respostas adequadas às suas 
necessidades específicas, mobilizando saberes de diferentes disciplinas, envolvendo vários 
profissionais, organizando os recursos que se sabe existirem.  

Urge, portanto, que os docentes (das várias disciplinas do ensino regular e do ensino 
especial), mas também os psicólogos, os psicopedagogos e todos os outros profissionais que 
diariamente interagem com estas crianças, estejam preparados para realizar uma 
intervenção adequada às necessidades dos seus alunos. E também o papel dos pais, em 
articulação com os outros profissionais, é de fulcral importância no desenvolvimento dos 
seus educandos, pois embora a criança passe grande parte do dia na escola, não deixa de 
procurar em casa compreensão e auxílio perante as suas dificuldades. 

Importa ainda realçar que estas crianças podem precisar de apoio reforçado em 
momentos muito precisos do seu percurso escolar, tornando-se indispensável que os que as 
acompanham no seu percurso escolar reúnam as ferramentas necessárias para identificarem 
esses períodos e responderem de forma eficaz, o que poderá fazer toda a diferença num 
futuro próximo.  

Apesar de todos assumirmos papéis/funções diferentes, partilhamos um mesmo 
objetivo: o de melhorar as condições de aprendizagem do “nosso” educando e, 
consequentemente, os resultados por ele alcançados.  

Por isso, não desistam! 
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A poesia de Matilde Rosa Araújo (re)vista pelas crianças  
 

Maria Arlete Carrapatoso Figueiredo 
 

Resumo 
Colocada a questão, Que significados e dinâmicas decorrem da poesia de Matilde 

Rosa Araújo quando as crianças assumem um papel ativo na sua utilização e 
questionamento, e erigida a criança como interlocutora privilegiada da poesia de Matilde 
Rosa Araújo, o estudo, inscrito num campo interdisciplinar de investigação e conhecimento - 
Literatura para a Infância e Sociologia da Infância, adota os pressupostos que demandam da 
Nova Sociologia da Infância e analisa os sentidos convocados, construídos e reatualizados 
pela criança, enquanto recetora e intervindo diretamente na ação que a define como sujeito 
de leitura.  

Num quadro de investigação participativa com crianças dos três aos seis anos de 
idade, em contexto de jardim-de-infância citadino, a análise torna presente a aplicação dos 
direitos de participação, considerando-os implicados numa ordem social que privilegia a 
ação e a voz das crianças. Decorrente, os recursos metodológicos assumem a especificidade 
que caracteriza o grupo social da infância - registos verbais, escritos, pictográficos, 
fotográficos, a dimensão simbólica das expressões artísticas, deixando visível a relação entre 
investigador e investigados como uma relação participada, interativa, onde o investigado é 
também um investigador.  O estudo recupera, desta forma, os princípios da valorização das 
competências das crianças na pluralidade das suas formas de expressão, sobre a ótica da 
negociação, do rigor ético e da reflexividade investigativa.  

 
Palavras-chave: sociologia da infância; literatura para a infância; poesia para as crianças; 
 
Abstract  

Raised the question, Which meaning and dynamics occur from the poetry of Matilde 
Rosa Araújo when children assume an active role in its usage and questioning, and 
considered the child as a privileged interlocutor of Matilde Rosa Araújo’s poetry, the study, 
inserted in a interdisciplinar field of investigation and knowledge – Childhood Literature and 
Childhood Sociology, adopts the bases that come from Childhood New Sociology and 
analysis the stimulated, built and updated senses of the child as a receptor and intervening 
directly in the action that defines the child as a reading subject. 

In a scope of participative investigation with children aged from three to six, in a 
context of urban a kindergarten, the analysis takes into consideration the application of the 
rights of participation, considering them implied in a social order which privileges the 
children’s action and voice. Therefore, the methodological resources assume the specificity 
which characterizes the childhood social group – verbal, written, pictographic and 
photographic registers, the symbolic dimension of the artistic expressions, showing that the 
relationship between the researcher and the research subjects is participative and 
interactive, where the research subject is also a researcher. In this way, the study recovers 
the principles of the valorization of the children’s competencies in the plurality of their 
forms of expressions, in a process of negotiation, ethical rigor and investigative reflexivity. 

 
Keywords: Sociology of Childhood, Childhood Literature, Poetry for children, Reading Subject 
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I Introdução 
 

Branco, branco e orvalhado, 
O tempo das crianças e dos 
álamos. 

Eugénio de Andrade, 
2000 

 
O estudo A poesia de Matilde Rosa Araújo (re)vista pelas crianças,  advém de um 

percurso pessoal e profissional, ancorados num conjunto de reflexões que temos vindo a 
efetivar na áreas da Literatura para a Infância (com especial incidência na poesia de 
potencial receção infantil) e da Sociologia da Infância, ambas resgatadas à cadeia 
intertextual que colhe, na ação e na voz das crianças, a singularização subjetiva de que  nos 
fala R. Barthes (1973).  

Desenvolver uma investigação na área da poesia em contexto de jardim-de-infância, 
impôs-se a partir da perceção de que a poesia para a infância tem merecido um papel de 
menor relevo no campo investigativo, nomeadamente no domínio da literatura 
institucionalizada/literária e no efetivo funcionamento da mesma como sistema 
comunicativo.  

No campo dos novos estudos sociais sobre a infância, adotam-se os princípios de 
uma investigação como “escuta do ser” (Heidegger, 2002), contrapondo como Soares, 
Sarmento & Tomás, (2004:5). 

  
o entendimento das crianças como objetos de conhecimento social, a 
perspetiva das crianças como sujeitos do conhecimento, aos procedimentos 
analíticos e interpretativos que rasuram ou esvaziam de conteúdo as 
interpretações das crianças sobre os seus mundos de vida, procedimentos 
que  reflexividade metodológica que recusa o etnocentrismo 
adultocêntrico, e às metodologias que assumem instrumentalmente as 
crianças como informantes desqualificados, metodologias participativas 
que assumam as crianças como parceiras na investigação. 

 
A escolha da poesia de Matilde Rosa Araújo decorreu, deste modo, em conexão com 

os princípios anunciados, procurando, por um lado, desvelar um universo poético 
particularmente representativo na área da poesia para a infância no que se refere às 
figurações da infância e do mundo infantil na criação literária da Autora, por outro, dar 
ênfase não só ao estudo do próprio texto (poesia de destinatário extratextual infantil), mas 
também ao envolvimento das crianças na resposta a esse mesmo texto.  

O percurso investigativo parte do pressuposto que o leitor-criança assume um papel 
imprescindível na (re)criação do texto, como resultado de uma interação recíproca entre o 
autor e o leitor,  por inerência aos espaços/tempos onde se  apresenta, como poderá ocorrer 
com a poesia de destinatário extratextual infantil de Matilde Rosa Araújo.   

Com efeito, a poesia literária, ao oferecer à criança, de forma singular, a integração 
do imaginário no real, cumpre os pressupostos que demandam dos Novos Estudos da 
Criança (Prout, 2005), a partir de um quadro interpretativo que nos permite compreender as 
crianças como atores sociais competentes, ou seja, com poder de ação e iniciativa, 
capacidade de produção simbólica, nas múltiplas possibilidades de reconfigurar o mundo, os 
seus mundos. As ‘culturas da infância’ (Sarmento: 2002) consolidam, desta forma, o princípio 
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que não há uma infância universal e que as mesmas emergem numa rede de relações 
sociais, onde a criança cria e recria significados a partir das suas experiências e modos de 
vida. 

Do ponto de vista da linguagem poética, podemos perceber que a criança não é uma 
recetora passiva; pelo contrário, ela torna não só possível a desejável cooperação 
leitor/texto como interceta no discurso que lhe é próprio, o uso partilhado das suas 
brincadeiras, o seu imaginário, a vivência dos seus afetos.  

Neste enquadramento se situa a problemática do estudo. Em breve síntese, 
desvendar a escrita poética de potencial receção infantil de Matilde Rosa Araújo e 
compreender que significados e dinâmicas que decorrem quando as crianças assumem um 
papel ativo na sua utilização e questionamento, são, efetivamente, os seus princípios 
orientadores. 

 
 

II Natureza Teórica do Estudo 
 

A partir da última metade do século XX, a investigação realizada no domínio da 
literatura de potencial destinatário infantil tem vindo a adquirir progressiva visibilidade. 
Origens, percursos, produção e receção são algumas das problemáticas que vêm a ser 
projetadas à luz de um conjunto de questões concernentes à universalização da cultura 
infantil e consequente valorização da infância e das crianças quer como atores culturais, 
quer como recetores de bens culturais.  

No campo da literatura para a infância, estas considerações não podem abstrair-se 
do processo de transformação das representações161 da criança, das formas de a ver e de a 
mostrar (Vidigal, 2005:276), num continuum (tempo e espaço) em que a criança é pensada 
como ser em défice162, na sua incapacidade (entre outras) de ‘ler’ o mundo e de o 
(re)interpretar de modo próprio, até à infância reconhecida  como categoria geracional e 
social (Corsaro, 1997).  

 Acrescem as repercussões que se refletem na estrutura social e, concludentemente, 
na literatura a ela preferencialmente destinada. Tal como refere Thownsend (1977: 17), 
“Antes de poder haver livros para crianças, tinha de haver crianças - isto é, crianças que 
eram aceites como seres com os seus interesses e necessidades específicas, não só como 
homens e mulheres em miniatura”. 

É nesta configuração de saberes que podemos situar um conjunto de princípios que 
se substanciam na intenção de ultrapassar não só uma visão naturalista e universal de 
criança e de infância, perpetuadora de indicadores cronológicos, físicos ou psicológicos, mas 
também de reconhecer o fenómeno social da infância como uma categoria social autónoma, 
analisável nas suas relações com a ação e a estrutura social (Sarmento, 2005), o que 
significa, dentro do âmbito e extensão de uma sociedade pós-moderna, a preocupação de 
promover um conhecimento comprometido com o processo de (re)construção da infância – 
a criança sujeito da sua própria vida. 

E aqui já estamos a reservar para a literatura um trabalho de sentido que o texto 
[literário] necessariamente vem potenciar” (Guimarães, 1999:24) e que, segundo Peter Hunt 
(1994) convoca a ideia da criança-sujeito, no exercício da sua atividade crítica, a qual não é 

                                                           
161

 Representações instituidoras de práticas sociais e discursos legitimadores  
162

 Segundo Sarmento (2004), a construção social da infância, historicamente consolidada, realizou-se seguindo 
o princípio da negatividade 
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redutível ao cânone literário e/ou ao aprisionamento do texto enquanto sistema de signos 
definido à margem da cadeia intertextual.  

Neste processo subsiste a ideia que, através da valorização da ação e da voz das 
crianças e dando ênfase à pluralidade dos seus modos de comunicação e expressão, se 
poderão desenvolver novas maneiras de construir conhecimento que suportem, nos planos 
teórico e prático, discursos alternativos no que diz respeito a novas formas de intervenção 
social e educativa163. Na área da Sociologia da Infância busca-se aliar a especificidade social 
da infância e das crianças ao lado mais subjetivo das suas ações e indagações. 

A este propósito podemos ouvir Catarina Tomás (2006:39): 
 

Para escrever sobre a infância é necessário lê-la e compreendê-la, mesmo 
que ela se mostre, à primeira abordagem, ilegível, incompreensível, talvez 
inacessível. Escrever sobre a infância é afinal, uma tentativa de mapear a 
multiplicidade dos sentidos, as múltiplas vozes e as diferentes escalas onde 
as crianças se movem e são movidas. 

 

Enquanto domínio científico construído a partir da visibilidade social conferida às 
crianças, o estudo, A poesia de Matilde Rosa Araújo (re)vista pelas crianças, inscrito num 
campo interdisciplinar de investigação e conhecimento - Literatura para a Infância e 
Sociologia da Infância, adota os pressupostos que demandam da Nova Sociologia da Infância 
e analisa os sentidos convocados, construídos e reatualizados pela criança, enquanto 
recetora e intervindo diretamente na ação que a define como sujeito de leitura.  

A parte analítica deste estudo projeta-se a partir da articulação entre dois vetores 
fundamentais. O primeiro, procura compreender em que medida a criação literária de 
Matilde de Rosa Araújo, na dimensão anotada, sustenta a competência interpretativa do 
sujeito/leitor, fazendo eco das suas emoções, sentimentos e condições existenciais; um 
outro que, ao privilegiar a Sociologia da Infância como um espaço social e científico para o 
grupo social da infância, reconhece as crianças como produtoras de sentido, sujeitos de 
conhecimento, valorizando a sua capacidade de produção simbólica e a constituição das 
suas práticas em sistemas organizados social e culturalmente (Sarmento, 2004). 

Seguir este quadro de possibilidades pressupõe compreender o ‘brincar poético’ das 
crianças como um dos elementos constitutivos das culturas da infância. A aceitação deste 
princípio propõe uma relação imediata com os propósitos metodológicos da Sociologia da 
Infância, assumindo-se a exigência de captar os significados e dinâmicas que decorrem da 
poesia de Matilde Rosa Araújo quando as crianças assumem um papel ativo na sua utilização 
e questionamento. Dando ênfase ao carácter dinâmico das culturas da infância e à sua 
dimensão social, adota-se, na vertente investigativa, os seus contributos para a 
compreensão da recetividade da criança, esta reveladora daquilo que são as formas culturais 
autónomas geradas pelas crianças nas suas interações e nas interações que estabelecem 
com os adultos e com o mundo (Sarmento, 2002). E aqui não podemos deixar de pensar nas 
questões associadas ao brincar das crianças como uma área estruturante do seu dia-a-dia. 
Esta ideia ajuda-nos a situar a ideia de cultura que, independentemente da definição 
específica, sugere, que todo o ser humano age conjuntamente. A pluralidade das fontes dos 
modelos culturais levar-nos-á assim a compreender a cultura como a ela se refere D. Cuche 
(1999:110) 
                                                           
163

 Estas considerações fazem-nos recordar as precauções de Pierre Bourdieu (2007), na sua obra A Miséria do 
Mundo, reconhecendo a legitimidade de uma visão universalizante do saber particularmente insensível à 
particularidade dos saberes profanos. 



 
 587 

 

Um conjunto dinâmico, mais ou menos (nunca por completo) coerente e 
mais ou menos homogéneo. Os elementos que compõem uma cultura, 
porque provêm de origens diversas tanto no espaço como no tempo, nunca 
se integram totalmente uns com os outros. Há sempre margem de jogo (…) 
esse interstício no qual se insinua a liberdade que os indivíduos e os grupos 
têm de manipular a cultura. 

 
Tal como os adultos, as crianças desenvolvem sistemas partilhados de interação. 

Situando-nos, por exemplo, na cultura lúdica das crianças percebemos o seu significado 
social e cultural. No entanto, o brincar é também um meio de experimentação; a criança 
constrói e reconstrói significados a partir da sua própria experiência. A este propósito164, 
Huizinga (1995) sugere que o brincar e as atividades a ele associadas estabelecem uma 
estrutura, a da própria cultura infantil. O mesmo se passa com os aspetos comunicativos da 
linguagem e o seu desempenho exploratório. 

Confirmada a capacidade recetiva da criança relativamente à poesia, do ponto de 
vista da investigação, este posicionamento coloca-nos o propósito de considerar o potencial 
expressivo e lúdico da linguagem poética como uma das manifestações das ‘culturas da 
infância’.  

Esta abordagem, tendo em linha de conta a especificidade da literatura como espaço 
de conquista pessoal e social e a poesia como um ato criador e lúdico, dá centralidade às 
aprendizagens de natureza sócio-construtivista e ao primado da estrutura dialógica do 
pensamento e do conhecimento. Valorizada a relação entre a linguagem e o pensamento, o 
mesmo significa a possibilidade de ampliar o pensamento das crianças, proporcionando o 
desenvolvimento da sua capacidade de mobilizar correlações lógicas, textuais e culturais em 
contextos significativos.  
 

 

III Opções metodológicas 
 

(…) A investigação sociológica dos quotidianos infantis é, antes de mais, 
uma investigação policromática e multifacetada. É também uma 
investigação aberta a outros campos disciplinares, nomeadamente os da 
antropologia, da demografia, da geografia, da psicologia, do direito e das 
ciências da educação. As necessárias implicações metodológicas que daí 
resultam multiplicam-se também numa pluralidade de instrumentos 
suscetíveis de serem utilizados em contexto, de forma a desvendarem e 
desocultarem as suas vozes e ações. (Fernandes, 2009:113) 

 

Tendo em consideração a questão enunciada e os constructos teóricos valorizados, o 
estudo insere-se num quadro de investigação participativa. Parte do pressuposto de que as 
crianças são atores sociais, competentes nos seus quotidianos e que devem, por isso, ser 
inseridas no processo de produção do conhecimento sobre si próprias. Na forma de 
construção dialógica com o destinatário extratextual infantil, dá ênfase à construção de 
significados pela criança, às suas subjetividades, assumindo os princípios da valorização das 

                                                           
164

 Esta ideia é também defendida por outros autores, entre outros, Iturra (na área da Antropologia), Manuela 
Ferreira e M. Sarmento (na área da Sociologia) 
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suas competências e questionamento e apelando à diversidade das suas formas de 
comunicação e expressão.  

Afastando-nos, deste modo, das teorias maturacionistas ou ainda dos princípios 
positivistas (configurados pela psicologia behaviorista), esta ideia remete-nos para o 
processo de reprodução interpretativa proposto por Corsaro (2002), no sentido em que a 
criança (sujeito/recetor) gozará da possibilidade de participar/intervir diretamente no 
processo de criação e recriação da cultura (elemento artístico/texto poético) no âmbito de 
uma estrutura que é, ela própria, inerente à cultura165 onde se encontra inserida. Na forma 
de construção dialógica com o destinatário extratextual infantil, o estudo recupera, desta 
forma, a alteridade do sujeito-criança em relação ao texto, numa declarada valorização do 
texto literário (poesia de Matilde Rosa Araújo, na sua estrutura aberta (Eco, 1989).  

Ao procurar compreender o modo como as crianças desenvolvem questionamentos e 
reflexões através da hermenêutica literária, neste campo de análise assume, a partir de uma 
metodologia participativa, o poder expressivo das crianças, suas emoções, experiências e 
universos de vida. No domínio próprio das ‘culturas da infância’, delineiam-se esses 
contornos (Sarmento, 2002): construção de significados autónomos (denominada de 
semântica), a não subordinação aos princípios da lógica formal (sintaxe), a especificidade 
dos elementos constitutivos das culturas da infância – jogos, brinquedos, palavras, gestos 
(morfologia) e as relações de comunicação estabelecidas (pragmática). 

No cenário que temos vindo a desenhar Sarmento (2004) aponta quatro eixos 
estruturadores das culturas da infância: a interatividade (inscrita de um modo particular nos 
contextos de interação com pares), a ludicidade (transversal à sociedade, o que implica que 
as crianças sejam compreendidas como atores no contexto onde se movem), a fantasia do 
real (como transposição imaginária das situações vividas) e a reiteração (onde, para a criança 
o tempo não é linear, antes recursivo). 

A este corpo de entendimentos que suportam os principais pressupostos do percurso 
investigativo, assume-se a participação das crianças como questão central. 

Colocada de novo a problemática de investigação, compreender os significados e 
dinâmicas que decorrem da poesia de Matilde Rosa Araújo quando as crianças assumem um 
papel ativo na sua utilização e questionamento, o estudo assume, a partir de uma 
metodologia participativa, o poder expressivo das crianças (Malaguzzi, 1999), os seus 
interesses e sua implicação efetiva (Fernandes, 2009) e afetiva. O questionamento, 
revelador da curiosidade, da imaginação e dos desejos da criança integra, de forma plena, os 
direitos da criança na forma como vai dando sentido ao que vê, sente, reconhece, 
experiencia e partilha. E é neste contexto que o patamar do protagonismo faz jus a um 
espaço investigativo participativo: a criança conduz o seu próprio questionamento, explora 
as suas suposições, descobre, interpreta, constrói.  

No campo específico da educação de infância, considera-se que a criança 
desempenha um papel ativo no seu processo educativo, o que concetualiza uma nova 
imagem de criança, competente, ativa, capaz de tomar decisões, fazer escolhas, construindo-
se ainda e em última análise a ideia de criança cidadã, criança-sujeito de direitos. A lógica 
dos direitos de participação, garantindo à criança o direito de se exprimir livremente sobre as 
questões que lhe respeitem (CDC, 1989, art. 12º e 13º), promove a reinstitucionalização da 
infância, o que significa também aceitar a aplicação dos direitos de participação, 
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  Cultura entendida como um fórum onde é possível criar e recriar significados 
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considerando-os sempre implicados e rendibilizados numa ordem social que privilegie a ação 
e a voz das crianças (Fernandes, 2009: 49). 

Consideradas estas ideias no presente estudo, a investigação participativa com 
crianças, enquadrada no paradigma participativo de investigação, torna visível a relação 
entre investigador e investigados como uma relação participada, interativa, onde o 
investigado é também um investigador. 

Do espaço participativo, otimizado pela presença da criança, emerge também a 
vertente interpretativa: colocando limites à individualidade do investigador, assume-se uma 
diferença não menorizante e prefigura-se uma abordagem capaz de aceder ao mundo 
singular das crianças. 

Paralelamente a esta revalorização da criança no processo investigativo, não cabe 
outra alternativa senão revalorizar a investigação teórica, aqui também sugerida pela 
construção de um roteiro ético que inclua os objetivos da investigação, os procedimentos e 
técnicas de recolha e construção de dados, assim como a divulgação do conhecimento 
produzido. Assegura-se, deste modo, um processo que, ao proceder dos pressupostos já 
referidos, assume definitivamente a voz e a ação da criança. 
 
Contexto de investigação, operacionalização, instrumentos de recolha de dados e 
procedimentos metodológicos:  
 

De modo decorrente, os instrumentos de recolha de dados e procedimentos 
metodológicos no âmbito da metodologia participativa, assumem a especificidade que 
caracteriza o grupo social da infância (que neste estudo envolve um grupo de crianças com 
três, quatro e cinco anos), o carácter contextual da investigação (jardim-de-infância citadino) 
e a problemática do próprio estudo, aqui norteadora dos elementos a observar e a registar: 
a atenção dada ao modo como as crianças agem e interagem com o texto poético, as suas 
possibilidades de interesse, de receção ou apropriação (expressões verbais e não verbais) e 
(re)criação. A partir desta ponderação, as possibilidades são imensas e decorrem 
essencialmente da criatividade dos implicados no ‘desenho’ da investigação, sejam eles 
investigadores-adultos ou investigadores-crianças (Soares, 2004). 

No âmbito da investigação participativa, isso significa que os dispositivos 
metodológicos beneficiam de uma contínua contextualização, num processo que depende 
prioritariamente das crianças. Registos verbais, escritos, pictográficos, fotográficos 
(individuais e em grupo), técnicas dramáticas, observação participante, a dimensão 
simbólica das expressões artísticas vão-se constituindo como possibilidades. Considerando 
ainda os princípios metodológicos e teóricos adotados, a inclusão de material de estímulo 
(Fernandes, 2009), pensado este, no presente estudo, como ‘pontos de encontro’ entre o 
leitor/criança e o texto poético (nomeadamente técnicas relacionadas com artes visuais 
e/ou a possibilidade de diálogo com outras formas de expressão artístico-culturais - pintura, 
música, dança), também ele não esgota as possibilidades existentes. 

A considerar ainda que a própria configuração textual do estudo (poesia de 
destinatário extratextual infantil) oferece uma série de estratégias expressivas que o 
leitor/criança atualiza no ato que o define como sujeito de leitura. Recupera-se, desta forma, 
a voz e a ação das crianças sobre a ótica da negociação, interesses, partilha, expectativas, 
muito ligadas ao contexto, ao conhecimento partilhado e às várias perspetivas e 
experiências dos interlocutores.  
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Admitindo-se, como exigência, a voz e a ação da criança e integrado este percurso 
investigativo no quotidiano do Jardim de Infância166, privilegia-se uma dinâmica que inclui: 

- Momentos de encontro e diálogo com o texto literário (poesia de Matilde Rosa 
Araújo), a partir de processos hermenêuticos adequados ao perfil da criança, 
designadamente à sua competência linguística e/ou leto-literária;  
- A inclusão de estratégias motivacionais (inserem-se aqui as propostas lúdicas, 
espontâneas ou planeadas); 
- A informalidade dos espaços/tempos capazes de receber ideias e propostas. 
- O envolvimento já comum da comunidade educativa, pais/encarregados de 
educação  
Isto significou que a investigação adotou o “modo de estar” já habitual nas rotinas do 

jardim-de-infância e das crianças. 
Assume particular importância um ‘modo de fazer’ participativo que reconhece o 

desenvolvimento global como objetivo (Ribeiro, 2002), o papel do brincar nos processos de 
aprendizagem no domínio da realidade (Vigotsky, 2007), a criatividade como ação 
transformadora (Gardner, 1994); parte integrante desta ideia, o modo como as crianças, 
numa viagem de descoberta, vão formulando considerações sobre o que ‘leem’, sentem ou 
imaginam. Sim, porque como nos deixa ver Matilde Rosa Araújo (1988: 20), “a criança é, na 
sua essência, revolucionária. Revolucionária porque pura e significativamente mutante. 
Revolucionária sobretudo em mansidão, embora possa agir em turbulência declarada ou em 
interrogação serena, mas perturbadora, na procura de caminhos”. 

Neste reconhecimento, e por contraponto aos métodos de que se socorre 
normalmente a ciência positivista, a metodologia qualitativa e interpretativa assume 
importância fundamental “com vista à obtenção de um conhecimento intersubjetivo, 
descritivo e compreensivo” (Santos, 1996:22). Por sua vez, aos processos metodológicos167 
atribuem-se-lhe uma importância relevante na medida em que a realidade não apresenta 
uma configuração claramente definida e o investigador não se limita a constatar factos, mas 
busca a sua compreensão; daí o apelo às dimensões interacionais e subjetivas 
(interacionismo simbólico168, etnometodologia169), assim como aos universos construídos 
pelos indivíduos e objetivados na prática social. 

É nesta ‘filiação’ científica que o ponto de partida para a investigação participativa é a 
criança, ela própria, de forma direta – o que ela tem a dizer, o que ela sente, acolhe e 
expressa.  

Neste espaço de descobrimento, onde o pensar e o sentir caminham lado a lado que 
se situa a investigação participativa com crianças. Esta confluência reivindica princípios 
éticos que ao tomar os atores sociais - crianças, implicados, constitui um desafio não só ao 
processo (em todos os seus momentos), como à sua correlação imediata com a leitura 
compreensiva e interpretativa da informação.  

Retendo novamente as considerações éticas que orientam este percurso, 
nomeadamente a construção de um roteiro ético que inclui os objetivos da investigação, os 
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  Jardim de Infância citadino, da rede pública 
167

 Passa-se agora a privilegiar as abordagens antropológicas, as naturalistas, estudos de caso, a investigação-
ação, as histórias de vida. Por sua vez, procura-se apoio em várias vertentes epistemológicas, nomeadamente a 
fenomenologia; novos conceitos passam a ser utilizados, como o de dominação, reprodução e representação 
social; há também uma reaproximação com áreas da filosofia  
168

 Que valoriza o processo de interação social, do gesto, na formação e desenvolvimento da linguagem 
169

 A etnometodologia vê os significados como sendo sempre definidos pelo contexto; é uma abordagem 
relativamente nova na investigação qualitativa, cujas bases podem ser atribuídas a filósofos fenomenologistas 
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procedimentos e técnicas de recolha e construção de dados, assim como a divulgação do 
conhecimento produzido, o estudo assume como exigência a voz e a ação da criança, a 
mesma criança que lida e chama a si a própria a liberdade do pensar. 
 
 
IV Trabalho empírico: 
 

Que menino se recusou já a brincar num sótão, a inventar inexistências? 
Está-se fora do mundo, numa torre inacessível, as pessoas crescidas ficam 
longe, com as suas ocupações, ideias, hábitos incompreensíveis. Aqui é o 
reino da fantasia, da realidade, indescoberta. 

José R. Miguéis (1976:126) 

 

Neste espaço tem agora lugar a poesia. Com ela, as crianças (con)vivem numa 
espécie de jogo, entre o singular sentido da realidade e os pormenores deliciosos da 
imaginação. Como algo de imediato, a acontecer, o prazer de brincar com as palavras170: 
pequenos versos, jogos sonoros, vão despertando a atenção da(s) crianças para os recursos 
expressivos da linguagem. Logo a seguir, a poesia, que, como diria Éluard (2002:28), “numa 
extraordinária pluralidade de sentidos, pode tudo dizer”. Assinale-se, num tempo. Quem o 
assegura é também Luísa Dacosta (2002:11), “é preciso ler várias palavras, várias frases, para 
obter um sentido, o que é uma extraordinária experiência e enriquecimento humano (…) 
[porque] o tempo é, por si só, um fator de maturação; sem tempo, não há amizade, nem 
sonho, nem frutos, nem vida”  

Desta forma e crendo como Georges Jean (1995:14) que “a arte em geral, a música, 
as artes plásticas, a dança para certas pessoas e a poesia para todos, não existe unicamente 
para a contemplação, a escuta ou a leitura, são apelos à criação e, em primeiro lugar, à 
criação da própria pessoa”, situamos o corpus de análise, circunscrito a um conjunto de 
textos/poemas de potencial receção infantil de Matilde Rosa Araújo171 . Neles estão 
presentes os principais segmentos ideotemáticos que percorrem toda a obra poética da 
Autora que tem a criança como destinatário preferencial: a presença constante da infância, 
o universo infantil enlaçado de ternura, a passagem do tempo, a dualidade infância/velhice, 
a paz, a alegria, o amor, mas também a angústia, o sofrimento, a dor. A proposta considera 
ainda (na sua existência escrita) recursos estilísticos (fónicos e rítmicos) e matizes lúdicas, 
aptas a uma natural atração das crianças. Sem limites prévios oferece-se [à criança] a 
possibilidade de descoberta, o [seu] comprazimento, a afetividade gratuita.  

É também ocasião de referir que, sendo a poesia, neste contexto, um modo de estar 
e de brincar, não foram necessários fatores explicativos para a sua presença. No entanto, o 
‘processo de intenções’ para fazer da leitura das obras de Matilde Rosa Araújo (de 
destinatário preferencial infantil) uma possibilidade de investigação, esse recuperou os 
contributos do paradigma participativo. 

 O desejo de procurar entender por que algumas obras se tornam únicas na paisagem 
da produção poética para a infância acompanha o nosso percurso, através de uma relação 
partilhada entre investigadora e investigados. Se problematizar a possibilidade das crianças 
dialogarem com a poesia para pequenos leitores de Matilde Rosa Araújo, situa o primeiro 
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 Pequenos poemas ou textos poéticos que vão surgindo (por exemplo, no contexto de uma história ou a 
propósito de algumas festividades - magusto, Natal) 
171

 Em anexo I 
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propósito deste estudo, compreender o modo como o fazem (possibilidades de 
entendimento, de interesse, receção ou apropriação), cria um novo campo de análise.  

Necessariamente dependente, este estudo, da relação estabelecida entre o autor 
(poeta) e o leitor(a) (criança) é preciso assegurar a mediatização. Ressalve-se, desde logo, a 
voz e a vez da(s) criança(s). 

E o corpus de análise, previamente definido, vai dando lugar à experimentação, à 
descoberta, a uma arte do diálogo e de escuta. Como método investigativo participativo, 
relembra-nos Natália Soares (2006:32), “as ideias pré-concebidas acerca da implicação da 
criança nestes processos não têm espaço, uma vez que decorrem essencialmente das suas 
experiências e competências sociais, das suas vontades e expectativas, decorrem no fundo 
da complexidade e intersubjetividade que encerra cada um destes atores sociais”. Sim, 
porque ninguém ama o que não conhece.  

Reformulado então [o corpus de análise] à medida que as crianças acedem ao mundo 
encantado dos textos [poemas], o mesmo confirma as palavras de João Franco (1999:73): 

 

A beleza do discurso poético é sentida mesmo que imagens não sejam 
descodificadas. As crianças, se com elas habitualmente lidarem, podem 
desenvolver com as imagens poéticas, para além da interiorização de 
referências gramaticais, semânticas e sintáticas que, lentamente, vão 
enriquecendo o seu reportório linguístico, uma relação estimulante e 
estruturadora, descobrindo e reconhecendo o poder estético das palavras 
(…). 
 

Emergem agora outros momentos de interação (outros poemas que não os inscritos 
no corpus de análise) não menos desafiadores porquanto incorporaram a possibilidade de 
comunicar, expressar, fruir. Como fonte de operações simbólicas, ao texto poético é 
atribuído um valor particularmente significativo, ora em cumplicidade com as experiências 
da criança ou metamorfoseado com outros elementos, fontes de história(s) e de cultura, ora 
remetido à capacidade de imaginar, criar, sentir, partilhar. No entanto, esta cultura não a 
podemos considerar exclusiva da comunidade adulta; ela é inerente à própria comunidade 
infantil. Esta questão assenta na forma participada de compreensão e construção de 
significados, bem presente no momento172 que se transcreve: 

 
Num ambiente em que a fruição da poesia se constitui como uma 

prática regular, as palavras do Vi., soam num momento de leitura 
individual, na biblioteca da sala do jardim-de-infância: 
Vi - Hoje não lês nenhum poema? 

 O Vi, procura a minha atenção para o livro173 que o absorvia há 
algum tempo, Mistérios (Araújo:1988)          

 Aproximo-me. E tal como sugerem as palavras de E. de Andrade, 
Pelo céu vai o poeta, sobe, sobe de bicicleta, as palavras do Vi. seguindo 
uma criação textual  original, que toma como motivo os seus próprios 
motivos, dá o tom: Mistérios/sérios/ um sol que é poesia/ e a menina que 
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 Diário de Bordo: 24 de abril de 2012 
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 Nos cerca de vinte e dois poemas incluídos nesta obra, muito ricos na sua construção formal e simbólica, 
assistimos à evocação de um imaginário infantil, visível no modo como se apoiam em múltiplas referências ao 
brinquedo e ao jogo simbólico, às histórias tradicionais e às canções infantis, a lengalengas e a outras rimas de 
feição tradicional popularizadas entre as crianças, e a um fascinante mundo de animais humanizados. 
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brinca/conhece os mistérios sérios do jardim/ porque é uma flor e é dela o 
seu jardim. 

Nesta proposta de ‘viagem’, onde ao prazer de situações 
inesperadas se justapõe uma dinâmica de participação e envolvimento, 
algumas crianças aproximam-se contagiadas pela intensidade e pelo fulgor 
poético de Vi.  

Mistérios - o livro - (Araújo:1988) segue agora o imaginário das 
crianças:  
S. - Esse é o livro dos misteriosos… 
Vi. - Não é misteriosos… mistérios… é assim… mistérios 
D. - Eu gosto de mistérios… porque eu tenho muitos mistérios 
Ar.174- Sim?.. 
D.175. - Sabes que eu tenho um ‘monte’ só meu (?)… é o meu local preferido 
para brincar…. 
S. - Mistério é a lua… a lua é mistério… 
C. - A lua é branca e a cor… branca é misteriosa… 
S. - É como o vestido de noiva… 
(…) 
C.- Misteriosa é a rosa… o meu pai dá sempre uma rosa à minha mãe 
quando ela faz anos…e a minha mãe diz que a rosa é assim… misteriosa.  
Sa.- (Acaba de integrar, neste momento, o grupo) Eu quero pintar o poema 
dos mistérios, posso? Vou pintar todo todo de preto…os mistérios são 
muito… (pronuncia com bastante ênfase) são bem pretos escuros…  
S. - Lês para mim, aquele176 dos mistérios? 
Ar.- Sim, claro que sim 
Vi.- Eu já li o poema, não li? E tu escreveste não foi, Ar.? O meu poema é o 
livro inteiro177. 
 

Neste cenário imprevisível quanto poético, a palavra mistérios deu o mote. À volta 
dele (aqui como elemento paratextual) podem-se descobrir referências a componentes 
como a lua, a cor branca ou o vestido de noiva. Inscritas no mundo simbólico das crianças, 
reconhece-se a sua natureza imaginativa quanto a sua dimensão social e cultural; uma ideia 

que não precisa, de facto, de contraponto para situar a lógica infantil, sendo que as imagens 
criadas em torno da expressão misteriosa, são elas próprias explicativas. 

Ainda desta breve unidade de experiências, as ideias construídas para além do texto, 
podemos percebê-las na sua integração com os conhecimentos das próprias crianças mas 
também nas suas inferências, resposta afetiva, raciocínio crítico e criador. Isto denuncia 
ainda a linguagem simbólica que para A. Ribeiro (2002: ) “é a linguagem do imaginário e da 
metáfora, da criatividade, da síntese e da totalidade”. É também a dimensão da C. ao 
projetar a sua ideia [é branca e a cor… branca é misteriosa…] ou do Sa. [os mistérios são bem 
pretos escuros]. Ouçamos a propósito, P. Malrieu (1986): “A imaginação põe a descoberto 
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 Neste contexto, educadora e investigadora 
175

 A D. passa algum tempo das suas férias em contexto rural, espaço e tempo que privilegia e que apela ao seu 
imaginário e às suas histórias fantásticas, como comummente costuma designar.  
176

 Poema que no livro Mistérios tem a mesma designação do elemento paratextual (título).  
177

 Na maioria dos textos assiste-se à evocação de um imaginário infantil, visível no modo como se apoia em 
múltiplas referências ao brinquedo e ao jogo simbólico, às histórias tradicionais e às canções infantis, a 

lengalengas e a outras rimas de feição tradicional popularizadas entre as crianças, e a um fascinante mundo de 

animais humanizados. 
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um real oculto e desconhecido, escondido sob o real conhecido, natural. Ela faz que 
vejamos, escutemos e pensemos que existem, a um nível mais profundo, outras realidades a 
que não estamos habituados”. 

‘Instrumentos’ em curso’? Nada de decisivo e tudo o que permita a comunicação, 
tudo o que seja facilitador de vivências pessoais significativas, centradas na criança e na 
validade de expressão como processo libertador. Se “compreender as crianças e a infância 
requer escutar atentamente as suas agendas e participar com elas no percurso investigativo” 
(Hood et al, 1996:118), esse reconhecimento acentua as condições de subjetividade e adota 
as circunstâncias do sujeito implicado - um processo que traz a influência, como 
possibilidade, das diferentes ‘linguagens’ das crianças. Vou pintar todo todo de preto…os 
mistérios, faz parte desse processo, um processo que dá sentido à realidade das crianças, na 
diversidade de experiências sensoriais, cognitivas e emocionais que proporciona. 

E como refere também U. Eco (1989:84), a noção de possibilidade é a “noção 
filosófica que reflete toda uma tendência da ciência contemporânea, o abandono de uma 
visão estática e silogística da ordem, a abertura de uma plasticidade de decisões pessoais e a 
situacionalidade e historicidade dos valores”. 

O desenvolvimento de investigação social participativa com crianças, eticamente 
informada, conforme Soares (2006:35), “é portanto uma mais-valia para que o debate 
coletivo acerca dos mundos sociais e culturais da infância, seja um debate que de forma 
rigorosa e objetiva implique os diferentes parceiros, adultos e crianças, na construção de 
conhecimento válido acerca da infância”. A interpelação da criança (no recorte transcrito) 
Lês para mim, aquele dos mistérios? atualiza [neste contexto] esse referente participativo e 
exprime o sentido de atenção recetiva às suas ideias. E isso foi algo que foi sendo construído 
numa aproximação amorosa.  

Sua ética, a abraçar vinte crianças dos três aos seis anos de idade, em contexto de 
jardim-de-infância, partilhou desse processo. Definidos os procedimentos logísticos 
(autorização dos Encarregados de Educação178 e da Direção do Agrupamento179 onde o 
jardim de infância se encontra integrado), cabe situar o princípio de consentimento 
informado, considerado na investigação participativa com crianças como um dos momentos 
mais relevantes.  

Atualizamos, neste percurso, o instante seguinte180: 
 

V. - Tens mais histórias? (tínhamos acabo de reler a história, Florinda e o Pai 
Natal de Matilde Rosa Araújo181     ). 
Ar. - Da Matilde Rosa Araújo?  
V. - Sim 
Ar. - Sim, histórias e poemas 
So. - Eu gosto muito de poemas. E aqueles que rimam… até alguns fazem 
rir; eu gosto 
C. - Eu também gosto daqueles que não fazem rir 
So. - E eu… só que me lembrei desses, agora 

                                                           
178

 Proposta apresentada em setembro na primeira reunião de pais /encarregados de educação do ano letivo 
em curso (2011/2012), mas devidamente reafirmada e autorizada em janeiro (2012), salvaguardando as 
questões éticas e deontológicas do processo investigativo. Foram autorizados os registos áudio, fotográfico e 
vídeo.   
179

 Esta consentida, seguindo os protocolos logísticos legais 
180

 Diário de Bordo: 5 de janeiro de 2012 
181

 Esta história tinha sido lida às crianças no final do primeiro período, antes do Natal; muitas crianças já se 
encontravam de férias. 
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(…) 
 

Neste breve intercâmbio discursivo, o questionamento da V. tens mais histórias… 
dela [Autora, M. R. Araújo], anuncia o que poderia vir a ser o âmago desse encontro 
anunciado com a poesia de potencial receção infantil de Matilde Rosa Araújo. 

E aqui, desde logo, uma história que serviu, diria, de ‘matriz ensaística’. O interesse 
pelas histórias nesta fase etária é inegável, o livro Florinda e o Pai Natal (2010) de Matilde 
Rosa Araújo, prenuncia um caminho para novos interesses. 

Se tomarmos a expressão de Cervera (1992) quando expressa a escrita literária 
destinada a crianças como um ato de comunicação com crianças, nela podemos situar o 
tempo e espaço que permitiram às crianças um grau de controlo sobre a agenda de 
investigação.  

Desta forma e entendido o educador/investigador como “criador de desafios” 
(Mendonça: 2002:24), a forma como decorreu o processo de receção - consentimento 
informado - combinou dois momentos: o primeiro incluiu a ‘apresentação’ da totalidade da 
obra selecionada para o corpus de análise182. A leitura do poema «Presentinho de Natal», 
(Araújo, 2010:44) entretanto efetuada, perspetiva o diálogo que se segue e o papel ativo das 
crianças na procura de novas informações. 

 
C.- A Matilde tem mais livros? 
Ar. - Sim, escreveu mais livros. Estes, que trouxe, foram escritos para 
crianças ‘mais pequeninas’. 
V.- Da nossa escola, do jardim-de-infância? 
Ar.- Sim… mas podem ser lidos por todas as crianças e adultos 
D.- Quer dizer… como nós 
C.- Se souberem ler… já podem ler 
S.- Eu sou pequenino… não sei ler  
So. - Oh… quem não sabe ler, a Ar. lê… Eu quero ler todos… porque eu 
gostei daquele do Pai Natal 
C. - (complementa) - Florinda e o Pai Natal 
Ar.- Sim - Florinda e o Pai Natal é uma história em prosa…  
C.- Mas estes, não. Eu sei …é poesia…  

 
Decorrente de um conjunto de atividades que vêm a ser desenvolvidas 

(nomeadamente a familiarização com o código escrito, pelo livro, ou situando o próprio 
registo gráfico do poema, que difere do da prosa), C. esclarece é poesia. Poder-se-á então 
perceber que a compreensão da C. procede de um conjunto de informações anteriores que 
lhe permitem, naquele momento, estabelecer relações ou comparações183.  

Os livros, esses (inscritos no corpus de análise) permanecem na biblioteca da sala do 
jardim-de-infância.  

A extroversão entusiástica que vai acontecendo em torno da poesia de Matilde Rosa 
Araújo, por parte das crianças, flirtou o segundo momento184 do processo - consentimento 
informado - antes anunciado. 

Da leitura da história, Matilde Rosa Araújo - um olhar de menina185 (Carvalho: 2010) 
emerge a proposta: a de ‘conhecermos’ juntos - as crianças e eu, a F. e os Pais, os nossos 

                                                           
182

 Em anexo I 
183

 Esta abordagem situa-se numa perspetiva de literacia enquanto competência global para a leitura 
184

 Diário de Bordo: 11 de janeiro de 2012 
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amigos, a poesia de Matilde Rosa Araújo. A expressão de V. Mas tu já conheces, desencadeia 
o episódio do qual se destacam alguns momentos. 

 

Ar.- Estou a fazer um trabalho sobre a Matilde Rosa Araújo e eu conheço as 
histórias e as poesias da Autora, que é também poeta, e escreveu os livros… 
C. - Eu já sabia… tu já disseste 
Vi. - Pois, eu disse, que já conhecias.  
C. - E que também estavas a fazer um trabalho, eu sei… 
Ar.- Sim, mas gostava de conhecer melhor e saber melhor significa saber 
também a vossa opinião, a opinião de todos os meninos e meninas sobre a 
poesia de Matilde Rosa Araújo 
Vi - Que nós já conhecemos, mas ainda não lemos. 
C.- A Ar. é que vai ler… 
D. - Nós vamos conhecer… ainda não conhecemos, eu já percebi 
C.- Vais ler todos? 
Ar.- Não sei se temos tempo para ler todos… Eu já escolhi alguns, mas 
podemos selecionar outros… 
D. - O que é que quer dizer isso? 
Ar. - Quer dizer que todos nós podemos decidir qual o poema que 
queremos….  
P. - Pois, porque nós também ‘trabalhamos’ muito, outras coisas, fazemos 
jogos… 
T. - Experiências… 
D. - E lemos histórias e poemas 
Ar. - Para isso, para conhecermos melhor, tenho que gravar os nossos 
diálogos 
D. - O que é isso? 
Ar. - Gravar os nossos diálogos… 
D. - Gravar eu sei… diálogo…. É assim (?) acho que não… 
Ar. - Diálogo, diálogos são as nossas conversas, a partilha das nossas ideias. 
Quando nós falamos da Matilde Rosa Araújo e dos seus poemas, eu 
escrevo, registo no gravador e a F186. também nos ajuda.  
Ar. - Depois contamos a nossa história. 
So. - Qual história? 
F.187 - Tudo o que nós fazemos  
So. - Isso é giro… 
Ar. - Mas se houver meninos e meninas que não queiram… 
Depois de alguns momentos de silêncio, a C. perguntou: Podemos fazer 
isso? 
Ar. - Não querer (?) 
C.- Sim… mas eu quero 
Ar. - Também podemos fazer jogos, outros poemas, outas histórias…  
V.- E desenhos? 
Ar.- Tudo o que considerarem importante. 

                                                                                                                                                                                     
185

 Este livro, biografia romanceada, de 2010, surge sob a forma de homenagem a Matilde Rosa Araújo. As 
ilustrações de Marta Madureira, muito sugestivas, apelam ao imaginário das crianças e situam muitas histórias 
e poemas da Autora 
186

 F. é a Assistente de Ação Educativa que me acompanha neste processo de investigação, apoiando-me no 

registo de notas de campo e registos fotográficos.  

187
 Assistente de Ação Educativa 
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D. - Importante é uma coisa muito importante. 
Ar.- Mas o que pode ser importante para mim, por exemplo, pode não ser 
importante para outro menino ou menina 
D. - A minha avó também já me disse uma coisa dessas, uma vez…  
So.- Eu gosto de ouvir; a Ar. gravou, pois foi, o ano passado as nossas 
palavras… e depois nós mostrámos aos pais e isso é muito importante. 
D. - Pois é, eu acho que é… e também tiraste muitas fotografias; a minha 
mãe guardou-as todas num livro…é como se fosse um livro   
C188. - Eu nunca gravei as minhas palavras… Depois mostras? 
Ar. - Sim, claro que sim. Também gravo porque há momentos em que eu 
não consigo escrever tudo o que nós conversamos  
D. - O diálogo, não é? 
Ar. - Sim…  
D.- Às vezes nós esquecemo-nos, não é? 
Ar. - E porque os meninos e as meninas podem não querer que eu escreva 
aquilo que nós aqui vamos fazendo… 
C. - Mas assim não é uma história a sério… tem que ser a sério… 
Ar.- Mas pode acontecer…  
C.- Uns fazem umas coisas… e outros meninos fazem outras… 
D. - Eu quero fazer tudo… 
S. - E a Matilde é muito linda… 

 

Admitindo, como Morrow e Richards (1996:98), a importância de “aliviar o poder 
entre crianças participantes e investigadores adultos, no sentido de permitir que as crianças 
possam participar à sua medida”, ou situando a dimensão cuidadosa, fomos construindo, 
passo a passo, o nosso processo investigativo.  

As imagens do livro, Matilde Rosa Araújo - um olhar de menina, (Carvalho: 2010) 
acolheram, entretanto, a nossa proposta ilustrativa para a construção de um pequeno 
dossier, a que demos o nome - Matilde com as crianças. Este registo assume, nas palavras 
das crianças, o seu consentimento informado e recorre das suas capacidades expressivas189. 

Desta forma inscrito o ‘episódio’ (destacado), no âmbito global (e generalizável) 
deste percurso investigativo, reconhece-se o desempenho das crianças nos diferentes 
momentos de discussão, enunciação, questionamento, argumentação e brainstorming. 
Assim sendo, a provisão destas experiências bem-sucedidas (o que significa propósitos 
definidos quanto desafiadores), fundamenta o princípio das competências das crianças “na 
interpretação da realidade social”, valorizadas que estavam as interações negociadas e 
abertas entre adultos e crianças” (Soares: 2009: 168). 

Uma dinâmica considerada fundamental neste estudo e que permitiu aceder ao 
mundo específico das crianças (aqui na sua abertura para o universo da poesia) foram os 
inúmeros momentos partilhados em pequeno/grande grupo. Colocada a palavra como eixo 
coesivo de uma poética de relação, seguimos as palavras de Sophia de M. Breyner, a tudo 
quanto existe me hei-de unir (1999: 71). E isso é um atributo da poesia, a que nos deixa viajar 
pelo interior das suas próprias palavras - e ninguém o faz tão bem como as próprias crianças. 

Da construção da informação, que situa o modo como as crianças se envolveram na 
dinâmica deste estudo, começam a emergir um conjunto de elementos interessados em 

                                                           
188

 A C. é uma criança que integrou apenas no presente ano letivo, este contexto de jardim-de-infância  
189

 Cada criança a partir da imagem escolhida do livro referenciado e da própria capacidade expressiva, dá 
visibilidade à sua participação consentida no projeto.  
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desenvolver uma leitura, tanto quanto possível, informada. Os procedimentos requerem 
agora especificação:  

 

Cada método de coleta de dados é só uma aproximação ao conhecimento; 
cada um fornece um vislumbre diferente e normalmente válido da 
realidade e todos eles são limitados quando usados isoladamente. A 
questão essencial não é saber qual o melhor método em abstrato, mas em 
saber qual é o mais apropriado e praticável relativamente ao problema em 
causa (Grawitz, 1986: 533)  

 

Se considerarmos ainda as palavras de Soares (2006: 36) “os mesmos deverão ser 
utilizados de uma forma associada, de forma a rentabilizar as diferentes competências das 
crianças, para que a construção de conhecimento acerca da infância seja um conhecimento 
válido e sustentado cientificamente”, o recurso às produções das crianças (individual e 
grupo) em diferentes e variados registos (desenhos, pinturas, apontamentos musicais, 
elementos poéticos, leituras encenadas, dados áudio e fotográficos190, entre outros) vão se 
constituindo como componentes de registo, reflexão e avaliação neste estudo; na sua matriz 
lúdica quanto científica, situam as crianças nas situações descritas. 

Em benefício da especificidade lúdica, musical e afetiva, a criação poética de Matilde 
Rosa Araújo, re(visitada) pelas crianças, vai promovendo o questionamento e a reflexão, a 
valorização dos afetos,  a proximidade aos universos da infância. No caminho percorrido, a 
presença das crianças, com o seu olhar sensível e reflexivo; a indispensável ajuda da 
Assistente de Ação Educativa (que, em momentos diferentes do dia, segue atentamente o 
‘movimento’ das crianças, dando referências sempre pertinentes, não esquecendo ainda o 
envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação que acederam e vão acompanhando 
prontamente esta proposta de trabalho. 

À problemática deste estudo, norteadora dos elementos a observar e a registar alia-
se a ação da educadora, também investigadora e observadora/participante, num percurso 
progressivamente aprendido e orientado pela experiência de investigação. Não se trata, 
porém, de ausentar a existência de um plano, mas de o tornar flexível. Conforme o 
expressam Bogdan e Biklen (1994:84), “Os investigadores qualitativos partem para um 
estudo munidos dos seus conhecimentos e da sua experiência, com hipóteses formuladas 
com o único objetivo de serem modificadas e reformuladas à medida que vão avançando”.  

Seguindo ainda a análise de Bakan (1967) “A investigação é algo que não se pode 
prever; se for previsível, isso quer dizer que há pouca informação a ser recolhida pela 
investigação e consideravelmente menos razões para fazer investigação”, aliada à própria 
ação do investigador e à problemática do estudo aqui apresentada (o sujeito recetor gozará 
da possibilidade de buscar, permanentemente, o novo, ou poderá intervir, diretamente, na 
reconstrução da síntese linguística proposta pelo sujeito emissor), podemos perceber que 
estamos perante um desafio complexo - desafio do qual emerge um trabalho, também ele, 
complexo de interpretação.  

Ao situarmos as palavras de N. K. Denzin (1994: 504),  
 

                                                           
190

 Alguns destes momentos vão sendo registados fotograficamente pelas crianças e pelos adultos e 
‘devolvidos’ em diferentes momentos, às crianças, ora em placards expositivos, ora em projeções de 
PowerPoint.  
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A interpretação é um processo que dá origem aos significados múltiplos de 
um acontecimento, objeto experiência ou texto. A interpretação é 
transformadora. (…) Assim concebido, o significado não está no texto nem a 
interpretação precede a experiência ou a sua representação. O significado, 
a interpretação e a representação estão profundamente interligados entre 
si. 
 

reafirmamos algumas reflexões. Em primeiro, a opção metodológica, suficientemente aberta 
para aceder ao mundo específico das crianças, aqui na sua abertura para o mundo da arte 
poética; numa segunda instância, a tarefa de repensar discursos num contexto que, 
conforme salientam E. Graue e D. Walsh (2003:15), “o objetivo [de se trabalhar com 
crianças] deveria ser explicar factos mantendo a riqueza multifacetada das suas vidas”. No 
seu registo sistemático, interpretativo quanto qualitativo, construído de uma forma 
progressiva e colaborativa dir-nos-íamos então mais próximos do modo como a criança olha 
o seu [nosso] mundo.  
Deste modo e num contexto onde planear, refletir, interpretar e avaliar, individualmente, 
em pequenos grupos ou no grande grupo são momentos ativos de participação das crianças 
captámos as suas vozes: 
 

Di- Eu não quero fazer nenhum espantalho191…  
C.- Porquê? 
Di.- Eu não gosto de espantalhos…  
D. - Alguns são muitos engraçados… bem, bem… 
Di. - São esfarrapados e assustam os passarinhos… tenho medo (diz 
timidamente) 
Ar.- Conheço algumas histórias…  
C.- (Antecipa-se) De espantalhos? Os espantalhos são giros… Oh… 
não assustam nada... 
S. - Eu quero, contas? 
Ar.- Sim… claro 
C.- Eu vou inventar… uma espantalhinha, com um coração rosa…  
So.- Cor-de-rosa…? 
Di. - Podemos inventar… um poema até 
Ar.- Claro. 
C.- Pode ser uma espantalhinha? Um poema espantalhinha e depois 
dávamos-lhe um nome… 
Di.- Não, não… um espantalho tem que ser… um espantalho… é, não, 
não é, Ar.? 
Ar. - Vou pensar nisso…acho melhor pensarmos todos juntos…  
Di.- Oh…eu vou fazer um sol… 
(…) 
Vi. - Podemos fazer um sol? 
D.- Um sol é lindo… mas não é um espantalho… 
C. - Eu quero um poema e a Bi. disse que queria bonequinha… 
(…) 

                                                           
191

 Esta proposta tinha sido lançada, no início da Primavera pela professora que dinamiza a horta pedagógica, 
na qual as crianças desenvolvem atividades regulares. Diário de bordo,………….  
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Do recorte transcrito, talvez sem significado aparente, releva-se a problemática da 
proximidade entre a educadora/investigadora e o objeto de estudo. Dos ‘momentos’ 
descritos, mormente o que acabámos de ‘reproduzir’, a tomada de decisão das crianças, em 
função da qual se reconhece essa imediação [Posso fazer um sol?], os riscos inerentes ao 
envolvimento da investigadora são, por si, demonstrativos. A criação de ‘sinais significativos’ 
subjacente à análise e interpretação da recolha de dados, segue, da mesma forma, este 
princípio. Se para Mayall (1994) a questão do poder não pode ser subestimada, cabe-nos 
conter, como Ferreira e Sarmento (2008), a noção de reflexividade para compreender como 
adultos e crianças, adultocentrismo e processos interpretativos se influenciam, 
constrangem, jogam e controlam no terreno as relações e interações sociais ocorridas 
No âmbito da natureza interpretativa do estudo e concordando com Boyden e Ennew 
(1997), na apologia de uma postura crítica de contínua reflexão e redefinição de tais 
princípios, esta questão que retoma a anterior - as crianças como protagonistas (parceiras 
presentes) do processo de investigação, toma agora de empréstimo e em tom de remate as 
palavras de Bernardo Soares: 
 

Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um 
texto apagado de todo. Mais ou menos, pelo sentido da nota, tiramos o 
sentido que havia de ser o do texto; mas fica sempre uma dúvida, e os 
sentidos possíveis são muitos. 

 

Fernando Pessoa, Bernardo Soares, 2008.  
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Mosaico de Infância 
 

Magda Viegas 
 
 
Resumo 
 

A representação de criança contemplada no mundo pós-moderno está incerta. A 
proposta é discutir por meio da perspectiva teórica dos Estudos Culturais a figura infantil da 
pós-modernidade representada no cinema. Apoio a pesquisa em autores como Dornelles 
(2005), Narodowski (1998), Bujes (2002), Costa (2009), Momo (2009), Steinberg e Kincheloe 
(2001), Postman (1999) e Bauman (1998), entre outros. Aproximo os espaços do contexto 
social aos filmes, que facilitam visualizar infâncias diferentes. O corpus de análise é 
composto de seis filmes de longa metragem, sendo eles: “Pequenos Espiões 1”, “Pequenos 
Espiões 2”, “Pequenos Espiões 3”, “Missão quase Impossível”, “Nascidos em Bordéis” e 
“Crianças Invisíveis”, com dois dos curtas: “Os Ciganos” e “Bilú e João”. Apostando no 
discurso da infância como construto social, encontrei nos estabelecimentos e instituições, na 
tecnologia e no consumo, bem como na filmografia, fatores que parecem ter efeito tanto no 
sentido da infância, quanto na sua existência, emprestando-lhe ou negando-lhe importância, 
porém sem o poder de fazê-la surgir ou submergir. Ela existe: está aí. Não há como ignorá-la. 

 
Palavras-chave: Infâncias. Representações. Cinematografia. Consumo. Tecnologia. 
 
 
Abstract 
 

Child's representation meditated in the post-modern world is uncertain. The proposal 
is to discuss through the theoretical perspective of the Cultural Studies the infantile 
illustration of the powder-modernity acted at the movies. Support the research in authors as 
Dornelles (2005), Narodowski (1998), Bujes (2002), Costa (2009), Momo (2009), Steinberg 
and Kincheloe (2001), Postman (1999) and Bauman (1998), among others. I approximate the 
spaces of the social context to the films that you/they facilitate to visualize different 
childhoods. The analysis corpus is composed of six films of long length, being them: "Small 
Spies 1", "Small Spies 2", "Small Spies 3", "almost Impossible Mission", been "Born in 
Brothels" and "Invisible Children", with two of the short ones: "The Gypsies" and "Bilú and 
João". Betting in the speech of the childhood as social construction, found in the 
establishments and institutions, in the technology and in the consumption, as well as in the 
movies, factors that seem to have so much effect in the sense of the childhood, as in his/her 
existence, lending him/her or denying him/her importance, however without the power to 
do her to appear or to submerge. She exists: he/she is there. No there is as ignoring her. 

 
Keywords: Childhoods. Representations. Cinematography. Consumption. Technology.  
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1 Ideias Introdutórias 
 

A imagem ou representação de criança que o mundo pós-moderno ainda contempla 
está estabelecida como incerta, interrogativa e cheia de surpresas. Há uma busca incessante, 
da maioria das áreas dedicadas à pesquisa social e, mais especificamente, a escola que tenta 
abordar, ainda hoje, o que é a infância. Este estudo se constitui em mais uma dessas 
tentativas. Partindo dessa premissa, pontuo algumas questões que me instigam a refletir 
sobre essa temática: O que a criança permite que dela seja visto? Quais e quantas são as 
formas, ou as faces perceptíveis da infância? 
 Para a construção do meu problema de pesquisa, aproximo meu foco por entre os 
dinamismos dos espaços do contexto social, sendo que algo em especial me novimenta 
nesta busca. Indago se são as produções corporativas, por intermédio da mídia, que facilitam 
a visualização de diferentes infâncias, colocando-as em diversificadas e até mesmo 
contraditórias posições? 
 O cenário é amplo, vasto. Defendo a multiplicidade da figura infantil, que não mais se 
manifesta em um sentido único, fixo, estável, mas diverso. Percebo as faces infantis a se 
mostrarem como fragmentos de um grande mosaico, que tenciona, de alguma maneira, 
caracterizar as suas diversas formas. Percebo, então, a possibilidade de montar esse mosaico 
com a representação das diferentes imagens de criança mostradas nos inúmeros contextos 
onde elas se movimentam. 
 Por entre as linhas que escolhi para nortear meu trabalho, encontrei apoio em 
autores como Dornelles (2005), Narodowski (1998), Bujes (2002), Costa (2009), Momo 
(2009), Steinberg e Kincheloe (2001), Postman (1999) e Bauman (1998). A ideia consiste em 
articular as noções ligadas à infância enquanto representação, por faces de um mosaico 
multifacetado, exemplificado dentro de uma lógica de criação e de arte cinematográfica. 
 Também apresento abordagens sobre figuras de infância que consegui captar e de 
como essas figuras se inscrevem no conjunto social em que atuam, no mundo da mídia, do 
consumo e da tecnologia. Importa aqui discutir o efeito que o consumo, a mídia e a 
tecnologia exercem sobre a figura infantil, em especial aquelas integradas à prática 
cotidiana, que servirão de auxílio na discussão do problema de pesquisa. 
 A proposta é discutir, por meio da perspectiva teórica dos Estudos Culturais, a figura 
infantil da pós-modernidade, procurando encontrar de que forma as culturas infantis são 
representadas no cinema. Para cumprir esta proposta, coloco em evidência alguns princípios 
afirmativos dos Estudos Culturais que reforçam ser a criança construída em determinada 
época e lugar, ou seja, a infância é social e historicamente produzida, especialmente pelas 
instituições corporativas. 
 
 
2 Mosaicos da Infância: Imagens das Crianças Cyber e Ninja no Cinema 
 

Bujes (2005, p. 187) anuncia que uma investigação sobre a “infância e os fenômenos 
que a ela se associam deve se centrar não no que ela e eles são, mas como se constituíram 
de tal maneira”. A autora alerta que, ao examinar os entendimentos sobre infância, e neste 
caso sobre a figura do infantil, não podemos esquecer seu caráter fugidio, sua complexidade 
e os múltiplos sentidos que adquire em cada contexto, em cada cultura, em cada época. 
Sendo assim, abordo as figuras da infância e como cada uma delas foi se constituindo e se 
tramando – lembrando que não se trata de figuras estanques, mas que se erigem e 
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emergem na relação que, historicamente, vão estabelecendo entre si (relação de 
complementaridade, de oposição, de paralelismo, etc). 
 Apostando nesse discurso da infância como construto social, encontro estabelecidos 
instituições e outros fatores que parecem ter efeito no sentido da infância, tanto 
emprestando-lhe quanto negando-lhe importância. Porém, não detém o poder de criá-la ou 
destruí-la. Ela existe: está aí. Não há como ignorá-la. 
 Parto das discussões sobre as diversas faces infantis para alcançar as formas 
manifestas de imagens infantis no interior de uma explanação sobre a filmografia. O desafio 
que encontrei foi articular os conceitos estabelecidos sobre a criança com aqueles 
evidenciados pelo cinema. Minha ação é no sentido de unir o multifacetado mosaico das 
imagens da infância com a apreensão do que a linguagem cinematográfica retrata nas 
películas. Ou seja, busquei nos filmes que selecionei imagens aproximadas das faces de 
criança encontradas em minha análise. Assim, posso ressaltar alguns dos modos pelos quais 
o cinema vem abordando a temática da infância como uma espécie de mosaico. 

A efemeridade marca o mundo infantil. Pode-se dizer que a noção de figura efêmera 
para tratar da infância tem a ver, inicialmente, com três elementos básicos (não por acaso 
aqueles que caracterizam, em grande parte, os tempos contemporâneos): a noção de 
instantaneidade, a proximidade com as novas tecnologias e, não menos importante, o 
atravessamento do consumo.  

Trata-se de uma infância que hoje vem se construindo de maneira particular: 
adquire, executa, se organiza de maneira rápida, digitalizada e, preferencialmente, imersa 
num mundo em que objetos, emoções e sentimentos parecem estar à venda, prontos a 
serem comprados (e, consequentemente, a serem também descartados). Em suma, trata-se 
de uma infância que exige “ter as coisas no exato momento em que as solicitam, estão em 
sintonia com o mundo da instantaneidade” (MOMO, 2009, p. 199).  

Obviamente que, ao trazer a marca da efemeridade, quero enfatizar a produção de 
uma infância contemporânea marcada pelas alterações da pós-modernidade. Ou seja, refiro-
me à infância cujo tempo é rápido e volátil; descartável e passageiro, tal como o tempo em 
que vivemos. 

Percebo que as crianças crescem em um mundo em que estruturas sociais, há tanto 
edificadas, começam a ser substituídas. Aquilo que antes era considerado importante, 
notório, como ter muitos bens duráveis, sólidos, hoje é considerado quase insignificante. O 
que interessa é menos espaço e mais informação. Valiosas e tradicionais enciclopédias, por 
exemplo, foram substituídas por pequenos pendrives, que carregam um número infindável 
de informações (num espaço centenas de vezes menores): o volume das informações não é 
mais contado pelo número de páginas, mas sim pela quantidade de gigabytes. 

Na época atual, a rapidez com que são substituídos os objetos de uso pessoal ou 
profissional, ou simplesmente aqueles destinados ao lazer e prazer, são efeitos de uma 
lógica em profunda operação nos dias de hoje: a “lógica da obsessão pelo imediato” 
(MOMO, 2009, p. 198). Uma lógica que disponibiliza maneiras cada vez mais rápidas nas 
formas de execução de atividades simples, como a alimentação e a comunicação, assim 
como no “uso das tecnologias [...] que permitem realizar quase tudo em segundos”. 

Assim, falar da infância urgente significa falar de sua relação com a tecnologia e, 
sobretudo, com o consumo. De acordo com Costa (2009, p. 35), “o consumo é o centro 
organizador da ordem social, política, econômica e cultural do presente, e todos nós somos 
‘educados’ para e por ele” – e é dentro dessa ordem social, política, econômica e cultural do 
presente que a infância se encontra. Muitas crianças passam horas em frente aos aparelhos 
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de televisão, expostas ao recebimento de infindáveis mensagens publicitárias, onde a 
principal palavra de ordem está associada ao verbo “consumir”. Consumir tudo, o tempo 
todo e sempre querer mais, de forma urgente e nunca plenamente saciada: elementos que 
definem aquilo que Momo chama de uma “infância instantânea”. 

 
Tudo – de alimentos a tecnologias – é produzido e oferecido às crianças 
para saciar um desejo urgente, que logo será substituído por outro. A 
satisfação não dura mais do que o instante de obter, e diante de infinitas 
possibilidades, a quantidade de objetos que seduzem os crianças parece 
nunca ter fim. Urgência, rapidez, imediatismo são condutas que já estão 
incorporadas aos modos de viver das crianças de hoje, produzindo um 
fenômeno que talvez possamos denominar “infância instantânea” (MOMO, 
2009, p. 199).  
 

Momo (2009) afirma, ainda, que atualmente a criança, ela mesma, se constitui como 
um mercado de investimento para granjear retornos financeiros.  

 
[...] a infância passa a ser um dos alvos preferenciais dos investimentos em 
marketing no mercado da tecnologia. Os discursos em circulação vêm 
recorrentemente narrando a infância como a parcela da população dotada 
de grande capacidade e facilidade para aprender e manejar as novas 
tecnologias (MOMO, 2009, p. 203-4).  

 
Um exemplo disso são os programas televisivos, que atingem uma grande parcela de 

crianças. Mesmo aqueles que, inicialmente, foram pensados para adolescentes ou adultos 
(como no caso do seriado Malhação, exibido pela Rede Globo, no horário das 17h30min há 
mais de dez anos, ou as telenovelas) acabam por capturar também o público infantil, 
ensinando-lhes sobre moda, comportamento, atitudes, etc.  

Outro exemplo do quanto, cada vez mais, a tríade infância, mídia e consumo 
fortalecem seus laços, é o sucesso mundial do cantor Justin Bieber, canadense de 18 anos, 
um dos mais novos pop stars da atualidade. Sua carreia ganhou evidência no meio virtual, 
quando, em 2007, começou a postar no site YouTube vídeos de versões de sua autoria das 
músicas de cantores como Usher e Ne-yo, cantando e tocando piano, bateria, guitarra e 
trompete. Atualmente, é vencedor de vários prêmios, tendo 4 músicas de seu primeiro CD, 
lançada em 2009, como top hits da badalada lista da revista norte-americana Billboard (que 
elege os grandes sucessos da música). O pequeno cantor consegue atingir um público tão 
vasto, que recentemente tornou-se notícia e, novamente, sucesso de visualizações no site 
YouTube: um vídeo com pouco mais de 4 minutos onde uma menina de 3 anos chora porque 
“ama” o cantor.  

Amplia-se significativamente o leque de meios de divulgação de cantores e artistas, 
em geral: o site YouTube, bem como aqueles ligados às redes sociais (Twitter e Facebook) 
são apenas exemplos das múltiplas formas pelas quais as celebridades hoje tornam-se e 
fazem-se exemplos a serem seguidos, amados, contemplados e desejados. 
 Ao mesmo tempo em que reproduz, a mídia também reforça uma imagem particular 
da infância, sobretudo com “imagens mostrando crianças em seus quartos, em frente do 
computador e com o televisor ao lado, [que] têm sido frequentes tanto nas peças 
publicitárias quanto na programação das mídias impressa e eletrônica – novelas, desenhos 
animados, seriados e filmes” (MOMO, 2009, p. 204). 
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Compreender a íntima relação entre infância, mídia e consumo implica em evidenciar 
como isso se relaciona com os processos de construção da identidade. Como afirma Ignácio 
(2009, p. 47), “hoje vivemos outros tempos, e o consumo assume nas sociedades atuais não 
só a função de suprir necessidades, mas também, entre outras, de identificador social”. Ou 
seja, vale hoje a lógica “me diga o que consome, que te direi quem és”.  

Sujeitos que consomem passam a ser, também, consumidos pelo mercado, já que o 
mercado se baseia nas pessoas que desejam consumir para criar novos desejos, novos 
produtos. A infância não está fora disso. Costa (2009, p. 35) diz que “as crianças de hoje 
nascem dentro da cultura consumista e crescem modelando-se segundo seus padrões e suas 
normas”. 

A oferta de sites infantis e produtos para crianças na web têm aumentado 
consideravelmente. O avanço do mercado destinado à infância infantil direciona-se à 
perspectiva de problematizar o contexto de sua recepção e as representações dos produtos 
presentes nos sites. Tal posicionamento do mercado confirma o significado de que a infância 
nas sociedades atuais se cria e se define através das interações das crianças com os meios 
eletrônicos.  

A televisão, por exemplo, ocupa uma fatia considerável do tempo das crianças, 
sobretudo em meios sociais carentes de fontes alternativas de ocupação e lazer. Considera-
se que, pela primeira vez na história humana, as crianças nascem em casas nas quais a 
televisão fica ligada uma média de 7 horas por dia. E que pela primeira vez a maioria das 
histórias não é contada pelos pais, nem pela escola, nem pela igreja, nem pela tribo ou 
comunidade e, em muitos lugares, nem mesmo pelo país de origem, mas por um grupo 
relativamente pequeno de conglomerados empresariais que possuem algo para vender. 

Como setor emblemático que ocupa lugar considerável, surge a propaganda, 
atualmente, o principal vetor do sistema midiático e que, talvez, traduza a “essência” desse 
sistema, que atinge as crianças de forma enfática e implacável. A propaganda torna-se um 
“ambiente” dentro do qual as crianças nascem e crescem, como se fosse o ar que respiram. 
Esse ambiente sui generis, povoado por personalidades que assumem a responsabilidade 
pelas marcas, está impregnado de relações de compra e venda e tornou-se presença 
constante e imediata no universo infantil. O interesse primeiro não é vender produtos, mas 
formar para o consumo.  

Por isso a necessidade de garantir cotas de audiência ou de mercado passa a ser 
buscada como critério decisivo em todas as fases de produção dos programas e das revistas, 
também aqueles dirigidos ao público infantil. Essa audiência ou atenção precisa ser 
explorada ao máximo e assim, além da publicidade explícita, o comercial é misturado ao 
próprio conteúdo do produto midiático. O consumo da marca torna-se parte integrante da 
própria mensagem, criando intimidades sem precedentes com as crianças.  

A publicidade na Internet, na TV e nos jogos eletrônicos (devido ao grau de imersão, 
envolvimento emocional, prazer e criatividade que permitem) está fomentando lealdade a 
marcas e estilos, criando entre as crianças “comunidades virtuais” de “amigos” ou de 
“parceiros” de determinado produto. Cada vez mais cedo o imaginário infantil é captado e 
povoado por marcas e logos - os ícones do consumo. 

Da mesma forma que os adultos, as crianças estão exteriorizando o ser para fora, 
divulgam o privado, a intimidade passa a ser banalizada, tornando-se mercadoria para o 
consumo da multidão. O espaço-veículo publicitário se confunde com sua mensagem-
produto. Como o modo de ser da publicidade é necessariamente o do efêmero e do 
descartável, essa tirania da sobreposição nivela e degrada a qualquer limite, qualquer valor.  
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A cultura da mídia, portanto, se vale de sons, ritmos, imagens cativantes e muito 
humor. E começa muito mais cedo, no ventre da mãe. Trata-se, sobretudo, de formar 
hábitos e lealdades nas crianças. Sem deveres nem castigos; a religião do consumo só 
promete recompensas. Por isso conta com a adesão entusiasta das crianças, pois a 
inteligência, a sofisticação e a interatividade embutidas na propaganda fascinam e envolvem 
pelo prazer que produzem, onde tudo é brilhante e possível – onde todos os sonhos podem 
se realizar, onde todos os limites podem ser sobrepostos.  

Assim, antes de serem alfabetizadas pela escola, as crianças, sobretudo nos grandes 
centros, já foram alfabetizadas pelas marcas e pelos logos. Antes de aprenderem direito a 
falar, elas começam a ler o mundo por meio dos ícones do consumo. Muitas de suas 
primeiras palavras já vêm desse ambiente. A publicidade, legitimada e escorada na 
economia, mostra às crianças o que é agradável, atraente, criativo e, sobretudo, desejável. 
Nenhuma outra instituição social disputa com ela posição ditatorial. 

Para isso, as crianças precisam ser submetidas a uma saturação simbólica sistemática 
e constante, ou seja, o tempo todo. Deste modo, a exposição de crianças e jovens às 
imagens, sobretudo publicitárias, é constante e duradoura. Além disso, essa exposição se dá 
frequentemente em ambientes que requerem uma total imersão do indivíduo, como na 
Internet, nos videogames e nos jogos interativos, na sequência frenética de imagens, na 
sensação de desafio e “perigo”, nos movimentos rápidos e coordenados, na concentração 
total e na gratificação instantânea. 

Essa é a sociedade de consumo na qual estão inseridas nossas crianças, em constante 
processo de mudança, deixando para trás conceitos e trazendo à tona novas teorias e 
realidades que deixam o adulto perplexo diante de tamanha versatilidade virtual e 
imediatez. Num momento em que a tecnologia já não é fator de diferenciação, o que 
permitirá a cada geração ser vista no mundo, a forma como os produtos são pensados e 
desenvolvidos, e seu respectivo valor agregado é que faz a diferença no mundo infantil. Os 
produtos lançados a cada momento pelas empresas corporativas que sabem exatamente o 
que querem a cada lançamento, seduzem, dominam e consomem as figuras infantis, se 
apoderam delas e as encaminham em direções cada vez mais consumistas. 
 Escolhi para corpus de análise um conjunto composto de seis filmes de longa 
metragem, sendo eles: “Pequenos Espiões 1” (2001), “Pequenos Espiões 2: A Ilha dos Sonhos 
Perdidos” (2002), “Pequenos Espiões 3” (2003), “Missão quase Impossível” (2010), “Nascidos 
em Bordéis” (2004) e “Crianças Invisíveis” (2005), com dois curtas que compõe esta longa 
metragem: “Os Ciganos” (2005) e “Bilú e João” (2005), com o intuito de desvendar quais as 
faces de infância estão a se expressar no mundo contemporâneo. 
 Em relação aos dois grandes fragmentos deste mosaico e que serviram de direção na 
busca das imagens infantis que se deixam ver na pós-modernidade, faço o seguinte 
destaque: primeiro associado àquela criança chamada por Dornelles (2005) de cyber; 
segundo, a criança ninja, na terminologia de Narodowski (1998). Sofrendo os efeitos da 
mídia tecnológica e, por conseguinte, do consumo exagerado, a criança cyber se movimenta 
no mundo como a superpoderosa, que tudo pode e tudo consegue, sentindo a pressão do 
tempo. O segundo, vinculado à ideia de criança ninja, por sua vez, que sente a mesma 
opressão, porém movimentando-se em outro contexto, é vista pelas entidades corporativas 
e, até mesmo pela sociedade, de forma diversa. 
 Na tentativa de aproximar com a noção da infância cyber às cenas de algumas 
películas cinematográficas, minha escolha recaiu sobre os filmes “Missão quase Impossível” 
e a série “Pequenos Espiões 1, 2 e 3”. Para retratar as crianças do outro polo de análise – a 
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infância ninja, escolhi as películas “Nascidos em Bordéis” e “Crianças Invisíveis” - este último 
é um longa metragem composto por sete192 curtas, dos quais optei por dois deles: “Bilú e 
João” e “Os ciganos”. A seleção desses filmes possibilitou colocar em operação algumas das 
evidências que empreendo ao longo desta discussão sobre os fragmentos que denominei de 
“mosaico de infância”. 
 Analiso algumas cenas específicas desses filmes na intenção de mostrar formas de 
ver as imagens; pensá-las, em alguma medida, a partir das ferramentas teórico-
metodológicas que utilizo ao compor estas análises. Dizendo de outra forma, ao mergulhar 
no universo cinematográfico da infância, optei por empreender um olhar mais acurado para 
um conjunto significativo de imagens como construção da infância. Foi a partir deste 
exercício que consegui refinar a escolha dos filmes e, especialmente, estabelecer um eixo 
analítico subdividido em duas seções com base em dois argumentos centrais. 
 O que tenciono em relação à infância é capturar a percepção que sua presença causa 
no mundo; quanto ao cinema, é abordá-lo como espaço no qual é possível visualizar diversas 
faces infantis. Aliada a essas questões, identifico na temática importante viés por meio do 
qual as noções diversificadas de infância ganham efetiva emergência nas telas do cinema. 
Por finalidade, tento perceber como emerge a figura da criança mostrada nas obras 
cinematográficas. E, nesse sentido, abre-se outra senda no caminho que percorro: a ideia de 
que o cinema, como instituição corporativa, emite imagens construídas pelo social, podendo 
servir de fonte de reflexão para se entender as muitas faces do infantil. 
 Mais propriamente, em termos de respostas às questões que me inquietam, procuro 
compreender de que modo as representações da infância se tecem em alguns filmes; ou 
seja, interessa-me entender de que modo o conceito de criança é operacionalizado no 
cinema quando tensionado pela mídia do consumo na era da tecnologia, na qualidade de 
espaço de criação, de invenção do sujeito. Como resultado dessa apresentação da imagem 
infantil mostradas nas películas, a coexistência de formas diferenciadas de atuação possíveis 
no patamar da realidade se estabelece, mas, ainda assim, podem apresentar intensidades 
divergentes nas cenas cinematográficas. 

Anuncio que meu propósito não é traduzir a discussão entre o que é real ou ficção no 
cinema, atribuindo verdades ao resultado da produção de imagens cinematográficas para 
conceituar as muitas faces infantis. Minha proposta é acompanhar os olhares do cinema 
sobre a multiplicidade das representações da criança, retirando delas reflexões que 
contribuam para a formação do mosaico multifacetado da infância. Aqui, pode transparecer 
a construção das verdades relacionadas às instituições corporativas, fixando os sentidos na 
criação de uma rica diversidade de identidades infantis e apresentando concepções que se 
poderiam tecer a respeito delas.  
        Acompanhando as evidências das formas como os filmes vêm retratando e, de certa 
maneira, reiterando a noção de infância, sobretudo em sua característica heterogênea, 

                                                           
192

 Este longa metragem busca, através da ficção, refletir a realidade de crianças em diferentes contextos, é 
composto ainda pelos seguintes curtas: "Tanza" (dirigido pelo argelino Mehdi Charef) mostra um grupo de 
garotos-guerrilheiros em luta na áfrica; "Crianças de Jesus na América" (do americano Spike Lee) - conto de 
uma adolescente americana que enfrenta a dramática descoberta de que é portadora do vírus da Aids; 
"Jonathan" (dos britânicos Jordan e Ridley Scott) - drama existencial de um fotógrafo de guerra inglês que volta 
à infância para exorcizar os demônios que o atormentam e encontra as respostas na força da união de crianças 
que sobrevivem à guerra; "Ciro" (do italiano Stefano Veneruso) - choque entre o lúdico e o real vivido por um 
garoto ladrão na cidade de Nápoles; “Song Song e a Gatinha”  (do chinês John Woo) - traça a linha comum que 
une duas pequenas garotas chinesas, uma encastelada na solidão e tristeza de seu mundo rico e outra no 
drama da miséria e do abandono após a morte de seu protetor.  
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destaco alguns modos de discussão pelos quais o cinema vem abordando a temática da 
infância como uma espécie de mosaico. Por acreditar que não temos uma visão homogênea 
de infância nas telas do cinema, justifico minha intenção em aqui trazer alguns filmes que 
me permitem colocar em operação alguns dos conceitos que emergiram ao longo desta 
reflexão.  

Sob essa perspectiva, elegi um corpus para essa análise, composto da sequência de 
três filmes, denominada “Pequenos Espiões - 1, 2 e 3”; e do filme “Missão quase Impossível”. 
Justifico a escolha através do argumento de que esses filmes são espaços nos quais 
determinados discursos cinematográficos reiteram uma posição do infantil plugada na 
tecnologia e no consumo, porém ainda atrelada a um ideal de inocência. Dito de outro 
modo, inscrevo meu pensamento na amostragem de que a infância cyber (DORNELLES, 
2002) encontra-se ainda imersa em um depositário de esperança, de um porvir ligado à 
infância e na ingenuidade de que ela é capaz.  

Portanto, tenho o objetivo de discutir, primeiramente, como é representado, nos 
filmes, um modelo de criança ingênua, ainda capaz de assumir um papel de depositária dos 
desejos e sonhos dos adultos. Ou seja, ocupo-me em mostrar de que maneira uma infância 
dita pós-moderna convive com os ideais mais de uma infância dita moderna, capaz de, 
literalmente, salvar a humanidade através do uso da tecnologia, de forma impetuosa e 
inteligente. Vale lembrar que a questão tecnológica em jogo está, nos filmes, acompanhada 
da relação com o consumo. Eis aqui os elementos que compõem o primeiro eixo de análise. 

O segundo argumento deste eixo de análise refere-se à tensão promovida pelo 
tempo apresentado de forma cronológica, que se mostra lento e arrastado, comparado ao 
tempo vivido pelas crianças na era pós-moderna, que é absorvido de maneira urgente e 
rápida. Busco, portanto, dar ênfase a essa convivência imediata e sempre em movimento 
das imagens de infância e do tempo vivido por elas, em algumas de suas dimensões, 
especialmente na perspectiva tecnológica virtual associada à dimensão de tempo. 

Imersa nas ideias evidenciadas acima, pensar sobre infância hoje, em filmes, nos 
remete à possibilidade de falar sobre pluralidade, pois muitas são as faces infantis 
apresentadas nas telas do cinema. Atualmente, inúmeros filmes trazem à tona figuras 
infantis da atualidade, fazendo circular múltiplas ideias de representações de crianças 
diversas, ligadas aos aspectos da modernidade e da pós-modernidade. 

 
 

2.1 Infância Cyber 
 

A cultura pós-moderna evidencia a ideia difundida na modernidade de que as 
pessoas são capazes de exercer determinado controle da natureza, e também do tempo 
através do emprego da ciência. A concepção de evolução anunciada por Castro (1998, p. 27) 
ressalta que o “projeto da modernidade apoiou-se sobre a visão do progresso, cujo mote, 
tanto do ponto de vista da história coletiva, como da história individual, seria a legitimidade 
da crença no aperfeiçoamento da espécie e do indivíduo ao longo do contínuo temporal”. 
Ou seja, de certa forma somos filhos da evolução, somos herdeiros de um mundo atual 
calcado no futuro. 

Do cenário em que se inserem essas reflexões, emerge a compreensão de um 
contexto que “criou” a criança moderna e “tem como marca a crença na razão como 
instrumento de controle sobre a natureza”, como afirma Castro (1998, p. 25). Essas crianças, 
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porém, fazem parte do “projeto de modernização” que a “sociedade exibe” como base da 
cultura. 

Pelo fato de fazerem parte dessa cultura, ou seja, por serem concebidas como 
produto dessa mesma cultura, as crianças têm a sensação de controle da vida através das 
tecnologias e do conhecimento científico, herdeiras que são do futuro promissor, alicerçado 
na evolução ocorrida na modernidade. Castro (1998, p. 26) comprova a veracidade da 
afirmação, argumentando que os saberes científicos, na cultura pós-moderna, são as bases 
para todo o desenvolvimento, tanto no nível individual como coletivo (CASTRO, 1998, p. 26).  

Entendo que o cinema revela, naturaliza e atualiza um arsenal diferenciado de 
conceitos que, se por um dado momento, evidencia uma criança inocente, por outro, revela 
um infantil “tecnológico” e insuperável. Por meio da cinematografia, paulatinamente, 
pretendemos nos tornar capazes de significar, construir e compreender o infantil. Em 
consequência, as próprias crianças vão se construindo e se tornando crianças a partir dos 
códigos com os quais têm contato, evidenciados no meio em que vivem, no caso, também 
por meio dos filmes.  

A fim de pontuar cinematograficamente as construções culturais que reforçam as 
marcas das vivências tecnológicas infantis, trago à tona cenas dos filmes que possam 
caracterizar emblematicamente as posições que moldam e qualificam as condutas das 
crianças na era dita pós-moderna.   
 Os filmes que exploro, aqui, mostram crianças com características de quem se 
apossou do poder de um binômio de dupla face: ao mesmo tempo em que pode salvar a si 
mesma, salva o mundo. Ao mesmo tempo em que é percebida com capacidade para 
enfrentar e derrotar o adulto, pode salvá-lo. Ou seja, ela salva o adulto, ao mesmo tempo 
em que pode superá-lo. Mistura-se, confunde-se, então, um ideal de criança tecnológica 
com um ideal de criança inocente; de criança sabe-tudo com uma criança dotada de super 
poderes. 

Esse é o caso do filme “Missão quase Impossível”, que mostra crianças 
essencialmente ligadas ao mundo da tecnologia, emitindo comportamentos salvadores, não 
apenas do núcleo familiar, mas da humanidade como um todo. Também é o caso da película 
“Pequenos Espiões”, em que as crianças estão imersas em um ambiente que lhe é conhecido 
e “natural”: a última sequência acontece dentro de um jogo de vídeo game (sendo que o 
objeto é salvar o mundo antes do game over).  

Esses são apenas dois exemplares de filmes onde as crianças se tornam super 
poderosas, sendo capazes de enganar os adultos e, ainda, de resolver todos os tipos de 
problemas (sociais, culturais, familiares). Trata-se de filmes com enredos bem previsíveis 
onde, desde o início, podemos esperar barulho, sujeira, luta do bem contra o mal, algumas 
explosões, alguns arranhões, latas de tinta que caem e crianças que, ao mesmo tempo, 
trazem em suas atitudes a possibilidade de ensinar e, de certa forma, “salvar” esses adultos. 
A criança a ser salva é aqui, igualmente, a salvadora. 

 “Missão quase Impossível” remete a um casal em que a mulher é mãe de três 
crianças: duas meninas e um menino. O homem é seu vizinho, com o qual mantém um 
relacionamento amoroso. Ele se obriga a cuidar das crianças-enteadas quando a mãe precisa 
viajar. A mãe e as três crianças, por sua vez, formam uma família “normal”: levantam em 
horário “normal”, tomam café “normal”, discutem por coisas banais, “normalmente”. A mãe 
leva as crianças para a escola, faz compras e as tarefas de casa. A família possui bichinhos de 
estimação: um gato, um porco e uma tartaruga. Percebe-se, e chama a atenção, que o foco 
das crianças não está centrado apenas na tecnologia, mas no consumo (o quanto o consumo 
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faz parte, talvez, de uma vida “normal”). Exemplo disso é o quanto as crianças desaprovam o 
namoro da mãe com aquele que pensam ser apenas um vendedor de canetas, portanto 
alguém de poucas poses, com uma vida pouco movimentada e atraente. 

No entanto, Jack, o namorado da mãe (e também vizinho), é um agente da CIA. Em 
uma das cenas iniciais um colega da CIA pede que ele examine um arquivo. Mesmo tendo 
declarado que pretendia se aposentar, ele concorda. Assim, de dentro de sua casa, ao 
colocar sua caneta no tinteiro, uma estante se abre, dali surgindo um supercomputador 
muito potente. Ele passa a examinar o arquivo, cuja mensagem tratava de um dowload 
secreto, pertencente a um bandido procurado pela CIA, de procedência russa, e que indicava 
a intenção de exterminar com as reservas de petróleo do mundo.  

Um dia, no momento em que Jack se ausenta, as crianças-enteadas vasculham 
armários e gavetas, até que o menino Ian, de mais ou menos dez anos de idade, mexe no 
computador. Ian imagina estar vendo na tela um jogo “maneiro”, que irá lhe trazer “fama” 
na escola, motivo pelo qual resolve fazer um download do “jogo” em seu MP4. No entanto, 
faz a cópia de um arquivo confidencial que contém dados sigilosos de uma investigação da 
CIA, com mensagem em código, criptografada, a qual deveria ser avaliada por Jack Chan (o 
vizinho). O menino (Ian) baixa, então, um arquivo imaginando ser um jogo. Por causa desse 
engano, os bandidos vão querer capturar Jack e Ian, a fim de obter o arquivo de volta, 
planejando como encontrá-los e pegá-los. 

O menino que se apossa do arquivo confidencial da CIA é apresentado para a plateia 
sob o olhar angelical. Um menino como “qualquer outro”, bonitinho e estudioso. No 
primeiro momento, pode encantar e, portanto, parece não representar “perigo” algum aos 
adultos que o cercam. Porém, essa criança, que não pede licença para agir, interage com o 
que seria do mundo adulto com a maior naturalidade, usufruindo das informações por ele 
dispostas.  

A tecnologia é algo tão natural que passa, por parte da criança, quase desapercebida. 
No caso da cena descrita, a tecnologia e sua proximidade podem indicar, por um lado, uma 
espécie de inocência frente ao perigo. Por outro lado, é a familiaridade que permite que ela, 
mais do que faça parte do mundo dos adultos, descubra formas de salvá-lo. Destaca-se, 
portanto, essa posição ambivalente na forma de representar a criança: ela é algo a ser 
protegido e, ao mesmo tempo, capaz de salvar a todos. 

A sequência “Pequenos Espiões 1, 2 e 3” também mistura o uso da tecnologia à 
capacidade das crianças de se mostrarem como seres muito inteligentes e capazes de 
salvarem o mundo. O primeiro filme da sequência se passa com uma família em que o pai 
Gregório (Antonio Banderas) e a mãe Ingrid (Carla Gugino) voltam a trabalhar em suas 
atividades de espionagens, depois de dez anos. Seus dois filhos (um menino e uma menina), 
para quem os pais são pessoas “normais” com empregos como qualquer outro, de nada 
sabem. Os filhos tomam conhecimento da situação quando os pais são sequestrados e, 
como não poderia deixar de ser, decidem se unir para salvar os pais (embora o menino não 
tenha amigos e seja medroso e a menina demonstre um nervosismo sagaz). Quem 
sequestrou o casal foi um animador de programas de TV, chamado Floop (Alan Cummings) e 
tem um parceiro: Comparsa. O menino (Juni) admira o apresentador de TV. Floop e o 
Comparsa, porém, sequestraram o casal de espiões porque querem conseguir deles a 
invenção que os fará dominar o mundo – invenção que cria um exército de crianças robôs. 

Em os “Pequenos Espiões 2 – A Ilha dos Sonhos Perdidos”, cenas quase impossíveis de 
terem sucesso são apresentadas, sendo que os dois irmãos sempre têm êxito. E mais, os 
meninos têm o reconhecimento da organização de espionagem (OSS) e são chamados para 
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resolver outras missões, tão estranhas quanto os equipamentos que utilizam. Resgate de 
pessoas famosas em rodas gigantes até o roubo de uma arma de desmagnetização são 
exemplos dos impasses que precisam resolver, além de enfrentarem outra dupla de mini 
espiões. Dentre as tarefas interessantes que se vêm obrigados a desempenhar, a menina 
espiã (Carmem) utiliza seus conhecimentos de hacker, para reverter situações 
contraditórias.   

Na versão três de “Pequenos Espiões”, a fantasia toma conta logo de início, aguçando 
a curiosidade pelo que a tecnologia é capaz de fazer e dos poderes que pode conferir. Uma 
menina é apresentada em cena com capacidade para voar, questionando o menino Juni 
sobre seu afastamento da OSS. Juni responde ter sido traído pela organização e que, daqui 
para frente, a única organização que deseja pertencer é a sua família. A criança ingênua, a 
que precisa ser cuidada e a que se preocupa com a segurança do núcleo familiar, é 
ressaltada pelo diálogo travado entre os dois personagens. A menina concorda que é legal 
cuidar de sua família, mas enfatiza, porém que agora “todos” – o mundo é sua família, 
fazendo referência a um complô para destruir o mundo, que está sendo conduzido por um 
bandido. O bandido utiliza o jogo do computador intitulado Fim de Jogo. 

Juni também é situado como responsável pela salvação do mundo. Até o presidente 
dos EUA aparece em uma grande “tela”, que se abre em frente à escrivaninha de Juni, 
pedindo que volte a trabalhar na OSS, pois precisa dele para salvar o mundo. Diversas cenas 
após, Juni tenta salvar sua irmã Carmem de dentro desse jogo de computador (chamado 
Game over, que deixa as crianças sem cérebro, pois os captura). Carmem entrou nele para 
desligá-lo e ficou lá dentro, presa. Parte do filme se passa dentro desse computador, local 
onde Juni encontra outros jogadores, que o apontam como expert, como se fosse o 
designado para ser o máximo. No final do filme todos os personagens ressurgem e 
enfrentam um combate final, com o objetivo de salvar o mundo.  

Na concepção de Narodowski (1998, p. 174), a infância da realidade virtual se 
compõe “de crianças que realizam sua infância com a Internet, os computadores [...] e que 
há tempos deixaram de ocupar o lugar do não-saber”. É essa condição que determina a 
felicidade na era pós-moderna.  

As cenas em que Jack e Ian, em “Missão quase Impossível”, são perseguidos e 
surpreendidos pelos bandidos demonstram claramente isso. Ao final do filme, Ian segue 
Jack; ao vê-los, Nora os segue também. Jack e as crianças acabam amarrados e os bandidos 
os pressionam a confessar onde está o famoso arquivo que contém a fórmula capaz de 
acabar com as reservas de petróleo do mundo. Ian se apressa em dizer que o arquivo está 
salvo em sua casa – a criança tão esperta demonstra sua inocência, colocando a vida da 
família em risco. Alguns bandidos rumam para lá, outros ficam vigiando os reféns. Jack 
consegue desfazer as amarras que os prendia, deixar desacordados os bandidos que ficaram 
vigiando, chegando na casa antes dos bandidos, demonstrando ampla habilidade não só 
motora como intelectual. Sem o adulto, a criança, indefesa, pouco teria a fazer. 

É preciso dizer, no entanto, que os bandidos são presos em “Missão quase 
Impossível”, especialmente em decorrência da habilidade de Ian em utilizar aparatos 
tecnológicos. Na cena final, as crianças aceitam o romance da mãe com o vizinho ao 
descobrirem que Jack não era simplesmente um vendedor de canetas, mas um espião da 
CIA, as crianças passam a aceitá-lo e a apoiar o casamento da mãe, admitindo-o como 
padrasto.  

Por que pensar sobre o consumo? Vemos que o aspecto de salvar (o adulto, o 
mundo) se dá por meio de sua imersão no mundo do consumo. A lógica da cultura 
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pedagógica infantil da sociedade pós-moderna constrói e dissemina a concepção de que a 
criança que consome, rapidamente, em tempo veloz, a tecnologia disponível, pode 
desenvolver habilidades intelectuais próprias para salvar a si e aos outros. Consumir 
tecnologia cada vez mais variada, sempre em excesso, sempre nova, sempre moderna é 
condição para a formação do ideal de um herói.  

Tendo como apoio a tecnologia, essa criança que salva a si e aos outros, e o mundo, 
exige necessariamente o consumismo. A urgência do tempo vivido pela criança faz com que 
rapidamente equipamentos e ferramentas tecnológicas fiquem ultrapassadas e obsoletas, 
exigindo um novo modelo, mais rápido, mais bonito, mais eficaz, mais moderno, que reúna 
mais funções e que proporcione o controle de mais variações tecnológicas. Mas, por que 
consumir? Porque o próprio consumo causa a sensação de poder controlar o mundo através 
dessa tecnologia e, de certa forma, proporciona a visão de que as coisas, as situações, a vida 
pode ser melhor controlada pela eficácia dos modernos instrumentos tecnológicos. 

A rapidez de tempo, a urgência nas trocas tecnológicas que atinge a modernidade 
está presente de forma evidente no filme de três sequências dos “Pequenos Espiões”. 
Exemplo disso é o fato de que o cenário do último filme é justamente um jogo de vídeo-
game, onde as características da urgência, do colorido e da atração ocorrem de maneira 
inconfundível. 

Pode-se dizer que hoje o arsenal de informações sobre uma infância ingênua, 
resquícios da modernidade, convivem com outro aspecto. As crianças, representadas nos 
filmes, mostram-se à vontade em relação tecnologia rápida e urgente do tempo e do espaço. 
Kincheloe (2001, p.74) observa que é impossível à “infância pós-moderna” tentar escapar da 
rápida “saturação eletrônica” da mídia, já que essa é uma “influência da condição” da pós-
modernidade. A percepção é tal que reproduz como real uma “hiper-realidade”, 
reposicionando fatos e atos de maneira absurdamente artificial, com uma simplicidade 
natural.  

A cinematografia, nesse caso, cumpre seu papel pedagógico, construindo e 
reforçando a imagem da criança por meio de códigos tecnológicos ligados à sociedade do 
consumo imediato. Nesses materiais, a tecnologia exige, necessariamente, o consumo. O 
inverso – ou seja – o consumo não depende logicamente da tecnologia. Assim, se a 
tecnologia depende do consumo (tornando-se insaciável), não é inteiramente verdade que o 
consumo dependa da tecnologia. A tecnologia empurra para o consumo. O consumo, por si 
só não empurra, necessariamente, para a tecnologia. 

No caso específico do cinema, percebo o quanto a criança é construída por uma 
pedagogia permeada por uma rede de discursos que apontam para um infantil sem limites 
no corpo e nas ideias, conferindo-lhe a capacidade de ultrapassar qualquer dificuldade, 
especialmente aquelas que os adultos não podem resolver, desde que familiarizada com a 
tecnologia e esteja de posse de instrumentos tecnológicos mais potentes e mais modernos.  

O tempo marcado pelo relógio em cenas do filme “Missão quase Impossível” não é o 
mesmo que as crianças deixam transparecer em suas atividades diárias. O relógio que marca 
6:29 na casa de Jack. Juni entra na câmera de gravidade e está dentro do jogo em “Pequenos 
Espiões”. Cores, luzes intensas e o menino é arremessado para dentro de um estranho 
cenário. Logo cai e perde uma vida, das dez que possuía só tem mais nove. Olha no relógio e 
percebe que só tem mais 4 horas para salvar a irmã e o mundo. Uma voz o alerta que 
quando se está jogando o tempo passa muito rápido. 

Há várias referências ao tempo cronológico tanto no filme “Missão quase Impossível” 
como no “Pequenos Espiões”, em relação à urgência imediata representada pelos 
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movimentos infantis. Por exemplo, as explicações emitidas, tais como: “só demorou 6 
minutos”... “vamos rápido, nosso tempo está se esgotando”. A rapidez de um tempo 
tecnológico vivido pelas crianças se concretiza nas cenas como a da menina que envia 
mensagens eletrônicas e, ao mesmo tempo, fala ao celular, em comparação com as 
atividades de um adulto (Jack) que prepara o café e apaga um começo de incêndio, deixa 
queimar as torradas e, no micro ondas, um pote de plástico derrete. As crianças agem de 
maneira a controlar todas as situações, direcionando-se literalmente pela tecnologia e pelo 
consumo, enquanto que os adultos se atrapalham, agindo, quase que na maior parte do 
tempo a beira da idiotice.  

Ideias das imagens prontas consumidas por crianças, adolescentes e até mesmo 
adultos, através da mídia do consumo, estão presentes em “Pequenos Espiões”, onde Juno 
desempenha papel de free-lancer de tarefas infantis (resgatar brinquedos perdidos, retirar 
gatos de árvores) e com o dinheiro arrecadado deseja comprar uma cópia do maior jogo de 
realidade virtual do mundo. No nível cinco da competição proposta, o jogador capaz de 
chegar a essa última etapa ganharia somas de dinheiro infindáveis, ou seja, poderia lhe 
conferir riqueza e poder. Novamente a tecnologia aliada à ideia de poder. 

“Missão quase Impossível” também enfoca o consumo impulsionado pela mídia. A 
filha menor quer escolher uma fantasia para a festa de Halloween (tradição nos EUA). Jack se 
dirige ao shopping com Nora, para comprarem uma roupa para a Festa das Bruxas. Jack não 
sabe o que é Halloween, e a menina explica que é “muito legal, pois todo mundo finge ser o 
que não é”, como num jogo real. Nora (de quatro anos) opta por ser uma princesa, com 
vestido rosa. A cena do filme acontece dentro do shopping-center, onde dezenas de outras 
garotinhas acompanhadas em sua maioria pelas mães estão, também, experimentando 
roupas de princesas.  

Na relação consumo infância, Castro (1998) também reitera o interesse pelo poder 
através do consumo pela criança. Ressalta que o ser infantil, na modernidade, teve pouca 
importância, devido a ser classificado como produtor na escala social. Na pós-modernidade, 
porém, em uma sociedade pautada pelo consumismo, como a atual, se percebe que a 
criança passa a ser uma categoria de destaque, deixando de ser invisível, uma vez que 
também é consumidora. Os objetos consumidos: 

 
tornam-se porta-vozes dos gostos, dos interesses e dos valores subjetivos, 
de modo que se estabelece uma economia de bens simbólicos onde a 
demanda, a oferta, a monopolização e a distribuição destes bens determina 
estilos de vida e a posição estrutural dos sujeitos e dos grupos nas 
interações sociais (CASTRO, 1998, p. 56). 

 
No filme fica claro que a tecnologia se transforma em ferramenta comum e fácil de 

usar, podendo ser habilmente manuseada pelas crianças, podendo conferir-lhe o poder de 
salvar não só o mundo, mas também a família. Mas, a criança que entendemos fazer parte 
da “infância tecnológica” não é somente aquela que opera, com destreza, com 
computadores, celulares, iPhones, etc. São crianças de um tempo diverso, onde a tecnologia 
está totalmente inserida em suas vidas, de forma quase que naturalizada por esse consumo. 
Trata-se também de uma infância atravessada, fundamentalmente, por essa lógica do 
consumo, como é possível perceber nos filmes em análise.   

Na realidade, as tecnologias oferecidas nada mais fazem do que “vender” um ideal de 
consumo, de forma a capitalizar a própria infância. Roupas, brinquedos, acessórios, 
artefatos, tudo passa por reformulação da tecnologia. No filme “Missão quase Impossível”, 



 
 617 

os dois irmãos mais velhos brigam porque o irmão “sabota” o secador de cabelos da irmã, 
como um troféu a ser conseguido – afinal esse artefato vai deixá-la “mais bonita”. No quarto 
da filha, a mãe questiona a menina de 4 anos:  

 - Que cor de roupa você quer vestir? Rosa, azul ou roxo? 
                                          Rapidamente a menina responde:  
                                       - Rosa, é claro!  

A aquisição de roupas e utensílios de uso pessoais, na maioria tecnológicos, estão 
retratados nos filmes em análise. Quando os agentes da OSS perguntam a Juni, em 
“Pequenos Espiões”, o que ele sabe sobre o vídeo game, intitulado “Fim de Jogo”, ele 
responde que “quase todas as crianças possuem”. O que o inventor do jogo quer é dominar 
e aprisionar as mentes de todos, a fim de dominar o mundo, o que seria muito possível se 
quase todas as crianças o possuem. 

Impossível é não perceber que a formação de nova identidade em sujeitos passa pelo 
consumo de mercadorias, definindo o valor de cada um no grupo que frequenta. Castro 
(1998, p. 57) sinaliza que “a cultura do consumo” está pautada em “práticas sociais 
relacionadas não somente ao ato de adquirir bens, mercadorias e experiências, como 
também à criação e perpetuação de desejos em relação ao que não se tem”. 

A parafernália de máquinas, computadores, robôs, criaturas robóticas, animais 
híbridos remetem a jogos de vídeo game desgovernados, na concepção do adulto, vistos em 
“Pequenos Espiões”. Penso que é assim que se produz um “cyber-criança”, tornando-o um 
“expert e sabedor do seu desejo”. A produção é em massa e se destina às mentes infantis, 
provocando o aparecimento de especialistas nas coisas que se “deve” consumir. O cyber-
criança, assim, “passa a ter competência” para assumir “as suas escolhas, maximizando-se, 
assim, o poder de consumo”. Ou seja, não precisa da opinião de ninguém, sabe o que quer, 
como quer e quando quer. No momento em que a sociedade produz consumidores, 
automaticamente, produz “saberes e sujeitos conhecedores de seus desejos. Daí sermos 
todos, numa certa medida, experts” (DORNELLES, 2005, p. 95). 

 
 

2.2 Infância Ninja 
 

Aqui, em sequência ao enfoque anterior, onde mostro uma infância que se relaciona 
com a cibernética de maneira descontraída e quase familiar, aqui apresento em contraponto 
a imagem daquela criança posicionada no polo inverso da denominada por Narodowki 
(1998) de hiperrealizada – a infância desrealizada. Retiro dos filmes retratos de uma infância 
não afetada pela tecnologia, não influenciada pelos hábitos de consumo (seja de 
alimentação, de vestuário, nas diversões, nos brinquedos), muito menos por instrumentos 
tecnológicos. 

Na perspectiva da imagem de uma infância desrealizada os filmes analisados 
apresentam as desigualdades sociais, fome, doença, exclusão social e uma globalização que 
não une, mas, ao contrário, exclui essa infância. As películas nos invadem e nos convidam a 
ver imagens da pobreza, miséria - onde há quase que um urgente anonimato e desrealização 
por parte dos protagonistas. Trata-se, talvez, de um chamamento: somos chamados a ver, 
perceber o olhar destas crianças que, debruçadas sobre a pobreza e a miséria, tornam-se 
mais um “pedaço” do mosaico de que é formada esta reflexão. 

Os argumentos que escolhi para explorar a infância denominada de desrealizada, 
pela terminologia empregada por Narodowski (1998), assemelham-se à infância ninja, 
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desenvolvida por Dornelles (2005). Trata-se, em ambos os casos, de uma infância que se 
encontra à margem da multimídia, à margem dos núcleos urbanos, muitas vezes fora de 
suas casas, à margem, até mesmo, de um pulsar da vida. Com efeito, para debater tais 
questões, selecionei como corpus de análise três filmes, que acabam por compor a galeria de 
representações sobre esta infância: “Nascidos em Bordéis” e “Crianças Invisíveis“ com os 
curtas “Bilu e João” (da brasileira Kátia Lund) que mostra o jeito de "se virar" para sobreviver 
de um casal de irmãos que andam pelas ruas de São Paulo; e “Os Ciganos” (do iugoslavo 
Emir Kusturica), em que o enredo trás crianças ciganas na Sérvia que são obrigadas pelo pai 
alcoólatra a roubar. 

Por essa via de análise, não é em meio de situações virtuais e fantasias cibernéticas 
que se torna forte, como a infância cyber, mas pelas possibilidades reais e concretas de 
tentar sobreviver. 

Da mesma maneira que na análise sobre a criança “cyber”, classifico a representação 
da infância “ninja” em dois eixos selecionados para reflexão. Estabeleço, assim, como meu 
primeiro eixo, o exílio a que a representação dessa infância está submetida, enquanto me 
ocupo em deixar ver a criança que está escondida, que se deixa esconder, não porque não 
tem o que dizer, mas porque não é vista, é ignorada, como uma espécie de negação de sua 
existência. Justamente por essa condição de “invisibilidade” traz consigo, pelo menos, dois 
efeitos: um deles é a visibilidade que, paradoxalmente, esta invisibilidade lhe confere (ou 
seja, é da condição de “invisíveis” que as crianças são lançadas à luz midiática). O outro diz 
respeito ao fato de que a superação da condição de invisibilidade e de indignidade humana 
fortalece uma sensação de crença em um futuro melhor (por mais em risco que se pareça 
estar).  

Recoloca-se, hoje, a questão da invisibilidade da infância, ou do seu 
“desaparecimento” – pressupostos que tensionam a figura histórica da infância, no sentido 
de apontar para a perda de sua especificidade. Tais pressupostos se erigem em função da 
relação íntima entre crianças e os meios de comunicação, da imersão da infância no mundo 
do consumo, da centralidade da criança na sociedade atual: fatores que vêm se 
intensificando a partir de meados do século XX. Os trabalhos de Postman (1999) indicam que 
a não separação, tão comum nos dias de hoje, entre o que é próprio do infantil e o que é 
próprio do adulto, apontam para o desaparecimento do tempo da infância. O fato de as 
crianças terem acesso indiscriminado a (quase) todos os conteúdos adultos seria, pois, 
fundamental para o fenômeno que Postman (1999) denomina como a “morte da infância”, 
tal como referido anteriormente.  

A era moderna eleva o ser infantil – antes quase não percebido – à categoria de 
sujeito merecedor de cuidados e encaminhamentos específicos. Com interesses 
diversificados, diversos setores da sociedade começaram a se preocupar com a figura da 
criança, sobretudo esquadrinhando-a e controlando-a. Pode-se afirmar que o 
“descobrimento da infância” esteve todo tempo ligado a uma “nova” categoria de 
especialistas, agora capaz de precisar as necessidades dessa (nova) parcela da população. 

No segundo eixo de reflexão, contemplo a relação da criança “ninja” com a dimensão 
do tempo. Procuro entender como se manifesta, para ela, a urgência do tempo presente, 
suas implicações básicas em termos do futuro, assim como as necessidades de consumo. 
Trata-se, pois, de um outro tempo e de uma outra urgência. A pressa aqui tem a ver com a 
pressa de, acima de tudo, sobreviver.  

O filme “Nascidos em Bordéis” (2004), produzido por Ross Kauffman e Zana Briski 
retrata o cotidiano de crianças na Índia, que vivem no Bairro da Luz Vermelha em Calcutá. As 
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cenas iniciais são lentas, quase arrastadas, a música toca em ritmo vagaroso e aos poucos vai 
seguindo em uma cadência mais rápida. Temos, assim, nos primeiros minutos do filme, 
imagens que, aos poucos, se “colocam” de forma acelerada, como que acompanhando o 
ritmo apressado da música. As cenas mostram flashes do dia a dia do bairro. Em todos os 
momentos, as imagens focam também os olhos das crianças: olhos tristes, algumas vezes 
marejados, olhos de criança que não observam, mas sentem, vivem... Tais cenas são 
intercaladas a outras, entre a miséria da cidade, mulheres prostitutas, homens bebendo, 
crianças circulando, mulheres oferecendo o corpo em troca de valor irrisório, sujeira, esgoto, 
ruelas mal iluminadas. Assim inicia o filme, que tem como mote o relato da jornalista Zana 
Briski que conta sua experiência de trabalho de 2 anos com crianças e fotografias no Distrito 
da Luz Vermelha. 

O curta metragem “Os Ciganos” inicia mostrando imagens de um cortejo fúnebre. Ao 
mesmo tempo, integrantes de outro cortejo comemoram um casamento. Os dois cortejos se 
encontram. No momento em que o carro dos noivos freia bruscamente, a noiva “saia” 
voando, caindo sobre o caixão do defunto. Meninos de um orfanato observam a cena e 
começam a rir. A cena seguinte mostra uma movimentação onde os meninos (deste 
orfanato) estão cantando, ensaiando, preparando-se para a despedida, pois estão saindo da 
casa, ao mesmo tempo em que outros meninos estão sendo recebidos para serem 
“protegidos”, cuidados e educados, pois são meninos em situação de risco com muitas 
ocorrências na polícia. Os meninos que estão sendo recebidos têm os cabelos totalmente 
raspados, pelos meninos que já são da casa. O diretor chega para cumprimentá-los e dar 
boas vindas.  

Amanhece. Os meninos jogam futebol. Ele se distrai e pensa, recordando o pai que 
em um certo dia lhe bateu com uma garrafa na cabeça provocando um corte. O time 
contrário faz um gol e os meninos do seu time querem lhe bater. Ele corre e são separados 
por um dos guardas. 

Na cena seguinte, a família desse garoto, que é cigana, está entrando na rodoviária. 
Cantando, dançando e tocando uma animada música. Alguns dos filhos tocam instrumento e 
outros dançam. As pessoas animadas com o ritmo começam a dançar. As crianças vão 
roubando o dinheiro e pertences das pessoas. 

As crianças que trabalham constituem mão de obra barata e eficiente, de acordo com 
Dornelles (2005, p.78). Para atender a urgência da fome de alimento que o tempo lhe exige, 
a infância “ninja” é vista nos sinais de trânsito, sobrevivendo como um tipo de “infância 
marginal”.   

Essa “infância marginal” também é retrata no filme “Bilú e João”, que mostra 
inicialmente uma panorâmica da cidade em cenas intercaladas. Vemos a grande metrópole 
cercada pela favela. João joga vídeo game - é uma corrida de carros. Bilú anda de bicicleta 
em uma ruela da favela onde os dois irmãos moram. A menina cai ao mesmo momento em 
que João deixa o carrinho do vídeo game bater contra uma parede.  

A infância desrealizada (NARODOWSKI, 1998) é apresentada socialmente em espaços 
mínimos, nas dramatizações de arte, quando muito, como o cinema. A ênfase se dá na visão 
de que são perturbadores da ordem e da “paz social”, que podem ter família, mas se 
encontram excluídas totalmente do enredo do consumo e dos artefatos culturais.  

Dornelles (2005, p. 99) distingue essa parte da infância que escapa à lógica de 
mercado, a quem não é permitida ultrapassar o espaço a ela destinado. Não lhe é permitido 
nem tocar nos artefatos expostos, que talvez lhe possibilitasse apenas sonhar, em meio à 
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violência e à marginalidade. Na falta de oportunidades, podem até prostituir-se, situação 
absorvida pela sociedade como algo “normal” e, de certa forma, naturalizada por ela. 

Porém, o exílio a que se acha submetida a criança “ninja” não se traduz em espaços 
de confinamentos. Ao contrário, a liberdade com que se movimenta nos tempos que lhe são 
familiares lhe oportuniza variadas experiências e, de certa forma, de crescimento, de 
educação  e de amplitude de comportamento.  

Em “Os ciganos”, os meninos que estão chegando para serem apresentados ao 
Tribunal de Justiça estão de uniforme, sentados, cabelos raspados, olhos tristes sem esboçar 
reação. O diretor, que diz que lhes falta entusiasmo, vai até eles fazendo com que, de forma 
ritmada, se movimentem de um lado para o outro, como bonecos. Seus olhos continuam 
sem esboçar reação ou sentimento de aprovação ou reprovação, eles apenas se 
movimentam. Observe que esta é uma infância “sentida” – sentida porque é – mas que ela 
mesma diz não ser. De certa forma, nega as próprias vivências, como se tivesse obrigação de 
ela mesma se fazer invisível.  

O mesmo contexto é apresentado no filme “Nascidos em Bordéis”, onde as crianças 
desocupam cômodos da casa para que as mães, avós ou irmãs mais velhas possam receber 
homens. Sobre isso dizem que não vêm nada quando as mães estão “trabalhando”, pois 
existe uma cortina que separa os espaços de “trabalho” e os “quartos” das crianças. A mãe 
de Avijit, um dos meninos moradores do bordel, foi morta na cozinha de casa por seu rufião, 
o menino ficou por conta da avó, que também é prostituta. Aparece nesta cena seu rosto 
com os olhos perdidos no vazio, tristes, muito tristes. Uma infância sentida, que tudo sente, 
apesar de não percebermos, pelo menos muito segmentos da sociedade não percebem. 
Avijit, diz: “Não há uma coisa chamada ‘esperança’ em meu futuro”. 

A dimensão do tempo na sociedade atual é produzida e oferecida às crianças, 
segundo Momo e Costa (1999, p. 199), para satisfazer desejo que se mostra urgente, mas 
que em seguida deverá ser substituído por outro. A infância instantânea, como foi 
denominada por elas, também alcança a infância desrealizada (NARODOWSKI, 1998). A 
satisfação de obter o que seduz e o imediatismo, com que são deixados de lado, pode ser 
observado em todas as representações que compõem esse mosaico de infâncias que 
procuro mostrar. Na infância ninja, a rapidez com que migram de uma para outra atividade 
concreta, brincadeira ou tarefa concreta parece que não termina nunca. Se não cumprem 
horários regrados para essa ou aquela ação, porque a urgência de seu tempo exige 
ultrapassá-los.  

A noite já está alta e João, no filme “Bilu e João”, prepara com uma tábua e pregos 
uma prancha para com duas moedas fazer um jogo de botão de mesa. Começa um interesse 
pelo jogo de outras crianças e adolescentes e mesmo de homens adultos. As crianças 
cobram um valor para que os outros possam utilizar seu brinquedo. Com o dinheiro 
recebido, João consegue comprar alimento para ambos. Dornelles (2005), em suas 
considerações, define a infância “ninja” como  

 
aquela infância que está à margem de tudo, ou seja, das novas tecnologias, 
dos games, da Internet, da multimídia, são crianças e adolescentes que 
estão muitas vezes fora das casas, sem acesso aos produtos de consumo e 
muitas sobrevivem nos bueiros da vida urbana (DORNELLES, 2005, p.72). 

 
A jornalista Zana, produtora do filme “Nascidos em Bordéis” declara que, na 

oportunidade das filmagens, algumas crianças foram aceitas em um internato, de maneira a 
serem encaminhadas, com o avanço dos estudos, para cursar a Universidade. Assim, terão a 



 
 621 

oportunidade de sair do prostíbulo, além de poderem estudar. Uma das mães aprova o fato 
de seu filho ir para o internato, pois reduzirá as despesas da casa. Alguns pais não deixam 
que as crianças frequentem a escola, outras mães retiram da escola antes de acabar o 
período letivo e outras ainda fogem da escola. Do total de 8 crianças encaminhadas à escola, 
somente uma permaneceu. 

O tempo que é urgente, de rapidez incalculável na relação com a infância 
tecnológica, é o mesmo tempo que corre para a infância “ninja”. Parece, mas não se traduz 
mais lento. No contexto da infância “ninja”, se encontram representações de crianças que 
não se acham sob a proteção ou vigilância do adulto. Crianças distanciadas de um mundo 
tecnológico, de consumo, que sobrevivem mais do que vivem, por uma condição social que 
as marginaliza.  

Como dizer, o que dizer dessas crianças que são apresentadas nos filmes na situação 
de abandonadas, tristes, sujas, maltrapilhas, doentes física e emocionalmente e, mesmo 
assim, na dimensão do tempo, que não lhe é imposta, escapam das vigilâncias que o adulto 
lhes colocaria. Em “Bilú e João”, a menina desobedece às ordens do pai e segue João. 
Quando já estão voltando para vender os produtos arrecadados com o carrinho cheio de 
sucata, começa uma forte chuva. Um carro “corta” a frente, João perde o equilíbrio e um dos 
pneus fura. Um motoqueiro o ajuda a levar o pneu para o conserto. João enquanto espera o 
conserto olha atento para o relógio, pois o depósito onde devem fazer a entrega fecha às 
onze horas. Chegam ao depósito alguns minutos depois das onze, o portão está fechado. 
 Através dos filmes analisados, chego a pensar que a infância ninja permanece no 
exílio da vida. Seus dias são repletos de insegurança, medo, faltas. Entendo que a marca da 
cultura, de certa forma, hoje, está diretamente ligada ao imediatismo do prazer, e é claro 
que isso vai se desdobrar na relação com o consumo. O desejo tende a ser satisfeito sob essa 
forma materializada, que tem um movimento compulsivo, já que, verdadeiramente se torna 
insaciável.  

A sociedade do consumo se constitui de um mercado de desejos e seduções, assim 
como refere Bauman (1998, p.55) visto que “os impulsos sedutores, para serem eficazes, 
devem ser transmitidos em todas as direções e dirigidos indiscriminadamente a todos 
aqueles que os ouvirão”. Vê-se que o contexto social tem o poder de instigar os sujeitos, não 
só produzindo desejos, mas também mecanismos e dispositivos para garantir o consumo. A 
isso se chama “pedagogia do consumo”. Quer dizer: a sociedade, para assediar o 
consumidor, moldura o produto a ser vendido com as “informações e visibilidades” próprias 
a serem consumidas com o olhar (BAUMAN, 1998, p. 94 e 95). 

A criança que troca o tempo todo de objeto de desejo, no fundo persegue essa 
fantasia idealizada de que haverá uma forma de obter o prazer, quase sempre com caráter 
imediato. E, é como se isso pudesse compor sua futura felicidade. O que podemos ver, a 
partir dessa marca da cultura é uma espécie de tentativa anestésica do existencial, que faz 
com que a criança paire sobre seu contexto, comprometida com o prazer do imediatismo 
satisfeito. 

Absorvo o posicionamento de Bujes (2002, p. 19), quando ressata que as  
  

idealizações da infância como um espaço utópico – o reino da inocência, da 
sensibilidade, da desproteção, da felicidade, como também de uma quase 
miraculosa progressão cognitiva – deram lugar a uma visão da criança como 
sujeito de seu tempo, pressionada pelas condições do meio, marcada por 
diferenças de gênero, classe, etnia, raça, idade, corpo, etc”. E mais, quando 
observa que a criança “moderna - transcendental, unitária, racional, estável 



 
 622 

– precisava ser posta em questão, bem como a crença nas metanarrativas 
iluministas que tinham como horizonte a possibilidade de sua emancipação. 
 

Assim, penso ser correto afirmar, com base nas reflexões que teci, que a ideia de 
uma “criança natural” (BUJES, 2002) compõe-se de dois desdobramentos: por um lado a 
uma noção de criança “raciocinante” e, por outro, a uma noção de criança “inocente” A 
infância “raciocinante” se associa ao sujeito que aprende, àquele que exposto à tecnologia e 
à mídia, compartilha dela muito “naturalmente”, usufrui dela como sua extensão de vida e 
dela não pode abdicar, sob pena de ser excluído dos grupos de interação social. A infância 
“inocente” ainda ligada ao nosso ideário moderno, de criança que precisa ser cuidada pelos 
adultos que estão, a todo momento, criando possibilidades de um mundo melhor para se 
viver no futuro. 

 
 

3 PARA FINALIZAR - UMA CONTINUAÇÃO 
 

Considerando que a questão inicial de meu enfoque esteve centrada na busca por 
compreender como a infância é hoje retratada, os esforços resultaram na montagem de um 
suposto mosaico, que permitiu mostrar as diversas faces pelas quais a criança se mostra no 
mundo pós-moderno. As diferenças das faces que se mostram podem ser atribuídas às 
construções históricas e capitalistas que o próprio mundo adulto confere a elas.  

Retomando alguns elementos aqui expostos, ressalto pressupostos considerados 
como efeitos dos Estudos Culturais. Sem a intenção de determinar verdades para esse 
entendimento sobre uma suposta nova criança que hoje se mostra, pretendi revelar a 
existência de não apenas uma infância, mas a representação de várias faces infantis, que são 
construídas pela cultura contemporânea e que as constroem e se constroem, 
simultaneamente. 

A multiplicidade das infâncias que se coloca ultrapassa uma concepção singular, 
“explicável” por apenas um viés, mas uma figura mesclada pelas diversas nuances, 
especialmente decorrentes da mídia e do consumo. E mais, a possibilidade de pensar essa 
nova figura infantil apresentar-se, no momento seguinte, sob uma nova imagem, talvez 
reconstruída, ampliada. 

Assim, as figuras infantis que examinei apresentam aspectos de impossível 
“aprisionamento”. Tal é a sua complexidade que é capaz de adquirir, em cada contexto, em 
cada cultura, em cada época, múltiplos sentidos. Imagens essas que tiveram seu reflexo 
sustentado nos Estudos Culturais pelas noções constantes na cultura infantil e nos 
fundamentos da pedagogia cultural, pretendendo dar credibilidade ao que se considera 
como efeito nos anos 90, sobre o que se convencionou chamar de processo consumista. 
Considero que, a partir desse momento, a criança deixou de ser categorizada sob um único 
conceito. Movimento e transformação passaram a ser suas características principais. 

Sob o efeito da cultura contemporânea, entretanto, a criança se submete ao mesmo 
processo de aculturação que conduz os sujeitos a uma convivência social organizada, de 
maneira a aceitar princípios de imposição do poder. Esse poder se encontra, também, nas 
mãos da mídia, que fornece ao indivíduo a convicção de que só tem valor aquele que 
consome. 

Igualmente, a cultura contemporânea transmite a noção de que as ideias, 
inicialmente de propriedade individual, adquirem significado somente através da 
sustentação coletiva. Portanto, tem valor aquilo que o grupo reconhece. Nesse sentido, o 
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significado está circunscrito nos posicionamentos sociais de grupos. É necessário que 
membros de uma mesma cultura se igualem no grupo, pelo uso dos mesmos símbolos, para 
que sejam reconhecidos por meio dessa linguagem. Comportando a mesma forma de 
representação, denunciam a mesma identidade. 

Este é o atalho da qual a mídia se apropria para exercer papel fundamental, no 
sentido de igualar os indivíduos. As crianças são construídas pela mídia do consumo 
compreendendo que podem ser excluídas de seu meio, caso não exercitem o hábito de 
consumir esse ou aquele produto, enquanto que as corporações especializadas se 
aproveitam para estabelecer necessidades ao desejo infantil. 

Ao mesmo tempo em que a cultura cristaliza seu olhar impregnado de cuidados para 
observar a criança, percebe que é um ser que detém possibilidades antes não visualizadas. 
Essa dualidade de percepção, traduzida pelo mundo adulto, coloca esperanças futuro na 
infância e, ao mesmo tempo, sente que deve protegê-la, marcando o borramento das 
fronteiras que limitavam os dois espaços. 

Porém, compreendo que, hoje, a criança não mais se atém ao lugar ao qual estava 
anteriormente subordinada, nem mesmo a uma única posição no contexto, forma de 
destinação do infantil verificada no século XIX. 

Entendo que foram, também, as produções corporativas, por intermédio da mídia, 
que possibilitaram visualizar infâncias diferentes, colocadas em posições variadas e até 
mesmo contraditórias. Essas contradições ficam visíveis quando as crianças manifestam 
saber mais do que seus pais, do que seus professores, do que os adultos em geral, ao 
manusear um artefato tecnológico, por exemplo.  

De alguma maneira, os filmes selecionados e que contribuíram para mostrar a 
configuração das imagens infantis, permitiu entender o cinema como espaço de educação, 
pois as imagens apresentadas na tela são muito mais que representações diretas da 
realidade. É possível compreendê-las muito mais como construção da realidade, do que a 
forma como realmente são, existem ou reproduzem o real. 

Compreendo que os filmes nos concedem a oportunidade de ver a vida além do 
quotidiano; além do explícito, possibilitam a chance de ver além do trivial, ver o dia a dia 
através dos diversos modos de ser, ver e viver o que explicitam. Vendo as representações de 
criança que o cinema nos mostra, podemos aprender com elas, aprender a ser com elas, 
aprender a lidar com elas, aprender a aceitá-las, a incorporá-las como imagens reais no 
mundo real, por meio de um movimento circulante. 

De certa forma, as diversas imagens de criança representadas pelos filmes nos fazem 
entender a multiplicidade das faces infantis, nesse colorido e multifacetado. Através delas 
somos interpelados por mensagens capazes de produzir códigos, que nos ditam preceitos e 
conceitos, de forma direta ou sutilmente. 

De modo especial, procurei unir os fragmentos do mosaico que tentei formar sobre 
as diversas maneiras de constituição de infância da pós-modernidade e os conceitos 
extraídos dos conteúdos trazidos pelos filmes que analisei, para chegar aos significados 
atribuídos à criança, resultados de processos de construção social formando a cultura 
infantil. 

Na visão desse cenário, sempre será irrelevante eleger apenas um único campo de 
análise, assim como determinar a existência de uma única forma de infância. Ao contrário, 
através das reflexões tecidas ao longo dessa explanação sobre algumas das faces infantis 
encontradas no mundo pós-moderno, emerge também a figura da escola que, por algumas 
vias, é considerada como a única instituição salvadora, como aquela que ainda possui a 
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segurança de todas as verdades a serem aplicadas à condição infantil, como alerta Dornelles 
(2005). 

A visão atual anuncia não ser mais possível uma concepção de infância única, natural, 
essencializada, idealizada, ingênua, dependente e atemporal, que ainda são encontradas nos 
discursos contemporâneos. 

As noções de poder fazem despontar, porém, novas concepções de criança a cada 
momento, que são produzidas de acordo com o acesso a outros ambientes sociais, dos quais 
a própria escola se afasta cada vez mais. Esse cenário contextual se mostra delineado de 
maneira muito mais nebulosa, portanto, quando questionamos sob qual processo educativo, 
com qual motivação escolar se faz contato com essa variedade de figuras infantis que se 
mostram a nossa frente, e com as novas que ainda virão. Este princípio justifica a ideia de 
continuação dessas reflexões. 
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Pegaram o livro que você ia pegar” - A produção de culturas infantis 
a partir da escolha de livros pelas crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental 
 

Debora Perillo Samori, 
 
Resumo 

Considerando a ampliação de duração do ensino fundamental (pelas Leis federais 
brasileiras no. 11.114/05 e no. 11.274/06, respectivamente) e as políticas públicas de 
incentivo à leitura literária e acesso aos livros, este texto discute resultados parciais da 
dissertação de mestrado e tem por objetivo verificar se há e como dá a produção de culturas 
infantis por meio da relação entre as crianças e os livros de literatura infantil. Partiu-se dos 
pressupostos teóricos da Sociologia da Infância (QVORTRUP, 1993; 1999; 2009; CORSARO, 
1997, 2005, 2011; MAYALL, 2002; JAMES, 2009); dos estudos interpretativos da infância 
(SARMENTO, 2009; MONTANDON, 2001) e da metodologia da pesquisa com crianças. Foi 
realizada uma pesquisa com abordagem etnográfica por meio do acompanhamento de um 
grupo de crianças de seis anos do primeiro ano do ensino fundamental numa escola 
municipal da cidade de São Paulo, em 2010. Como instrumentos de coleta de dados foram 
utilizados registros em diário de campo das observações do cotidiano do grupo e entrevistas 
coletivas com as crianças. A análise dos dados permite afirmar, dentre outros, que: há 
padrões culturais (GEERTZ, 2011) vividos pelo grupo de crianças; As crianças se relacionam 
com livros como artefatos culturais; A disposição dos livros no espaço, a organização da 
rotina e presença demasiada do adulto (FERREIRA E MADUREIRA, 2008) definem o tipo e a 
qualidade da participação das crianças nas escolhas e podem favorecer a produção de 
culturas infantis. 
Palavras Chave: culturas infantis, literatura infantil, livros, infância. 
 
 
Abstract 

Considering the extension of duration of elementary school (by the Brazilian Federal 
laws 11.114/05. and 11.274/06, respectively) and public policies to encourage literary 
reading and access to books, this paper discusses partial results of the dissertation of master 
and aims check how happen  production of children's cultures through the relationship 
between children and books of children's literature. Started from theoretical assumptions of 
the Sociology of Childhood (QVORTRUP, 1993, 1999, 2009; CORSARO, 1997, 2005, 2011, 
MAYALL, 2002, JAMES, 2009), of interpretive studies of childhood (SARMENTO, 2009; 
MONTANDON, 2001) and methodology of research with children. It was conducted a 
research with ethnographic approach by tracking a group of children from six years, of the 
first year of elementary public school from the city of Sao Paulo, in 2010. Observation, field 
diary and group interviews with children were the instruments of data .The data analysis 
allows to affirm, among other things, that: there are cultural patterns (GEERTZ, 2011) 
experienced by the group of children; children relate to books as cultural artifacts; the 
arrangement of books in space, the organization of routine and presence of adult 
(MADUREIRA, FERREIRA, 2008) may define the type and quality of children's participation in 
the choices and may favor, or not, the production of child cultures. 
Keywords: child cultures, children's literature, books, childhood. 
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Introdução 
 

Este texto apresenta e discute resultados parciais da dissertação de mestrado 
realizada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo por meio de bolsa de 
estudos concedida pela FAPESP (SAMORI, 2011), cujos objetivos consistiam em: (1) capturar 
como ocorre a construção de culturas infantis a partir de situações de leitura de literatura 
infantil pela professora da sala; (2) apresentar e refletir sobre o que as crianças do primeiro 
ano do Ensino Fundamental dizem e fazem a partir do contato com livros de literatura 
infantil. Para este artigo foram selecionados achados da pesquisa relacionados ao segundo 
objetivo da investigação, ou seja, aqueles ligados à análise da produção das culturas infantis 
nas situações em que as crianças do 1º ano escolhiam livros para levar às suas casas.  

Considerando a entrada de crianças de seis anos no 1º ano e não mais na educação 
infantil, a ampliação de duração do ensino fundamental (pelas Leis federais brasileiras no. 
11.114/05 e no. 11.274/06, respectivamente) e as políticas públicas federais e municipais de 
incentivo à leitura literária e de acesso aos livros, procurou-se verificar como se dá a 
produção de culturas infantis nas relações sociais a partir das escolhas dos livros como 
objetos culturais no contexto escolar. A questão que perpassa o artigo é: haveria espaço e 
tempo para que as crianças de seis anos, agora frequentadoras do Ensino Fundamental e 
não mais da Educação Infantil, construíssem e compartilhassem os sentidos que os livros de 
literatura infantil podem favorecer quanto à produção de suas culturas? 

Inicialmente são apresentados os aportes teóricos com os quais a investigação foi 
desenvolvida. Em seguida, um breve panorama das pesquisas qualitativas com crianças e as 
escolhas metodológicas. Na terceira parte são analisados alguns dados e ao final, algumas 
considerações que não pretendem encerrar essa discussão, mas visam apontar 
possibilidades de continuidade das investigações com crianças em relação à literatura e aos 
livros no contexto escolar. 
 
 
1. As competências das crianças para produzir culturas  

 
As relações sociais que têm a cultura como um pano de fundo são vivenciadas por 

crianças desde muito novas. Por um sentido amplo de cultura, entendem-se as experiências, 
significados e formas de expressão que, de maneira simbólica e por meio das relações 
sociais, favoreceram as atividades e ações humanas em relação à natureza. Construções 
coletivas com determinadas formas, a cultura também pode ser compreendida, segundo 
Mouritsen (1998) como “o que foi incorporado e é característico de um determinado 
momento, de um determinado grupo, de uma sociedade particular” (p. 4, livre tradução193). 

 
Geertz (2011) define como cultura: 
 

Um conjunto de mecanismos simbólicos para controle do comportamento 
[...] a cultura fornece vínculos entre o que os homens são intrinsecamente 
capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um. Tornar-
se humano é tornar-se individual e nós nos tornamos individuais sob a 
direção dos padrões culturais, sistemas de significados criados 

                                                           
193

 what is embedded in a distinct formation that is characteristic of a particular time, a particular group, a 
particular society.  
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historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivos e 
direção às nossas vidas. Os padrões culturais envolvidos não são gerais, mas 
específicos (GEERTZ, 2011 p. 37, grifos meus).  

 
Padrões culturais e sistemas de significados são, portanto, as produções humanas 

que dão base à cultura por meio das relações sociais. Também servem de resposta à questão 
que o próprio autor se coloca, do que é natural e universal e do que é local e variável para o 
ser humano. Procura responder esse dilema por meio da tese de que a cultura tornou-se, ao 
longo da evolução do homem (que por natureza é inacabado), “um ingrediente essencial na 
produção desse mesmo animal” (GEERTZ, 2011, p. 34), Assim, para este autor, não haveria 
natureza humana, independente da cultura, quando afirma que  

 
Nossas ideias, nossos valores, nossos atos, até mesmo nossas emoções são, 
como nosso próprio sistema nervoso, produtos culturais – na verdade, 
produtos manufaturados a partir de tendências, capacidades e disposições 
com as quais nascemos, e, não obstante, manufaturados (GEERTZ, 2011, p. 
36). 

 
Compreender a cultura como mecanismos simbólicos de controle do comportamento 

remete à importância e relevância que as relações sociais estabelecidas entre membros de 
um grupo têm para a construção de suas culturas. Há, segundo essa concepção, uma 
interdependência entre o que o grupo é capaz de produzir coletivamente e os conjuntos de 
mecanismos simbólicos de controle. Mas como se sabe, crianças convivem com outras 
crianças e com adultos, fazendo parte, desde que nascem, desses mecanismos simbólicos de 
controle, pois segundo Sarmento (2005), algumas atividades e formas culturais próprias da 
infância,  

 
constituem-se no mútuo reflexo das produções culturais dos adultos para 
as crianças e das produções culturais geradas pelas crianças nas suas 
interacções. Não são, portanto, redutíveis aos produtos da indústria para a 
infância e aos seus valores e processos, ou aos elementos integrantes das 
culturas escolares. São acções, significações e artefactos produzidos pelas 
crianças que estão profundamente enraizados na sociedade e nos modos 
de administração simbólica da infância. (p.7, grifos meus). 

 
Assim, ao se refletir sobre as culturas produzidas por crianças, precisa-se levar em 

consideração o aparato construído por adultos para as crianças, como jogos, brinquedos, 
livros e diversos outros materiais de consumo. Neste estudo, considera-se a diferença entre 
as culturas para a infância e as culturas da infância (SARMENTO, 2002), privilegiando a 
segunda forma, mas por uma limitação colocada pelo objeto definido, optou-se por 
investigar as culturas produzidas pelas crianças a partir do contato com os livros literários, 
sem desconsiderar a assimetria que há no fato de que estes também são produzidos por 
adultos para as crianças, considerando-os artefatos (CORSARO, 1997), como está apontado 
mais adiante.  

Partindo-se do conceito de infância como categoria social (QVORTRUP, 1999), 
considera-se que há uma interdependência entre as culturas infantis, as produzidas em 
conjunto por adultos e crianças e aquelas produzidas pelos adultos para crianças. Mesmo 
havendo uma marca da geração e da infância nesta produção cultural (SARMENTO, 2005), o 
que ocorre no interior de cada grupo social pode imprimir modos de agir, experimentar e 
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produzir cultura, pois da mesma maneira que a sociedade influencia as crianças, também se 
modifica e se reorganiza para recebê-las. Quando chegam ao mundo, as crianças já 
começam a participar de rotinas culturais (CORSARO, 2011). Segundo este autor, 
investigador das teorias sociológicas da infância, 

 
os bebês são tratados como socialmente competentes (‘como se’ fossem 
capazes de intercâmbios sociais). Ao longo do tempo, devido a essa atitude 
de ‘como se’, as crianças passam de uma limitada a uma plena participação 
nas rotinas culturais (Ibid., p. 32).  

 

As competências que as crianças adquirem com a regularidade das rotinas culturais 
de que fazem parte, segundo essa concepção, não seguem padrões, etapas ou estágios de 
desenvolvimento, mas ocorrem de acordo com oportunidades provindas das relações sociais 
com adultos e outras crianças, com o que se repete e aquilo que as crianças começam a 
reproduzir tendo como base o universo adulto. Nesse sentido, Corsaro (2011, p. 31), 
defende que o “desenvolvimento infantil não pode ser considerado uma internalização 
isolada dos conhecimentos e habilidades dos adultos”, pois, considerando a perspectiva 
sociológica, a criança reinventa e recria o mundo adulto. Para isso, desenvolveu o conceito 
de reprodução interpretativa que é descrito como uma apropriação criativa das informações 
do mundo adulto pelas crianças. Assim,  

 
é o que nós chamamos de processo de reprodução interpretativa que 
possibilita às crianças fazerem parte da cultura adulta – para contribuir com 
essa reprodução e extensão – passando a uma negociação com os adultos e 
a uma criativa produção de uma série de cultura de pares com outras 
crianças (CORSARO, 2005,  p. 40). 

 
O movimento de se apropriar do que há no mundo adulto e, ao mesmo tempo, 

transformá-lo em algo próprio ao universo das crianças, reforça o valor da competência que 
têm para atribuírem novos significados para o que faz parte de suas vidas, ainda que seja 
parte dos padrões culturais e sistemas de significados (GEERTZ, 2011) criados histórica ou 
localmente junto com a construção de culturas. A força passa a estar no que crianças 
conseguem partilhar subjetiva e coletivamente (FERRREIRA, 2004), porque é por meio das 
relações sociais que a reprodução interpretativa da cultura adulta ocorre, dando espaço para 
as culturas infantis, em contrapartida ao conceito tradicional de socialização, concebido 
como internalização passiva por parte das crianças do legado deixado pelas gerações mais 
velhas às mais jovens.  

Ao conviver regularmente umas com as outras, segundo Corsaro (1997), as crianças 
acabam produzindo o que pode ser denominado como cultura de pares, cuja definição 
consiste em um “conjunto de atividades estáveis ou rotinas, artefatos, valores e 
considerações que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares” 
(CORSARO, 1997, p. 110, livre tradução). A cultura de pares corresponde a alguns padrões 
que são construídos por crianças por meio de sua convivência constante com outras crianças 
da sua idade ou idades próximas. O que produzem por meio da reprodução interpretativa, 
da cultura de pares não é independente do restante da sociedade e por isso precisa ser 
interpretado como uma reconstrução coletiva do ponto de vista dessas experiências. As 
interações sociais entre os grupos de crianças e com o universo adulto são extremamente 
significativas e importantes para a efetivação das crianças como competentes.  
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As instituições que atualmente acolhem as crianças no início da vida (escola, creche 
etc.), da maneira como estão organizadas, criam condições para que convivam 
cotidianamente, relacionam-se entre si e com adultos e saibam o que pode ser previsto no 
dia a dia, compartilhando rotinas e espaços. Segundo Manuela Ferreira (2004), por meio dos 
laços sociais, as crianças ampliam suas competências. A autora afirma:  

 
Por via das acções sociais que as crianças dirigem em relação ao mundo 
físico, aos adultos e a outras crianças – as quais podem não decorrer de 
uma intencionalidade explicitada, nem prévia nem discursivamente - elas 
expressam suas competências sociais pela sua capacidade de 
corporalmente realizar e fazer coisas, revelando “provas” materiais de 
relatar, argumentar, justificar e defender suas acções e os seus pontos de 
vista; de saber lidar com as suas emoções e sentimentos e saber interpretar 
e avaliar os dos outros. (FERREIRA, 2004, p. 108). 

 
A convivência com adultos e entre as crianças em instituições coletivas também faz 

com que lancem mão de recursos para lidar com a ordem institucional, ou seja, com regras e 
com a normatização do cotidiano. Contudo, isso não ocorre de uma maneira passiva, mas 
tendo como base a cultura de pares e a apropriação criativa desta organização criada, 
inicialmente, por adultos.  

Ferreira (2004) utiliza os conceitos de ajustamentos primários e secundários, 
inspirada em Goffman (1961), para diferenciar “os modos pelos quais os indivíduos se 
reconciliam consigo mesmos ou se distanciam das regras, objetivos e valores de uma 
organização” (FERREIRA, 2004, p. 115). A autora reconhece que, em alguns momentos, as 
crianças aderem com mais afinco aos valores da instituição, por sua livre vontade – esses 
seriam os ajustamentos primários – e, em contrapartida, os ajustamentos secundários 
seriam predominantes, nos momentos em que usam frequentemente recursos da rotina “de 
forma a escapar e burilar não apenas aquilo que a organização pensa que ele(s) deve(m) 
fazer e obter, mas também aquilo que a organização supõe que eles(s) deve(m) ser” 
(FERREIRA, 2004, p. 115). 

Para compreender o que mais envolve a cultura de pares e o que se produz a partir 
das relações sociais entre as crianças, destaca-se o conceito de amizade porque, 
diferentemente dos adultos que consideram amigos aqueles com os quais se convive, para 
as crianças, ter amigos e ser amigo, envolve fazer coisas juntos e demarcar espaço e tempo a 
serem compartilhados. Segundo Corsaro (1997),  

 
O conceito de amigo não é simples de ser aplicado a uma criança específica. 
Entretanto, o conceito de amizade remete às observações de atividades 
compartilhadas - jogando e brincando juntas em áreas específicas e 
protegendo o jogo de outras crianças. Assim, crianças tendem a demarcar a 
experiência compartilhada com frases, como ‘Nós somos amigos, certo?’ e 
para dissuadir o acesso de outras, com palavras como, ‘Você não pode 
brincar, você não é nosso amigo’ (p. 99, grifos no original, livre tradução194). 

 

                                                           
194

 The concept of friend is no longer simply a label that is applied to specific child. Rather, the notion of 
friendship relates to observable shared activities – playing together in specific areas and protecting the play 
from other children. Thus, children tend to mark the shared experience with phrases like “We’re friend, right?” 
and to dissuade the access attempts of others with the words. “You can’t play, you’re not our friend” 
(CORSARO, 1979, 1985).  
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Ao fazerem coisas juntos, desde compartilharem uma brincadeira, um jogo, sentarem 
para ler um livro, ou delimitarem fisicamente o espaço que dividirão com uma ou mais 
crianças, o que está colocado são os papéis sociais que desempenham diante de todo o 
grupo, ou na relação com os pequenos arranjos de crianças. O que se cria são laços de 
amizade por se colocarem no lugar do outro, dividirem ideias, opiniões e, assim, ampliarem 
as referências de relações sociais que se pode estabelecer com os outros (Ferreira, 2004). É 
o que Corsaro (1997) define como “a camaradagem emocional de fazerem coisas em 
conjunto” (p.4). 

As competências vivenciadas pelas crianças por meio de todas essas relações são 
intermediadas por alguns instrumentos que vão adquirindo e modificando mutuamente seus 
significados (KRAMER, 2006). Alguns instrumentos construídos pelas sociedades ao longo 
dos anos são: a linguagem, o afeto, a brincadeira, o jogo etc. Corsaro (1997) os define como 
artefatos que estão presentes na rotina das crianças e que passam a ter significados 
culturais, pois integram a cultura adulta e povoam, por meio da reprodução interpretativa, a 
cultura de pares.  

Segundo ele, isto ocorre quando os artefatos se tornam alvos de negociação entre as 
crianças, quando os compartilham por meio da interação e até mesmo quando geram 
conflitos e tensões a partir dessa convivência. Há também os aspectos simbólicos da cultura 
de pares, que são as várias representações ou expressões simbólicas das crenças e valores 
das crianças e que se manifestam quando convivem diariamente por horas seguidas. Corsaro 
cita como fontes de cultura simbólica infantil:  

 
a mídia (desenhos, filmes etc.), literatura infantil (especialmente os contos 
de fadas e as fábulas) e as figuras míticas e lendas (Papai Noel, Fada do 
dente e outros) [...]. Informações sobre essas três fontes são 
primordialmente mediada pelos adultos nas rotinas culturais n a família e 
em outros contextos. Crianças, entretanto, rapidamente se apropriam, 
usam, e transformam a cultura simbólica em suas produções e participação 
na cultura de pares (CORSARO, 1997, p. 100, livre tradução). 

 
Os rituais de compartilhamento entre as crianças, por vezes, envolvem os laços de 

amizade, os conflitos, aspectos simbólicos da cultura de pares e artefatos culturais, como os 
livros de literatura infantil. Os rituais podem estar, segundo esse autor, muito presentes nos 
grupos de crianças que vivenciam rotinas cotidianamente, como ocorre com as crianças que 
frequentam as instituições escolares. Partindo do princípio de que os livros de literatura 
infantil fazem parte do convívio entre as crianças e os adultos, cabe compreender as culturas 
produzidas por crianças a partir da recepção dessa linguagem artística, dentro do ambiente 
escolar do 1º ano do Ensino Fundamental, considerando-se um olhar convergente para 
ambos os campos: a construção de culturas infantis pelas crianças e o espaço criado pela 
função humanizadora e social da literatura (ZILBERMAN, 2003, CÂNDIDO, 2004), ou seja, a 
influência das relações estabelecidas entre as crianças e entre elas e os livros entendidos 
como artefatos culturais (CORSARO, 1997, 2005, 2011). 

 
 

2. As escolhas metodológicas 
 
As pesquisas sobre a infância e com crianças têm sido realizadas por Corsaro, (1994, 

1997, 2005, 2009); Corsaro e Molinari (2005); Christensen e James (2005a, 2005b); Ferreira 
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(2004); Rocha (2008); Sarmento (2005); Sarmento e Gouvea (2009); Quinteiro (2009), dentre 
outros investigadores do campo dos Estudos Sociais da Infância. São pesquisadores que 
buscam conhecer os pontos de vistas das crianças, como utilizam os espaços escolares, 
sobre o que pensam, o que produzem e, ainda, como agem quando estão na companhia de 
seus pares. Estas investigações inserem-se no campo dos estudos interpretativos, que se 
debruçam sobre a reflexão dos aspectos subjetivos e simbólicos das produções infantis, 
recriando as culturas das crianças a partir da referência do adulto: 

 
Para esta corrente, as crianças integram uma categoria social, a infância, 
mas constroem processos de subjetivação no quadro da construção 
simbólica dos seus mundos de vida, estabelecendo com os adultos, 
interações que as levam a reproduzir culturas societais e recriá-las nas 
interações de pares. 
Os trabalhos empíricos são constituídos predominantemente por estudos 
etnográficos, por estudos de caso e por outros estudos qualitativos 
(SARMENTO, 2009, p. 31). 

 
Por todos os aspectos abordados até aqui que envolvem as culturas de pares das 

crianças e a produção cultural, buscou-se desenvolver uma abordagem de pesquisa com 
crianças para trazer à tona a necessidade de saber o que produzem quando se relacionam 
entre elas, tendo os livros de literatura infantil como artefatos e mediadores dessas 
relações. Faz-se necessário destacar que para que isso se concretize, Rocha (2008) afirma 
que é preciso superar a simples escuta das crianças, porque a escuta feita por um adulto 
pressupõe uma interpretação. O modo que os adultos se propõem a ouvi-las ao fazer 
pesquisas é ao mesmo tempo desafiante e necessário, pois  

 
auscultar as crianças implica o sentido de reconsideração de seu espaço 
social, ou seja, ouvi-las interessa ao pesquisador sobre culturas infantis – 
não só como fonte de orientação para a ação, mas sobretudo como forma 
de estabelecer uma permanente relação comunicativa – de diálogo 
intercultural – no sentido de uma relação que se dá entre sujeitos que 
ocupam diferentes lugares sociais (ROCHA, 2008, p. 47, grifos no original). 

 
Ao se considerar que pesquisas com crianças são feitas por adultos cria-se a 

necessidade de uma metodologia clara e especialmente pensada para que a escuta e a 
obtenção de dados seja coerente com o que se pretende: observar, ouvir e apreender 
implica na interpretação do que um determinado grupo de crianças produz, cria e provoca. 

Essa participação das crianças em pesquisas sobre e com elas se sustenta por um 
novo paradigma dos estudos sociais sobre infância (PROUT, JAMES, 1990). Um dos princípios 
dessa metodologia, segundo os pesquisadores citados acima, é que as crianças exerçam 
algum tipo de participação e de tomada de decisão também nos rumos metodológicos: 
“Dependendo dos objetivos da pesquisa, é essencial incluir a criança nas decisões sobre os 
próprios procedimentos” (ROCHA, 2008, p. 45). Além de um acompanhamento do grupo de 
crianças com intuito de que as regularidades e rotinas do grupo sejam apreendidas, as 
próprias crianças, segundo esses pesquisadores, podem se tornar fontes de informações 
diretas sobre o objeto da pesquisa ao concordarem participar de consultas, entrevistas etc.  

Partindo dos princípios desse novo paradigma dos estudos sociais sobre infância 
(PROUT, JAMES, 1990) pretende-se traduzi-los em procedimentos metodológicos adotados 
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nesta pesquisa. A investigação foi realizada por meio de uma abordagem etnográfica, em 
que um grupo de crianças do primeiro ano do ensino fundamental foi acompanhado, numa 
escola pública municipal da cidade de São Paulo, em 2010.  

Para coleta de dados desta investigação foram utilizados dois principais 
instrumentos: as anotações em diário de campo e entrevistas com as crianças com base nas 
filmagens delas mesmas ouvindo histórias, contos e poemas lidos pelas professoras. O diário 
de campo foi utilizado para anotações de observações do cotidiano do grupo, de falas e 
gestos das crianças, sobretudo as falas paralelas, enquanto as crianças escolhiam livros para 
levar às suas casas. Nesses momentos ainda foram registrados pensamentos e ideias da 
pesquisadora sobre o que era observado.  

Essas situações de observação inicial tinham o duplo objetivo de apoiar o vínculo que 
teria com o grupo, conhecendo as crianças, interagindo com elas, observando bem de perto 
suas impressões, falas e escolhas; e servir de apoio e matéria prima para as entrevistas 
coletivas que seriam propostas posteriormente às crianças da classe. 

Conforme a observação da pesquisadora deixou de ser algo novo no grupo, acertou-
se com a professora e crianças que o acompanhamento passaria a ser feito por meio das 
filmagens. Paralelamente a este instrumento de acompanhamento do grupo, seguiram-se as 
entrevistas com grupos de crianças que tinham por base as cenas filmadas e selecionadas 
previamente, com momentos em que havia, entre as crianças, trocas de ideias sobre os 
livros, disputas dos preferidos, ajuda entre elas nos momentos de escolha e indicação de 
suas preferências. As entrevistas aconteciam com os grupos quando assistiam estas cenas e, 
por meio de questões colocadas pela pesquisadora, riam, brincavam, faziam seus 
comentários, pegavam novamente os livros e interagiam com os colegas.  

Para análise dos dados e compilação dos resultados foi feita a descrição densa 
(GEERTZ, 2011), que possibilita a interpretação das situações vividas no campo. Assim, foram 
compostas cenas de dois momentos distintos: aqueles em que as crianças ouviam as leituras 
feitas pelas professoras (da sala de aula e da sala de leitura) e momentos em que escolhiam 
livros para levar emprestados para suas casas. Estas cenas foram analisadas à luz do 
referencial teórico adotado neste ensaio e revelaram uma categoria de análise, que compõe 
a tríade: relações entre literatura infantil e suas vidas, o contato com os livros e culturas 
infantis, que perpassa todos os dados coletados. Algumas delas serão analisadas adiante.  

 
 

3. “Pegaram o livro que você ia pegar”: A escolha de livros pelas crianças 
 
Os momentos de escolha de livros pelas crianças, como já citado anteriormente, 

aconteciam tanto na sala de aula, sob a orientação da professora do grupo, quanto na sala 
de leitura, espaço coordenado por uma única professora que as crianças frequentavam 
semanalmente, também utilizado por outras turmas da escola em momentos diferentes. 
Nessas situações havia livros diversos, disponibilizados também de modos diferentes por 
uma ou outra professora e também aconteciam de acordo com a proposta ou atividade. 
Para este artigo, foram selecionadas cenas do cotidiano em que as crianças se relacionavam 
com a organização dos livros instituída pelas professoras; e outras cenas em que as crianças 
lançaram mão de alguns critérios negociados entre elas para fazer suas próprias escolhas de 
livros. 
 
3.1.A organização do adulto e a ação coletiva das crianças 
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Nas situações em que a professora do grupo disponibilizou livros para as crianças 

escolherem e levarem para suas casas, estes eram pré-selecionados pela professora e 
provinham de seu arquivo pessoal, em sua maioria, que eram guardados numa caixa 
inacessível para as crianças em outros momentos da rotina. Nessas ocasiões, os livros 
ficavam dispostos sobre quatro mesas, na parte de trás da sala, de modo que as crianças 
podiam circular em volta das mesas para observá-los antes de fazerem suas escolhas. Não 
havia aparentemente qualquer critério, por parte da professora, que guiasse a escolha dos 
gêneros literários a serem disponibilizados para as crianças. 

A professora os retirava de sua caixa e os colocava nas mesas, em uma quantidade 
superior ao número de crianças presentes na sala naquele dia. Dentre eles, coleções de 
contos de fadas clássicos, como João e Maria, Rapunzel, Cachinhos Dourados, Três 
Porquinhos, Soldadinho de Chumbo. Não costumavam pertencer todos às mesmas versões 
lidas pela professora, mas a maior parte de edições reduzidas, sem informações importantes 
para o momento da escolha pelas crianças, como quem eram seus autores ou ilustradores195. 

Também disponibilizava livros de poemas diversos, como O trenzinho do Nicolau, 
textos expositivos (sobre algum assunto de interesse das crianças, como répteis ou 
mamíferos), o livro lido sobre mitos do folclore brasileiro, livros com anedotas ou adivinhas e 
outros livros de contos modernos, como O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande 
urso esfomeado ou Bruxa Salomé. Estes, sim, eram as mesmas versões lidas pela professora 
nas sessões de leitura. Observa-se que alguns destes eram disputados para serem levados 
pelas crianças, como segue no excerto abaixo: 

 
Professora Maria – Hoje é quarta-feira. Cinderela e a Ana Paula podem ir 
até lá escolher os livros. 
Ana Paula196 – Tem CD? 
Professora Maria – Nesse daí, tem. 
Ana Paula – É pra ouvir? Eu escolhi do Rei Leão.  
Professora Maria – Do Rei Leão? Está certo. O Welinton e o Enzo podem ir lá 
atrás escolher o livro. Que é o gibi e o livro. Lembra que vão ser duas? Deixa 
o gibi lá.  
Enzo – Olha! 
Cinderela – Debora, olha o que o meu faz.  
Professora Maria – A Lili e o Rei podem escolher um livrinho. Enzo, agora 
nós vamos guardar o gibi e o livrinho, vamos pegar o caderno de classe. 
Professora Maria (explica quais livros estão dispostos nas mesas para 
Karina, aluna que tem deficiência visual) – Nesse livro, tem um sobre os 
bombeiros, As anedotinhas do bichinho da maçã - Anedotinha é piadinha. 
Tem um de poemas para crianças, tem A Bela e a Fera, Cinderela, Mogli, 

                                                           
195

 Há coleções de pequenos livros, muito difundidas no meio educacional brasileiro, que remontam aos contos 
clássicos. São versões que têm ilustrações estereotipadas, sem um compromisso com a linguagem escrita 
apropriada aos contos clássicos com uma supressão de descrições mais elaboradas e episódios da narrativa 
original, o que compromete muito a qualidade literária do que se tem como registro de cada conto. 
196

 Os nomes das crianças e professoras utilizados foram escolhas pessoais. Este foi um dos primeiros 
indicativos de que se interessavam por aspectos literários e até brincavam com eles: de vinte e quatro crianças, 
seis escolheram nomes que se relacionam a personagens de contos, histórias em quadrinhos ou desenhos 
animados.  
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Peter Pan, Aladim, O Patinho Feio, O Gato de Botas. Tem O Trenzinho do 
Nicolau, tem O Menino e o Boi do Menino. Tem um que chama ABC 
Curumim Já Sabe Ler, que vai falar palavrinhas com as letras. E tem um 
sobre os animais. Cinderela é pequeno. É esse aqui, olha; está aqui na sua 
frente. 
Karina – Vou querer O Gato de Botas. 
Professora Maria – O Gato de Botas? A Ângela e o Guilherme podem 
escolher o livro. 
Lili – Aladim.  
Professora Maria – Isso, você pegou Aladim. Muito bem. 
Lili – Olha. 
Professora Maria – É o gênio, né? 
Lili – É. Ele vai... O Aladim.  
Rei – Você já leu esse daqui, né? 
Professora Maria – Isso. Esse é o da Bruxa Salomé. Legal. 
Karina – Eu ia pegar a Bruxa Salomé. 
Professora Maria – É que já tinham pego, amor. Quando você foi lá atrás já 
não estava mais lá. Mas, daí, da outra vez, se puder daí você pega. Está 
bom?  
(Transcrição de escolha de livros na sala de aula 2, Cena 1, 30/06/2010) 

 

As crianças podiam se aproximar, folhear, observar a capa e escolher o livro que 
queriam levar para casa, mas não livremente: como estavam sentadas em duplas, eram 
chamadas pela professora e iam, aos pares, escolher os livros que desejavam levar para suas 
casas. Parecia haver uma ordem institucional, inicialmente proposta pelo adulto, no caso, a 
professora da sala. A maneira como os livros eram dispostos, a ordem em que as duplas de 
crianças eram chamadas para fazer suas escolhas. Todos esses aspectos contribuíam para a 
forma como as relações ocorriam nesse contexto e como os papéis sociais eram vividos 
pelas crianças. Segundo Ferreira (2004), esses elementos estruturam a vida social 
desenvolvida por elas: 

 
Esta (realidade social), ao fundar o sentimento de pertença e inclusão no 
coletivo, forja ordens de existência reguladas por princípios e lógicas de 
acção relativamente autónomos, alicerçados numa integração social 
simultânea e dual: na ordem institucional adulta e na ordem instituinte das 
crianças (FERREIRA, 2004, p. 104, grifo meu). 

 

O que regulava a ação das crianças era a ordem instaurada pela condução da 
professora, mas como afirma Ferreira (2004), parecia haver relativa autonomia nessa lógica 
dual. Como forças em oposição: de um lado está a ordem institucional do adulto, mas como 
crianças exercem agência coletiva e são atores sociais, o que significa que também alteram, 
por suas ações, o que está posto, sua ordem instituinte responde ao que está feito, 
modificando, mantendo, contestando e fazendo disso, um processo de construção social 
(Ferreira, 2004).  

Ferreira e Madureira (2008) ao analisarem as relações sociais entre crianças e os 
sentidos dados aos livros ilustrados, observam que  
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A educadora, enquanto adulto, optou por colocar ao dispor das crianças 
uma selecção não homogénea de livros que foram usados nos tempos das e 
para as crianças ao sabor das preferências do grupo. Não parecia haver, da 
sua parte, nem nas leituras que fez nem no tipo de livros disponibilizados, 
uma instrumentalização ou utilização didáctica dos livros. Deste ponto de 
vista, os livros aparecem nesta sala o mais libertos possível de prévias 
conotações simbólicas ou valor de uso pré-definidos. Ainda assim, essas 
conotações e valores de uso são construídas pelo adulto e pelas crianças ao 
longo do tempo e do espaço que partilham, no modo como cada um usa os 
livros (p. 17, grifos meus). 

 
Diferentemente, nas situações observadas na sala de aula, o modo como as crianças 

utilizavam os livros, circulavam entre eles e, por consequência, os sentidos construídos para 
a forma como cada um utiliza, manuseia e se relaciona com este artefato cultural que são os 
livros, parecem estar, em princípio, mais centrados nas decisões e na organização do adulto 
(CORSARO, 2011). Apesar do constante direcionamento da professora, foi observada uma 
situação em que parte do grupo pôde fazer escolha do que leria, livremente, como e junto 
com quem o faria. Nesse dia, algumas crianças foram ensaiar para a dança da festa junina, 
que aconteceria na escola dali a algumas semanas, mas boa parte do grupo, que não tinha 
autorização, ou que disse que não queria dançar, ficou na sala. A professora disponibilizou 
livros para que lessem. As crianças se agruparam, escolheram livros e foram sentar com 
colegas ou sozinhas, como pode ser observado no excerto que se segue: 

 

Nesse momento as crianças estavam livres, se agruparam para ler os livros, 
conversaram entre eles, pediram para aqueles que já sabiam ler, que 
lessem as partes de histórias que mais tinham gostado (no dia anterior a 
professora tinha lido uma história que foi marcante para o grupo, chamada 
A Bruxa Salomé – que dias depois chegou a ser alvo de disputa e conflito 
quando levaram livros para casa). Enquanto as crianças ficaram com os 
livros, como Maria indicou, (para pegarem um livrinho e sentar para ler com 
o amigo), ela ficou em sua mesa ou arrumando o armário da sala, 
observando as crianças de longe. E eu aproveitei para me aproximar das 
crianças. 
As crianças falam muito entre elas, comigo etc. 
Paula – se você pegar o brinquedo eu conto para a professora! 
Wellinton – Ela manda em mim, diz olhando para mim, num tom 
conformado e meio irônico. 
E Paula faz um gesto como se ele estivesse maluco, girando num círculo o 
dedo indicador ao lado da cabeça. 
Fui me aproximando deles e dos livros, meio que entrando na conversa... 
- Eu já vi esse que é de filme. 
- Anjinha lê, mas um pouquinho mais baixo! 
- Chapeuzinho Vermelho.  
- Cadê o Dunga? Pergunta Guilherme  
Guilherme - Óóóó...o Dunga!! (olhando o anão da história da Branca de 
Neve). 
Aproximo-me de outras duas meninas que folheiam e leem o livro “A bruxa 
Salomé”, lido pela professora no dia anterior: 
Bianca se junta a elas e começa a ler. Wellinton também se aproxima e olha 
para a capa do livro que está do lado oposto ao que as meninas leem e lê o 
título:  
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-A bruxa....saaaaloooméeee.  
Sai feliz e conta para a professora Maria: 
- Professora! Eu consegui ler A Bruxa Salomé!  
E ela comemora! 
Enquanto isso, Bianca, Anjinha e Pinóquio conversam sobre as personagens 
da história. 
- Quem é essa? 
- A irmã. 
- A mãe saiu de casa. 
- É a irmã mais velha. 
Bianca volta algumas páginas do livro e relê para descobrir o nome da irmã 
(nessa história os personagens têm nomes de dias da semana). 
- É a Segunda-feira. 
- Ela tem uma coisa na cabeça! 
Guilherme interrompe a história colocando sua bola no meio do livro. 
Bianca apenas o olha e ele diz: 
- Desculpe!!! Hehehehehe. 
- Olha a casa dela que feia! 
- Parece uma geringonça! 
- O que é geringonça? 
- A casa dela! 
- Guilherme, para! 
- Olha a casa dela! 
Vão intercalando momentos em que Bianca lê para as colegas e elas fazem 
comentários sobre as ilustrações e passagens da história. 
- Qual é o peixe – (num trecho da história a bruxa transforma as crianças em 
alimentos e a mãe, para desfazer o encanto, precisava descobrir qual filho 
tinha se transformado em cada comida). 
Bianca novamente volta à parte que tem a transformação das crianças em 
comidas e relê para saber. 
- Ela nem vai cortar o pé, né? (Referindo-se à parte que a mãe das crianças 
sabe que foram escondidos na casa da bruxa e que pretende comê-los. 
Então, para que a bruxa abra a porta, ameaça cortar os próprios pés para 
que a deixe entrar). 
- Ela fingiu que cortou o pé e tava com uma saia - Anjinha explica às 
colegas. 
Bianca lê a última página e uma das meninas comenta: 
- Tadinha da bruxa, virou até esgoooooto (fala alongando o som do OOOO, 
conforme a ilustração dá a entender que a bruxa vai sendo levada no riacho 
que termina se jogando).  
(Diário de campo, 09/06/2010). 

Segundo Corsaro (1997), há três tipos de ações coletivas que formam a reprodução 
interpretativa e, o primeiro deles, que trata da apropriação criativa de informações e 
conhecimentos pelas crianças do mundo adulto, parece ser observado no excerto acima, 
quando as crianças, por vontade própria a partir da sugestão da professora, se juntam e 
trocam informações e acontecimentos de suas histórias pessoais mediados, neste caso, pela 
leitura de livros de literatura infantil. Quando Guilherme procura a comprovação de que um 
dos anões de um conto clássico conhecido tem o mesmo nome do técnico da seleção 
brasileira de futebol, parece ser possível afirmar que ocorre essa apropriação em função de 
um conhecimento próprio da cultura de pares desse grupo de crianças, que é de conhecer 
sobre personagens de contos e vivenciar, cotidianamente, eventos ligados ao futebol.  
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A produção e participação na cultura de pares, que seria o segundo tipo de ação 
coletiva, ocorre por meio da parceria, ao buscar, na colega mais experiente, a possibilidade 
de acessar um conhecimento e de se aproximar ainda mais da história lida pela professora 
no dia anterior – quando pedem a Bianca que leia trechos em voz alta e releem para se 
certificar das informações sobre os personagens. Há um companheirismo e uma 
cumplicidade na aproximação física das meninas ao fazerem isso, sentaram-se duas na 
mesma cadeira para, atentamente, observarem ilustrações e ouvirem a leitura de Bianca.  
Há certa camaradagem emocional e uma cumplicidade em função dos laços de amizade 
(CORSARO, 1997) no olhar que lançam a Guilherme, o impedindo de atrapalhar a leitura com 
sua bola, delimitando o espaço dessa brincadeira apenas entre as três e também quando 
dialogam sobre a relação entre o que está escrito e as ilustrações.  

O fato de tentarem aplicar termos conhecidos em contextos diversos, 
experimentando seus sentidos, evidencia que as crianças, por meio da cultura de pares e da 
reprodução interpretativa, retroalimentam a cultura adulta. Isso é observável no excerto 
acima, quando uma das meninas, ao relacionar o texto e as ilustrações comenta que a casa 
da bruxa parecia uma geringonça (Olha a casa dela que feia! Parece uma geringonça! O que 
é geringonça? A casa dela!). Mesmo sem demonstrar saber ao certo o significado dessa 
expressão, há uma colocação que busca coerência com a conversa entre os pares e que a 
alcança. É provável que a criança que fez essa colocação tenha ouvido a expressão num 
outro ambiente, possivelmente do universo adulto, e tentou readaptá-la ao contexto da 
conversa que teve com suas colegas. Também parece ser possível pensar que neste caso, há 
o terceiro tipo de ação coletiva, que é a contribuição das crianças com a reprodução e 
extensão da cultura adulta (CORSARO, 1997). Vivenciam a reprodução interpretativa na 
situação acima, além da entrada na narrativa que se justifica pelo fato de o fazerem 
livremente, por sua própria escolha e sem a interferência direta de um adulto.  

Foi possível observar que as crianças utilizavam recursos para controlar as escolhas 
umas das outras, mesmo havendo procedimentos instituídos pela professora para este 
momento. Enquanto algumas duplas se dirigiam às mesas com livros, outras, embora 
sentadas e fazendo atividades da rotina, mantinham-se atentas às escolhas, aos livros que 
ainda restavam e àqueles que haviam sido escolhidos por uma ou outra criança. 

 
Escolhem silenciosamente. Maria pergunta qual história escolheram (para 
cada dupla repete a mesma pergunta). Clara olha para Laura e dá uma 
piscadela na hora de pegar o livro. Parece que tinham combinado algo que 
deu certo no momento em que se levantaram para escolher. 
Fico com a impressão que quando a dupla chega perto dos livros, um 
espera pelo outro, como se estivessem atrelados e escolhendo juntos. 
- Nããããão!!! Alguém grita, quando Laura pega O gato de botas. 
E Guilherme diz para Ângela:  
- Pegaram o que você ia pegar!! 
(Diário de campo, 11/06/2010). 

 

Ao chamá-las, a professora seguia a ordem das fileiras, de modo que as duplas que 
escolhiam os livros após os colegas ficavam olhando para trás para ver se o livro que 
pretendiam levar já tinha sido escolhido. Os critérios usados para definir qual fileira seria 
chamada primeiro, não ficavam claros, o que causava certa agitação entre as crianças, ou 
seja, era comum fazerem comentários, como: Já levaram o gato de botas que você queria! 
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Ou ainda: Bruxa Salomé? Eu queria levar... Se soubesse antes que tinha, tinha escolhido 
esse! 

No trecho abaixo, há a transcrição de uma situação em que as crianças escolhiam 
livros, em duplas, conforme descrito acima: 

 
Bianca (lê os títulos de livros disponíveis para Karina sua colega deficiente 
visual também escolher) – João e Maria, Rapunzel, Cachinhos Dourados, 
Três Porquinhos, Soldadinho de Chumbo e Tarzan. 
Guilherme – Cadê? Tarzan, você falou? 
Professora Maria - Bom, nós estamos com os livros lá atrás, então. Eu vou 
pedir para o Enzo e para a Pinóquio irem até lá, escolherem um livro. 
Guilherme, você já terminou de anotar a lição de casa?  
[...] 
Pinóquio – Tem o DVD?  
Bianca – Só para ela assistir – referindo-se à Karina.  
Pinóquio – Não!! 
Goku – Só porque eu queria pegar...  
Professora Maria – A Clara e a Lili vão lá buscar o livrinho. O Welinton...  
Bianca – Tem outro do Tarzan, dirigindo-se para Karina. 
Professora Maria – Mas deixa ela escolher, Bianca.  
Bianca – Está difícil. 
Professora Maria – Pode, amor. A Cinderela e o Goku Fernando podem ir lá 
escolher.  
Goku Fernando – Tem um monte.  
Professora Maria – A Karina e a...  
Bianca (continua lendo para Karina fazer sua escolha) – Tem Pinóquio, tem 
Mágico de Oz, Karina, tem Aladim, tem A Galinha dos Ovos de Ouro, A 
Princesa, Branca de Neve, Tarzan. Vamos para o outro. Os Três Porquinhos, 
O Soldadinho de Chumbo, João e Maria.  
[...] Bianca – Rapunzel, Cachinhos de Ouro, João e Maria de novo e O 
Patinho Feio.  
Karina – Eu quero O Soldadinho de Chumbo.  
Professora Maria – Obrigada, Bianca, pela ajuda. Pinóquio. Cinderela, esse é 
o nome. O livro, quando você abre, tem o nome dentro. 
Ana Paula – Professora, o meu também é Cinderela.  
Professora Maria – O seu também? O que o Goku pegou também é 
Cinderela.  
Ana Paula - É diferente.  
Professora Maria – Isso, é uma outra versão. 
(Transcrição de escolha de livros na sala de aula 1, Cena 1, 24/06/2010) 

 
Talvez seja possível identificar que o que se passava na sala de aula quando 

escolhiam livros para levar às suas casas eram momentos intercalados de ajustamentos 
primários e secundários. As crianças, pelos papéis sociais que desempenhavam, agiam de 
acordo com o que se esperava delas, seguindo a lógica da instituição e do adulto, fazendo 
suas escolhas, seguindo a ordem das duplas chamadas pela professora, respeitando, de 
certa forma, as escolhas que colegas faziam. 

Em outros momentos, demonstravam certa insatisfação ou tentativa de burlar as 
regras por ter de abrir mão de sua parte, ou seja, do livro escolhido e que fora pego 
emprestado por outra criança, ou de ajudar a colega que parecia, na visão deles, ter alguns 
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privilégios por poder levar livros acompanhados de DVDs, ou ainda por fazerem questão de 
ressaltar, diante da professora, as diferenças que as mesmas histórias podem ter em versões 
diferentes.  

Bianca fazia, nesta ocasião, um papel de parceira mais experiente, lendo para a 
colega deficiente visual, os títulos dos livros que poderia retirar. Nesta situação, Bianca 
parece ajudar a manter o que foi definido previamente pela professora com o grupo, de que 
apenas Karina teria direito de levar emprestados os livros acompanhados de DVD, para 
facilitar sua leitura em casa, já que não pode olhar os livros como os demais, mas ouvir as 
histórias (Cadê? Tarzan, você falou?/Tem DVD?/ Só para ela assistir – referindo-se à 
Karina/Só porque eu queria pegar). Embora algumas crianças tentassem burlar a regra, 
Bianca se mantinha firme, ao lado do que fora combinado previamente. 

Segundo Ferreira (2004), os ajustamentos secundários se revelam como 
interessantes, porque compõem o espaço das crianças como atores sociais, autores de seus 
papéis desempenhados na estrutura social do grupo, numa reação às normas colocadas pela 
instituição. Nesse sentido, também parece ser possível observar Bianca vivendo e compondo 
o outro lado, quando tenta induzir Karina a pegar emprestado outro livro do Tarzan, para 
que aquele que dispõe do DVD, sobrasse para ser retirado pelos colegas. Parece ser possível 
afirmar que Bianca pretendia para favorecê-los, dando preferência à maioria do grupo. Ela 
diz para Karina: Tem outro do Tarzan, ao que a professora, atenta ao movimento do grupo, 
diz: Mas deixa ela escolher, Bianca. E ela rebate, dando sua opinião: Está difícil.  

Nesses momentos em que as crianças escolhiam livros, parece ser possível afirmar 
que a ordem do adulto não era a única que prevalecia, e também não era a única seguida 
pelas crianças. Segundo Ferreira (2004), quando se relacionam por meio dos ajustamentos 
secundários, são colocadas relações de poder entre as crianças, o que pode significar uma 
contribuição para a estruturação da organização social do 1º ano. 

 
3.2. Critérios de escolha de livros: o meu, o seu, o nosso 

 
Parece ser possível afirmar que as crianças criavam critérios para conseguir levar e 

escolher os livros que pretendiam (Clara olha para Laura e dá uma piscadela na hora de 
pegar o livro – diário, dia 08), mas não pessoais e introspectivos. Critérios forjados no 
coletivo e construídos por meio do diálogo e até dos conflitos entre as crianças. Algumas 
vezes, havia um clima de cumplicidade entre elas no momento das escolhas. Pareciam 
ocorrer não de forma aleatória, mas certeira, como se segue no trecho do diário de campo 
em que escolhiam livros na sala de aula, sendo chamados pelas duplas: 

 
Conto para Wellinton que tem um livro do Shrek. Guilherme ouve e 
comenta: 
- Mas o Shrek não é cheio de berruga? 
Observo que Amanda foi a única das meninas que folheou o livro antes de 
escolher. 
Guilherme pega Mogli, as aventuras do menino lobo, se senta e também 
começa a folhear o livro. 
Ana Paula diz:  
- Você ainda não sabe ler, Ângela! 
- Vai sair fogo pela boca dele. 
- Deixa eu ver, Guilherme, o menino lobo? 
- Olha o ponto de exclamação! 
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Leio no subtítulo (do livro do Shrek) a pedido de Wellinton: “a história que 
inspirou o filme” e ele diz: 
- 2003? Vixi! É quando foi lançado, né? 
-É, confirmo. 
(Diário de campo, 11/06/2010). 

 

Nas observações feitas, como do excerto acima, foi possível observar que o diálogo e 
a conversa enquanto escolhiam os livros a serem retirados era essencial para a própria 
escolha. Além disso, foi possível considerar alguns critérios que também demonstraram 
compartilhar, como: folhear o livro antes ou após a escolha, reconhecer personagens de 
outras histórias e saber quando foram feitas, saber ler, ou não; reconhecer a escolha que o 
outro fez. 

Houve situações de entrevistas em que foram questionados sobre suas preferências e 
escolhas, como no excerto transcrito abaixo: 

 
Debora – Olha lá, Lili.  
Ângela – Welinton, tentando escolher um livro.  
Ana Paula – Ele não escolheu o Bruxa, Bruxa? Ele vai escolher o Bruxa 
Bruxa... Escolheu! 
Ângela - Você escolheu o da Karina. Vai mostrar você escolhendo o livro da 
Karina. 
Debora – O Bruxa, Bruxa ou A Bruxa Salomé? 
Ângela – Aí, mostrou escolhendo o livro da Karina.  
Debora – Quando a gente está escolhendo um livro, alguém ajuda a 
escolher? Se essa pessoa ajuda, o que ela faz para ajudar essa escolha? 
Fala, Ângela. 
Ângela – A minha amiga falou assim: “-Por que você não escolhe uma 
história legal que você ainda não leu?”.    
Debora – Ah, então, uma história que não leu é um jeito de ajudar a pensar. 
Fala, Lili.  
Lili – A Bianca falou que para eu escolher um livro bem pequeno para eu ler. 
Tem um bem pequeno, mas seu peguei o que eu queria. Eu peguei um 
grandão. 
Debora – Um grandão. Então, escolher um grandão também é bom? 
Lili – É, era engraçado. 
Debora – É engraçado. E aí, também, alguém que ajuda você a ler? Você 
não lê sozinha? Ou a sua mãe lê para você? 
Lili – Não. Aí, primeiro a minha mãe lê, aí, eu guardo na minha cabeça. Aí, 
eu já li o livro todinho. 
Clara – A Bianca, tem vez que ela ajuda a Karina a escolher um livro. 
Debora – Ah, é verdade. Como é que ela ajuda, você sabe?  
Clara – Lendo. 
Ana Paula – Debora, quem me ajuda mais é a professora. 
Debora – A Professora Maria. 
Ana Paula – A professora fala assim, para eu pegar um livro que pode 
aprender a ler. Aí, eu pego.  
Paula – É, a gente fica aqui na escola para aprender muitas coisas. 
Ana Paula – É. Quando a Karina está ali, a professora fala: “-Esse grupo vai 
na mesa. Esse grupo, vai naquele.”  
Debora – Vai indo pelas duplas. 



 
 642 

Ana Paula – A professora fala assim: “-Bianca, fala dois livros para colocar 
para a Karina..” Aí, a Karina pegou o livro. 
Lili - Eu escolho livros com letra de fôrma, porque, na letra de mão, eu ainda 
estou aprendendo. Aí, já estou aprendendo a escrever e ler. Aí eu só pego 
livros que têm letras que eu sei.   
Debora – Ah, esse também é um jeito de escolher, Lili. Fala, Paula, que 
ainda não falou. 
Paula – Eu estou aprendendo a ler sozinha, não preciso nem da ajuda da 
minha mãe.  
Debora – É? E o que você acha que passa pela cabeça, quando vai escolher 
um livro?  
Paula – É, para aprender a ler, a escrever em letra de mão.  
Debora – Entendi. Então, eu queria fazer mais uma pergunta, meninas. O 
que faz querer ler um livro? Clara – Professora, eu sei. 
Debora – Fala. 
Clara – Ficar curioso de querer aprender uma história. 
Debora – Ah, é? Fala, Ana Paula. 
Ana Paula – Professora, eu ia falar desse livro. 
Ana Paula – Esse livro, a minha tia falou assim, para eu cantar uma música 
desse livro para você. É assim: “-O pato tocou a campainha. Um robô foi lá e 
pegou. Mas o pato o mandou para a escada e ia quase caindo. Depois...” 
Paula – Não é pato não. É pinguim. 
Ana Paula – “-O pinguim não tinha nada para fazer.” Aí, tenho essa daqui. 
Essa daqui, todo mundo sabe. Essa daqui é de uma formiga. Formiga não 
gosta de água, e eu ia cantar para vocês. 
(Entrevista 2, Cena 3, 10/08/2010) 

 
Nessa situação, em que observaram-se escolhendo livros, as crianças trataram de 

mais alguns critérios que utilizam para fazer suas escolhas: grandes, ou pequenos, conforme 
a indicação de colegas ou da professora; livros para conseguir ler (escritos apenas em letra 
de fôrma); livros que tenham letras para aprender a escrever em letra de mão; engraçados; 
para aprender a história. 

Na sala de leitura, as escolhas ocorriam de forma diferente: os livros ficavam 
dispostos em estantes, separados por gênero literário, e as crianças tinham um tempo 
reservado da aula para fazer suas escolhas, como se vê na cena a seguir: 

 
As crianças se direcionam às estantes com livros (que circundam toda a 
sala) para escolher livros. 
Há uma caixa de sugestões e Bianca se dirige a ela para ver o que tem de 
novo. Uma das meninas, Fabrícia, diz que eu posso escolher e me fala:  
- Olha que legal esse?  
- O rei pelado... Já ouvi essa história. 
- É conto de fadas? Outra criança pergunta. 
- É ali... (apontando para a estante que tinha outros contos de fadas). 
- O rei tá achando que fica vestido. 
- Fica pelado...Olha o bilau, o pinto do rei. 
Riem... 
- Olha o que eu achei ali! Diz Ângela. 
- A mulher do sangue... Alguém sabe ler? (para saber o que está escrito na 
capa). 
- Aladim! Outra criança diz, e começa a imitar uma dança de rock... 
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Outra criança lê:  
- Era uma vez uma menina... E foi feliz para sempre. 
- Prefiro o Peter Pan em vez de Aladim. 
- Quando eu estava na creche tinha pasta do Seninha, perfume do 
Seninha...eu acho ele legal (Welinton viu um livro que tinha esse 
personagem e comentou). 
- Olha! Castelo da bruxa (referindo-se à ilustração). 
- Passa - diz Welinton para Goku - deixa eu ver se é mesmo (trocam de livros 
para um ver o que o outro escolheu).  
(Diário de campo, sala de leitura, 05/05/2010) 

 
Após circularem livremente, transitarem entre os livros, conversarem sobre eles e até 

lerem algumas indicações e sugestões de outras salas, as crianças se uniam junto à mesa da 
professora para marcar seus nomes na ficha de retirada e empréstimo dos livros. Elas 
mesmas faziam essa marcação com orientação da professora. 

Da mesma maneira que na sala de aula, foi possível observar que as crianças 
trocavam informações e se relacionavam por meio da organização do espaço e da rotina 
feitos pelo adulto – neste caso, pela professora da sala de leitura. Parece haver entre as 
crianças uma qualidade diferente de interação quando estão diante dos livros e transitam, 
sem limitações, pelas estantes à procura do que desejam escolher. Agrupam-se entre 
colegas e por afinidade, ou seja, procuram os pares de acordo com o que podem fazer 
juntos, que é o que Corsaro (1997, 2005, 2011) define como uma das bases dos laços de 
amizade entre as crianças. Além disso, pareciam procurar pelas opiniões uns dos outros, 
saber quais escolhas foram feitas (Olha o que eu achei ali!/Aladim!/Prefiro o Peter Pan em 
vez de Aladim; Passa/deixa eu ver se é mesmo).  

Foi possível observar que a dinâmica das trocas entre as crianças parecia se 
diferenciar quando estavam diante da opção de escolher sobre o que falar, quais livros 
pegar, dentre tantos dispostos. Além disso, pelo fato de interagirem entre si, fazendo 
comentários sobre suas escolhas, preferências, revelando seus conhecimentos sobre contos, 
transitando pelo espaço, sabendo onde encontrar livros, o que estava em jogo eram os 
elementos relacionais da agência coletiva das crianças (JAMES, 2009; MAYALL, 2002; 
CORSARO, 2005; EMIRBAYER, MISHE, 1998, apud CORSARO, 2005). Como foi possível 
observar na sala de leitura, as crianças pareciam saber que neste ambiente era possível fazer 
comentários engraçados, buscar por ilustrações proibidas e fazer a transgressão de 
pequenas regras, como procurar o rei pelado. Ocorriam como rituais que, por meio de todas 
essas ações eram exercitados e passavam a alimentar a estrutura social do grupo, 
fortalecendo laços de amizade e ampliando a atuação dos papéis sociais de cada um. 

Parecia haver uma ação coletiva das crianças e, segundo afirma Ferreira (2004), uma 
ampliação na capacidade de se relacionar socialmente: 

 
O domínio deste tipo de conhecimento (ajustamentos secundários) e de 
comunicação pelos actores, tão refinado e subtil, adquirido por via de sua 
participação nas acções comuns, é designado por gramáticas sociais 
partilhadas (cf. Burns, 2000) e é um elemento central para assegurar a sua 
aprendizagem dos sistemas de relações sociais no(s) grupo(s), tornando-os 
conhecedores e membros competentes (FERREIRA, 2004, P. 117, grifo 
meu). 
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Neste ambiente também havia algumas regras para que a retirada de livros ocorresse 
semanal ou quinzenalmente: as crianças que desejassem, podiam escolher livros e levá-los 
para suas casas. Levar um livro era facultativo. No entanto, poucas crianças não os 
retiravam. A professora costumava conversar com aquelas que não queriam levá-los, 
fazendo outras indicações. Segundo ela, alegavam que ninguém poderia ler os livros 
emprestados em suas casas. Também combinava que, quem não levasse naquela semana 
por ter esquecido o exemplar retirado na semana anterior, o traria em outro dia e poderia 
realizar a troca, desde que estivesse acompanhado pela professora de sala. 

As relações que estabelecem com os livros parecem seguir, ainda que com as 
organizações criadas pelos adultos, o que Corsaro (1997) define como artefatos culturais, 
porque passam a ser alvo de negociação constante entre as crianças, como uma moeda de 
troca, em que as relações sociais são o pano de fundo, que dão a sustentação aos papéis 
sociais desempenhados nestes ambientes. O que se passa entre as crianças fica entre elas e 
esses objetos simbólicos (FERREIRA, MADUREIRA, 2008) revelando o quanto esses objetos 
provindos da cultura adulta ganham outra conotação no interior das culturas de pares.  

 
 

Considerações Finais  
 
A categoria relações entre literatura infantil e suas vidas, o contato com os livros e 

culturas infantis permitiu revelar, por meio dos dados analisados, que parece haver um 
compartilhamento de sentidos e negociações entre as crianças e os livros de literatura 
infantil na nova organização do 1º ano do ensino fundamental. O que leva a compreender 
que a produção de culturas infantis também se dá pela relação com estes artefatos culturais 
(CORSARO, 1997, 2005, 2011), sobretudo quando estes passam a ser objetos de disputa, de 
conflito e negociação. Contudo, a análise das cenas permite afirmar que:  

 
 Há limitações da livre iniciativa das crianças criadas pela organização da rotina e do 

espaço pelos adultos ou por sua presença demasiada. Ainda assim, elas criam 
estratégias de compartilhamento dos livros, vivem conflitos e criam seus próprios 
critérios de escolha, compreendendo melhor os papéis sociais vivenciados nestas 
situações;  

 O acesso menos restrito das crianças aos livros (como ocorria na sala de leitura), a 
conversa e o diálogo entre elas e sobre os livros nos momentos de escolha mostraram-
se fundamentais para ampliar seu repertório de relações sociais, de sentidos sobre os 
livros negociados entre o grupo e para terem diferentes critérios de escolha; 

 A disposição dos livros no espaço parece definir o tipo e a qualidade de participação 
das crianças na escolha, nas interações que estabelecem ao escolher e até mesmo na 
maneira como se ajudam e fazem indicações de livros; 

 Uma organização do espaço que respeite os agrupamentos entre as próprias crianças, 
que garanta que escolham com quem querem ler livros, fazer comentários sobre as 
ilustrações ou personagens, pode favorecer a produção de culturas infantis.  
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O brincar na educação infantil: um olhar sobre os(as) 
professores(as) e sua prática pedagógica 

 
Verônica Maria de Araújo Pontes  

Daniela Deyse Silva de Alencar 
 

Resumo 
 
A partir do Estágio realizado na Educação Infantil no ano de 2011 percebemos o 
encantamento e o interesse das crianças pelas atividades lúdicas desde a música, a dança, os 
desenhos e principalmente as brincadeiras, no entanto brincavam sem nenhum objetivo 
didático e sem ocorrer mediação entre professora e alunos(as). Sendo assim, pesquisamos 
sobre quais concepções as professoras da educação infantil possuem sobre a função do 
brincar no desenvolvimento integral das crianças, tendo como eixo principal a sua 
importância no processo de ensino e aprendizagem, já que o brinquedo e o ato de brincar é 
a principal atividade desenvolvida e significativa para a criança. Segundo Santos (1996), a 
atividade lúdica tem uma importância notável, pois é através dela que a criança constrói seu 
próprio mundo. Nessa perspectiva, a nossa pesquisa está voltada para uma abordagem 
qualitativa que compreende uma pesquisa empírica com os professores da educação infantil 
da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Mossoró-RN. Para isso, realizamos entrevistas e 
observações em sala de aula. Nosso marco teórico está voltado para as concepções sobre o 
lúdico a partir dos Referenciais Curriculares (RCNEI) e autores como: Vygotsky (1989), Piaget 
(1975), Kishimoto (2012), Formosinho (2010), Santos (2001), entre outros. 
 
Palavras-chave: educação infantil, brincadeira, criança, lúdico. 
 
 
Abstract 
 
From the Stage in Early Childhood Education held in 2011 realized the charm and interest of 
children through play activities from music, dance, designs and especially the games, but 
played without any instructional purposes and without mediation occurs between teacher 
and students (as). Thus, we research on the conceptions of early childhood education 
teachers have about the role of play in the overall development of children, with the major 
axis of its importance in the teaching and learning, as the toy and the act of playing is the 
main activity developed and meaningful to the child. According to Santos (1996), the leisure 
activity has a notable importance, for it is through her that the child constructs his own 
world. From this perspective, our research has focused on a qualitative approach that 
includes empirical research with teachers of early childhood education of the Municipal 
Education City Mossoró-RN. To do this, do interviews and observations in the classroom. Our 
theoretical framework is focused on the conceptions about the play from the RCNEI and 
authors such as Vygotsky (1989), Piaget (1975), Kishimoto (2012), Formosinho (2010), Santos 
(2001), among others. 
 

Keywords: early childhood education, play, child play. 
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Introdução 
 
Nossa escolha sobre a temática o brincar na educação infantil deu-se a partir da 

observação em algumas experiências como discente do Curso de Pedagogia, como por 
exemplo no estágio supervisionado em que percebemos que para algumas professoras falar 
sobre a importância do lúdico no processo de desenvolvimento integral da criança ainda é 
algo muito complexo, vendo o brincar no contexto escolar como uma atividade distanciada 
da prática educativa.                                                                                              

Ao longo da nossa experiência no estágio supervisionado I direcionado para a 
educação infantil, começamos a nos questionar para tentar compreender o motivo pelo qual 
as crianças brigavam, corriam e não tinham interesse em participar da aula. Durante a 
regência percebemos o encantamento e o interesse das crianças a cada atividade lúdica, 
como músicas, danças, desenhos, e principalmente as brincadeiras.                                                                                               

Percebemos ainda, no período de observação, que os educando brincavam sem 
nenhum objetivo didático, e até mesmo os alunos tornavam-se dispersos, sem motivação 
porque não ocorria uma mediação da professora responsável entre ludicidade e alunos.                                

Então pesquisaremos sobre quais concepções as professoras da educação infantil 
possuem sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das crianças, tendo como 
eixo principal a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, já que o brinquedo 
e o ato de brincar é a principal atividade desenvolvida e significativa para a criança. Segundo 
Santos (1996), a atividade lúdica tem uma importância notável pois é através dela que a 
criança constrói seu próprio mundo. 

Nessa perspectiva, pretendemos que as professoras da educação infantil que 
trabalham com crianças de 0 a 6 anos, compreendam o uso da brincadeira no contexto 
escolar como um recurso que, além de tornar o cotidiano da sala de aula mais atraente, 
também, e principalmente vejam como uma ferramenta de mediação no processo ensino e 
aprendizagem e possam proporcionar às crianças a construção de novas descobertas.   

Dessa forma, questionamos: Quais concepções as professoras da educação infantil 
têm sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das crianças? 

E para este problema levantamos algumas hipóteses como: 

 As professoras da UEI não estão desenvolvendo em suas práticas de trabalho a 
mediação do brincar como propõe o RCENEI; 

 Para que haja o desenvolvimento integral da criança a partir do brincar, é preciso 
que as professoras da UEI reavaliem suas concepções e práticas pedagógicas. 
 
A nossa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as concepções das professoras da 

educação infantil sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das crianças, e 
como objetivos específicos:   

 Identificar quais metodologias são utilizadas pelas professoras para viabilizar o 
brincar no espaço escolar. 

 Compreender as contribuições que o brincar pode trazer no desenvolvimento 
integral da criança. 

 Identificar às concepções das professoras acerca da importância do uso do brincar 
para o desenvolvimento integral das crianças. 
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1. A Metodologia 
 
Nossa pesquisa está caracterizada como uma pesquisa qualitativa, uma vez que 

durante a pesquisa analisaremos as concepções das professoras da educação infantil sobre a 
função do lúdico no desenvolvimento integral da criança a partir da viabilização do brincar, 
no qual iremos analisar suas atitudes e procedimentos metodológicos. A respeito dessa 
pesquisa Minayo (2007, p. 21) diz que: “Ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” Essa pesquisa denomina-se 
ainda qualitativa bibliográfica já que o levantamento bibliográfico será necessário para se 
realizar a análise das entrevistas realizadas durante a elaboração da monografia. 

Ainda será realizada a pesquisa empírica, já que será necessário ir a campo realizar 
entrevistas e observar a prática das professoras para melhor compreensão da realidade do 
brincar com o texto escolar. Esta etapa faz parte da pesquisa qualitativa já que Minayo 
(2007, p. 26) nos mostra que “Essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas, 
ou outras modalidades de comunicação e interlocução com os pesquisadores, levantamento 
de material documental e outros.” 

Por fim faremos a analise do material empírico coletado articulando e analisando a 
partir do referencial que nós utilizaremos como fundamentação teórica para a monografia. A 
respeito desta etapa de elaboração da pesquisa Minayo (2007, p. 26-27) ressalta que:  

 
Diz respeito ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, 
interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que fundamentou 
o projeto ou com outras leituras teóricas e interpretativas cuja 
necessidade foi dada pelo trabalho de campo.  

            Assim esperamos que através dessa pesquisa possamos alcançar os objetivos aqui 
previstos, já que o brincar no contexto escolar da educação infantil constitui-se um desafio 
por ser ainda interpretado de maneira equivocada por alguns professores, mas que deve ser 
encarado como uma realidade do processo educacional. 
 
 
2- O Brincar na Educação Infantil: Uma reflexão teórica inicial 

 
2.1. O que dizem os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI 

 
Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação infantil é um documento criado 

em 1998 pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil que retrata de uma maneira geral a 
função da educação infantil na vida da criança no espaço escolar, diferente dos demais níveis 
de ensino, pois envolve duas funções inseparáveis como o ato de educar e cuidar.  

Sabemos que há bem pouco tempo as funções de educar e cuidar não estavam 
presentes nas instituições de educação infantil que preferencialmente utilizavam a função 
assistencialista de apenas cuidar da criança em seus espaços.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – 9.394/96 determina que 
no período de três anos a contar de sua sanção, todas as creches passem para a 
administração educacional, o que transformam-nas em responsabilidade de instituições de 
educação, fazendo com que as creches e pré-escolas sejam a primeira etapa da educação 
básica tendo como objetivo maior estabelecer os fundamentos para os níveis posteriores de 
escolarização. 
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Sendo parte integrante da educação básica, a educação de crianças de zero a seis 
anos tem ação eminentemente pedagógica, como afirmam os RCNEI (1998). 

O novo contexto social do século XXI com suas amplas mudanças familiares, 
educativas permite uma ampliação no pensar e fazer da educação infantil abrindo 
perspectivas de repensar esses espaços educativos Com o passar do tempo essa realidade 
foi se modificando e surge a necessidade de reflexão sobre a real função da educação 
infantil no contexto atual. Assim, as práticas educativas atuais permitem reflexões sobre o 
seu fazer e o seu planejar a partir do que é necessário para o desenvolvimento da criança 
unindo ao seu prazer o que implica na necessidade de planejar a ludicidade, a brincadeira no 
contexto escolar da educação infantil. 

Segundo os RCNEI (1998, p.14):  
 

(...) a educação assume as funções: social, cultural e política, garantindo 
dessa forma, além das necessidades básicas (afetivas, físicas e  cognitivas) 
essenciais ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, a construção 
do conhecimento de forma significativa, através das interações que 
estabelece com o meio. Essa escola promove a oportunidade de convívio 
com a diversidade e singularidade, a participação de alunos e pais na 
comunidade de forma aberta, flexível e acolhedora. 
 

   Diante disso, percebemos o importante papel das Unidades de Educação Infantil- 
UEI na vida da criança, além de compreendermos que as professoras têm uma função 
especial de educar e cuidar da criança. Por isso é indispensável que o profissional da 
educação infantil esteja de fato envolvido com os educando para proporcionar benefícios do 
ato de cuidar e educar permitindo ao aluno, em sala de aula e em outros espaços 
educativos, o contato direto com a ludicidade a partir das diversas brincadeiras, o que 
possibilita a construção de um novo repertório de aprendizagens. De acordo com os 
Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1988, p. 23): 

 
Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer as crianças condição 
para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de 
situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos 
adultos. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de 
natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de 
desenvolvimento infantil.        

 
Os RCNEI defendem o brincar como uma atividade necessária no cotidiano escolar, 

por possibilitar às crianças momentos de experiências e ampliação de novas descobertas. 
Através desse ato as crianças se desenvolvem em diferentes aspectos, como por exemplo 
em relação a autonomia, a cognição, a linguagem, a motricidade, entre outros, visto que nas 
brincadeiras s crianças têm a oportunidade de participarem, criarem, interagirem umas com 
as outras e assim resolverem situações que venham surgir durante as atividades 
favorecendo assim uma melhor compreensão e capacidade de resolução. 

Brincar é realmente uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, se comunicar por meio de 
gestos, sons, e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela 
desenvolva sua imaginação. (RCENEI, 1998, v. 2, p. 22). 
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A partir dessas interações com as brincadeiras e os brinquedos, os educandos 
começam a desenvolver a sua linguagem em conversas, gestos e manuseios pois 
entendemos que dialogando em coletividade durante a realização de todas as brincadeiras a 
criança inicia a sua inserção no meio social em que vive.  

A criança é um ser que brinca e gosta de vivenciar novas tentativas experimentais 
proporcionadas pelas brincadeiras favorecendo a sua imaginação, criação e interiorização de 
alguns modelos e exemplos de adulto.  

O ato de brincar é de essencial importância para o desenvolvimento da motricidade 
das crianças, uma vez que ao brincarem elas têm a oportunidade de manusear brinquedos, 
pular, dançar, correr e isso facilitará o desenvolvimento de sua coordenação motora.  

Os RCNEI (1988) afirmam que o espaço da brincadeira pode ajudar os educadores a 
observarem as experiências prévias das crianças, pois essa prática provoca momentos de 
tentativas de novas descobertas e criatividades destas crianças. Porém é necessário analisar 
que para o brincar possibilitar à criança o desenvolvimento através dessas experiências 
realizadas por elas, é de fundamental importância a mediação e uma boa prática educativa 
planejada do professor. 

  Podemos assim dizer que as aprendizagens que ocorrem durante o 
desenvolvimento da criança são construídas em situações de interações, sendo de essencial 
importância a mediação e interação com um adulto, neste caso específico o professor.  

 
Assim, cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou 
de aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças, de 
forma a que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus 
modos de agir, de pensar e de sentir, em um ambiente acolhedor e que 
propicie a confiança e a auto-estima. (RCNEI, 1998, v.1, p. 31) 
 

          Muitos professores ainda não formaram uma ideia ampliada e consciente da 
importância do seu papel na mediação dessa prática. Alguns veem na brincadeira um 
momento de proporcionar “descanso”, deixando os alunos de maneira solta sem nenhum 
objetivo didático, nenhuma mediação intencional, o que muitas vezes passam a ficar 
desinteressados na realização da atividade. 

            O brincar é uma atividade lúdica que pode e deve ser desenvolvida na escola, 
já que permite a criança desenvolver-se em diversos aspectos como: cognitivo, social, físico, 
motor, além de representar momentos vivenciados anteriormentes a partir da brincadeira. 
O brincar é uma experiência diferenciada das outras, por utilizarem recursos, matérias 
diversificados, além de propiciar as crianças o momento de vasto conhecimento e por 
possibilitar categorias de experiências agrupadas por modalidades de brincadeiras.  

 
O brincar apresenta-se por meio de varias categorias de experiências que 
são diferenciadas pelo o uso do material ou dos recursos 
predominantemente implicados. Essas categorias incluem: movimento e as 
mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade física 
das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas assim 
como a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que 
oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os 
conteúdos sociais, como papéis, situações valores e atitudes que se referem 
à forma como universo social se constrói; e, finalmente, os limites definidos 
pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental para brincar. 
Estas categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades 
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básicas, quais sejam, brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada 
como atividade fundamental da qual se originam todas as outras, brincar 
com materiais de construções e brincar com regras. (RCENEI, 1998, v. 1 
p.28). 
 

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação infantil o brincar é uma 
atividade muito significativa para o desenvolvimento da criança, devido ao desenvolvimento 
de experiências de brincadeiras com modalidades diferentes em que cada uma possui uma 
função importante para as novas aprendizagens e descobertas infantis, como o brincar de 
construções, de regras e o de faz- de- conta, esta última é uma brincadeira que usa muito a 
imaginação da criança, permitindo reviver momentos já vividos, imitar adultos, criar 
histórias, possibilitando o desenvolvimento da autonomia na realização e criação da 
brincadeira, além de ser um momento privilegiado de interação entre as próprias crianças da 
mesma idade, e de faixa etária aproximada, sendo de importância na educação infantil 
garantir um espaço para a realização dessa atividade. 

Os RCNEI (1988) abordam que o brincar desenvolve integralmente a criança, porque 
essa prática proporciona a ela momentos de prazer envolvendo-se e sentindo motivada em 
realizá-la e assim favorecendo o desenvolvimento cognitivo, visto que é por meio do brincar 
que as crianças se esforçam para resolver obstáculos tanto cognitivos quanto emocionais, 
explorando a partir das brincadeiras a sua espontaneidade criativa, e com isso elas começam 
a dar significados ao meio social em que se encontram inseridas. 

Porém, para que o brincar seja uma prática educativa, desenvolvida na educação 
infantil, é necessário que os professores tenham a clareza do seu importante papel de 
mediador nessa atividade.  

A partir desse estudo abordado pelos RCNEI percebemos o importante papel dos 
professores na instituição da educação infantil, em que deve compreender claramente sobre 
a importância do brincar na escola e também sobre as suas modalidades de brincadeiras, em 
que terá momento apenas de mediar pela observação e outros em que proporcionará 
materiais que contribuem para o brincar, e a partir disso, possam mediar conhecimentos, 
pois a partir da brincadeira podem ser trabalhadas regras, a habilidade motora, a linguagem 
e a inserção de informações atuais do mundo em que a criança participa e se desenvolve. 

  Assim ao tomar conhecimento da importância do brincar para o desenvolvimento 
integral da criança, o professor deverá começar a realizar adaptações quanto à organização 
da sala de aula, a sua prática de ensino, métodos de mediação das brincadeiras, além de 
outras ações necessárias para proporcionar descobertas, aprendizagens e a partir disso 
possibilitar às crianças desenvolverem e ampliarem novas capacidades.  

 
O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que 
envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com aspectos biológicos do 
corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, 
quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades 
de acesso a conhecimentos variados. (RCNEI, 1998, p.24). 

 

Com isso os professores da educação infantil precisam ter uma concepção clara da 
sua função de cuidar da criança num ambiente escolar, pois esse cuidar não significa privar 
os educandos de serem sujeitos das suas próprias experiências, mas permitir aos educandos 
a oportunidade de vivenciarem novas experiências.  
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Os RCNEI destacam a importância do cuidar no espaço escolar, que aborda a 
necessidade do comprometimento de quem cuida que neste caso é o professor, e assim 
afirmam: “Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com outro, com sua 
singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso 
depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado”. (RCNEI, 1998, 
v.1, p. 25). 

É essencial a mediação dos professores durante todas as atividades escolares, e isso 
não poderia ser diferente no ato de brincar, porém é necessário que os educadores 
percebam a diferença entre mediar o brincar com liberdade e objetivo, e o brincar com 
liberdade e sem objetivo, apenas como um passatempo.  

O professor não deve desenvolver uma atividade lúdica como um passatempo, sem 
nenhum objetivo didático porque causa desinteresse nos educandos tornando-os 
desestimulados em praticá-la, e principalmente, não propicia à criança um desenvolvimento 
integral. 

Desta forma temos que procurar refletir e assim nos livrar de uma concepção muito 
arraigada nos professores de que o brincar no contexto escola, é somente para deixar o 
ambiente agradável, ou como um passatempo para a rotina escolar do educando da 
educação infantil. O professor deve entender que o brincar é mais do que isso, uma vez que 
pode contribuir para o desenvolvimento integral da criança, porque através das brincadeiras 
o aluno constrói um novo repertório de informações, além de proporcioná-los a uma 
interação prática com o meio social no qual está inserido. Assim, o brincar no contexto 
escolar deve ser encarado como uma realidade educacional. 

De acordo com os RCNEI (1988) nas brincadeiras as crianças transformam os 
conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Ao 
brincar ela assumir um determinado papel numa brincadeira, e isso provêm da imitação de 
alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, 
sendo de grande enriquecimento para a sua aprendizagem na medida em que pensa, cria e 
desenvolve novas experiências a partir de outras já vividas. 

Assim, para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível 
que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, 
como em especial o ato de brincar, pois essa prática é muito significativa para o imaginário 
da criança, em que ela se sente instigada na sua realização, e a partir da brincadeira 
desenvolve a sua criatividade e autonomia.  

Podemos concluir que o brincar é necessário no ambiente de educação infantil por 
fazer parte das necessidades das crianças incluindo o seu próprio desenvolvimento. 
Enquanto seres pensantes que estão em profundo crescimento, através das brincadeiras 
elas sentem o prazer e a liberdade de aprender desenvolvendo experiências que jamais 
poderiam praticá-las de outra maneira, o que faz fortalecer a sua importância e inserção no 
ambiente de instituições infantis. 

  
2.2. O que dizem os autores 

 
Antigamente a idade não era um critério de diferenciação, ou seja, as crianças faziam 

as mesmas tarefas dos adultos. Para Pontes (2012, p.50): “Quando a criança passa a ser 
tratada como alguém com características diferentes das do adulto, também não deixa de 
estar diretamente relacionada às aspirações dos adultos/pais que passam a vê-la como 
diversão.” 
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Segundo Fontana (1997) a partir do século XVII foi que a criança começou a ser vista 
como um ser humano que possui a sua própria singularidade, com isso a infância foi 
considerada uma das fases da vida com suas características especiais.  

Os estudos realizados pela psicologia vêm defendendo que o brincar tem um papel 
importante no desenvolvimento da criança. Para Piaget apud Fontana (1997) a criança sente 
a necessidade constante de brincar porque é preciso para o seu equilíbrio afetivo e 
intelectual desenvolver a assimilação do real ao eu, e assim ajuda a criança a reviver e 
repensar acontecimentos interessantes e essenciais para o desenvolvimento da inteligência.  

Já Vygotsky defende que o ato de brincar permite a criança ampliar sua imaginação, a 
partir do momento que começa a agir na brincadeira, fazendo que ela interaja com o meio 
social no qual vive. 

Para Dias (2008, p. 76): Dar lugar à fantasia é estimular uma pedagogia da 
criatividade promovendo o imaginário, o mundo adulto deverá proporcionar à criança 
formas de <<tornar suportável>> e até aliciante o real <<quotidiano>>. 

 Assim Fontana (1997) destaca a visão desses autores em torno do brincar como uma 
atividade que permite às crianças desenvolverem-se na medida em que imaginam, 
exploram, interagem entre elas nas criações de ideias e resoluções de situações, sendo de 
muita valia para a sua aprendizagem. “Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender. Mas é 
muito mais do que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, 
compreender-se, confrontar-se, negociar-se, transformar-se, ser”. (FONTANA, 1997, p.139). 

Podemos afirmar que o brincar é uma prática necessária na fase de vida da infância 
de toda criança, porque é fundamental para o desenvolvimento humano neste período, pois 
essa atividade, ao contrário da concepção de alguns adultos, é altamente séria e de 
profunda significação para a criança, uma vez que são seres que pensam e sentem o mundo 
de um jeito próprio. A criança faz do universo do brincar a sua vida, pois ela vive em um 
mundo imaginário em que a brincadeira é a representação da sua realidade.   

Kishimoto (2002) lembra que o brincar era considerada uma atividade oposta ao que 
é sério, isto é a brincadeira não era vista como uma prática que proporcionava as crianças 
um repertório de informações e experiências.  

A brincadeira é uma prática riquíssima para o desenvolvimento da criança, em seus 
aspectos emocional, social e cognitivo da criança.  

Após estudos, pesquisas e reflexões o brincar passou a ser defendido como uma 
atividade que permite à criança compreender o mundo a partir do momento em que 
começa a reproduzi-lo em situações lúdicas. Kishimoto (2002) defende que o brincar é uma 
atividade livre, mas para que essa liberdade seja desenvolvida é essencial que tenhamos a 
clareza que é fundamental oferecer possibilidades de ação, e essa prática não ocorre com 
demissão do adulto, mas pelas oportunidades que forem oferecidas. 

Ainda de acordo com Kishimoto (2002) o brincar é um espaço explorável, pois ao 
brincar a criança corre, anda, conversa, pula, derruba e etc. Todas essas atividades servem 
como novas descobertas e isso torna-se uma prática importante para o desenvolvimento 
infantil, uma vez que a partir das brincadeiras a criança tem a oportunidade de praticar 
diversas experiências, e assim desenvolvem várias aprendizagens, pois é dada a 
oportunidade de explorar e solucionar problemas, que em situações  normais jamais seriam 
realizadas com o medo de errar, porque quando brincam não estão preocupada com o 
resultado. O brincar torna o ensino e aprendizagem como atividades significativas, visto que 
a medida que a criança vai realizando diversas brincadeiras, experimenta e vive momentos 
significantes de descobertas. 
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A brincadeira de faz de conta, segundo Kishimoto (2002), é um exercício que trabalha 
muito a imaginação infantil, permitindo nessa fase de vida desenvolver vários 
conhecimentos. A criança tem a oportunidade de imaginar, criar, socializar-se com outras 
crianças, pois a brincadeira é a ação que a criança desempenha ao mergulhar no mundo 
mágico do lúdico, contribuindo na construção do conhecimento infantil. Esta atividade lúdica 
que é o brincar é muito positiva para o desenvolvimento integral infantil, uma vez que leva a 
criança a tornar-se mais flexível e buscar alternativas de ação, esse processo traz efeitos 
positivos aos aspectos: corporal, moral e social. 

Ao permitir a prática do brincar na escola, a criança tem a capacidade de construir 
representações cognitivas, desenvolver ações motoras e a partir das interações trabalharem 
a socialização, porque as brincadeiras realizam duas funções importantíssimas: a lúdica que 
propicia diversão, prazer e a educativa que permite a construção de conhecimentos, mas 
para isso acontecer é necessário que o adulto propicie espaço e tempo para trabalhar a 
construção do real pelo exercício da fantasia, ou seja, criar novas relações entre situações no 
pensamento e situações reais.  

Para Seber (1999) o brincar é essencial para o desenvolvimento psicológico da 
criança pois ela se empenha, concentra-se durante essa atividade favorecendo aprender a 
andar, a falar, assim como a sua socialização, e a construir novas experiências. Ao brincar a 
criança atribui significados aos objetos distintos, qualquer coisa pode ter outros sentidos, 
esses comportamentos permitem o desenvolvimento na medida em que são explorados 
divertimentos, prazeres, aprendizagens, podendo desfazer e construir objetos.  

Nesse processo que é a brincadeira, a imaginação e a criação acionam o pensamento 
da criança para a resolução de problemas experimentando o mundo e internalizando uma 
compreensão sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos.  

Quando brinca a criança entra no mundo imaginário e esquece um pouco o 
cotidiano, nem mesmo se preocupa com a assimilação do conhecimento o qual gera novas 
aprendizagens, que acontecem sem que elas percebam, sendo importante instrumento em 
seu desenvolvimento e principalmente um fator fundamental na construção do 
conhecimento infantil, conforme afirma Seber (1999, p. 55): “A conduta de viver de modo 
lúdico situações do cotidiano amplia as oportunidades não só de compreensão das próprias 
experiências como também de progresso do pensamento”. 

Diante disso, percebemos que a criança se apoia na imaginação que é proporcionada 
pela atividade lúdica que é o brincar para produzir momentos do dia-a-dia, e assim quanto 
maiores forem oferecidas condições de brincadeiras mais progresso alcançará o seu 
pensamento.  

 
Em virtude desses progressos no nível de representações interiores, o 
brincar reflete uma etapa superior de elaboração. A criança brincando por 
tempo mais prolongado e ajustado suas ações aos pormenores vividos no 
cotidiano, faz seu pensamento evoluir cada vez mais. (SEBER, 1999, p.58). 

 
As brincadeiras são situações em que a criança revela maneira própria de ver e 

pensar o mundo, aprendendo a relacionar-se com outras pessoas, aprimorando assim novas 
descobertas. 

O ato de brincar é uma das principais a atividades desenvolvidas na infância, em que 
a criança constrói novas aprendizagens, expressam sentimentos, emoções, desejos e 
necessidades. Segundo Santos (1995) o brinquedo ou o ato de brincar é sem dúvida uma das 
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principais atividades das crianças uma vez que o brinquedo constitui a essência da infância 
como a principal atividade realizada por elas.  

Portanto, faz necessário que tenhamos a compreensão da importância do brincar na 
dinâmica da instituição infantil, a fim de favorecer o desenvolvimento integral bem como 
ajudar a construir novas descobertas a partir dessa atividade lúdica e educativa. O brincar é  
necessário para o desenvolvimento cognitivo, pessoal, social, já que vai além das emoções e 
da sensibilidade, pois atua também no domínio da inteligência cooperando para evolução 
infantil.  

Santos (2008) afirma que o desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, como o pessoal, social e cultural, colaborando para uma boa saúde mental 
facilitando os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento. O brincar possibilita a criança situações de lógica e coerências nas suas 
ações, tais como pegar, sugar, bater, agarrar, desenvolvendo assim, a sua capacidade de 
perceber e descobrir o mundo em que vive.  

É fundamental considerar sempre o ato de brincar como meio importante para 
oportunizar a criança a vivenciar grandes descobertas, lembrando que o brincar é um direito 
de todas as crianças, e este direito é reconhecido em declarações e leis. Então esse direito 
deve ser cumprido nas instituições de educação infantil entendendo-o como essencial e 
importante para inserção das crianças ao meio em que vivem, visto que o ato de brincar é 
uma atividade natural, espontânea e necessária da própria criança, possibilitando o uso da 
imaginação, criatividade e um repertório de descobertas de antigos e novos conhecimentos.  

 
 

Considerações Finais 
 
A partir dos estudos apresentados aqui, afirmamos que não resta dúvida de que a 

brincadeira e as formas diversas de brincar são partes integrantes de um planejamento de 
ensino na educação infantil em que o professor apresenta-se como principal mediador e 
responsável pela gestão das brincadeiras.  

No entanto, estamos falando de algo novo em nosso país, tendo em vista que a 
educação das crianças de 0 a 6 anos nem sempre foi uma preocupação realmente educativa, 
mas direcionada ao cuidar. 

Só no início deste século é que as ações educativas estiveram voltadas também para 
essa formação educacional como base da educação básica e as nossas crianças tiveram um 
olhar diferenciado nesta faixa etária. 

Os nossos estudos e pesquisas apresentam-se em sua forma inicial de revisão 
bibliografia e coleta de dados em que necessitamos saber o que pensam e fazem os 
professores em suas práticas pedagógicas a partir desse novo pensar e agir tomando por 
base os Referenciais Curriculares Nacionais Infantis e os estudos existentes em torno da 
importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagem da criança.  
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Infância, Cultura e Ludicidade – Coisas das Crianças 
 

Alberto Nídio Silva 
 

  
Resumo 
 

Nas culturas da infância consubstancia-se todo um conjunto de especificidades 
culturais muito peculiar do grupo geracional que lhes dá vida própria, locus onde a cultura 
lúdica assume a sua expressão primordial traduzida na existência de um riquíssimo folclore 
infantil, Child-lore, que corre continuamente entre as crianças e aí vai passando pela 
memória que dele guardam e pela tradição infantil que tem, historicamente, sustentado a 
presença dessa herança cultural entre as crianças. 

A realidade que estudamos diz-nos com propriedade que toda a estrutura e 
estruturação da cultura lúdica tem a marca imperecível das próprias crianças, que dela 
foram a um mesmo tempo receptoras, guardiãs e transmissoras, num trajeto informalmente 
vivificado e que, por isso, tem o cunho da expressão intrageracional com que foi 
percorrendo a seta do tempo, já que em nenhum outro contexto se lhe conhece como 
estádio para o caminho entretanto andado.  

Coisa que, também o pudemos perceber, vai estando, por agora, seriamente 
questionada pela formalidade em que corre a vida das crianças, em claro contraponto e 
consequente prejuízo dessas coisas da brincadeira livre e espontaneamente vivida pelas 
crianças. 
 
Palavras-chave: infância, criança, cultura lúdica, transmissão. 
 
 
Abstract 
 

Cultures of childhood are embodied for a whole range of cultural specificities of its 
own generational group that gives them life itself, locus where the play culture takes its 
primary expression translated in the existence of a rich children's folklore – Child-lore – 
which runs continuously among children and so on through the memory saved from it and 
by children’s tradition that have historically supported the presence of that cultural heritage 
among children. 

Reality that we studied tells us with the property that the whole structure and 
organization of play culture has the imperishable mark of the children themselves, who 
became the same time a receptor, guardians and transmitters, on journey informally 
quickened and, therefore, has the imprint of the intragenerational expression with which 
was traveling the arrow of time, as in any other context if you know as stadium to the way 
yet traveled. 

We also realize, this is for now seriously being questioned by the formality that runs 
the children’s life, in clear contrast and consequent loss of these things of the free and 
spontaneous play experienced by children. 
 
Keywords: childhood, child, play culture, transmission  
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I - Enquadramento Teórico 
 
1. Infância, cultura e ludicidade 

 

  Nota Introdutória 
 

Por isso, se lhes disserem: ‘a prova de que o principezinho existiu é que ele 
era encantador, é que ele se ria e queria uma ovelha. Querer uma ovelha é 
a prova de que se existe’ as pessoas crescidas encolhem os ombros e 
aconselham-vos a não serem tão crianças. Mas se lhes disserem: ‘ o planeta 
donde ele vinha era o asteroide B 612’ as pessoas crescidas ficam logo 
convencidas e não fazem mais perguntas. As pessoas crescidas são mesmo 
assim. Não vale a pena zangarmo-nos com elas. As crianças têm de ser 
muito indulgentes para as pessoas crescidas. (Saint-Exupéry, 2007: 20) 

 

Publicado pela primeira vez em 1943, em plena segunda guerra mundial, O 
Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, fala-nos, através dos olhos e da perspicácia de 
uma criança que não quer crescer, do mundo complicado em que vivem os adultos. Da sua 
interpelante narrativa ressalta sempre a imagem da criança na sua forma peculiar e 
incorrupta de ver o mundo, numa preocupada sensação de que, para além de si, se perde o 
gosto de olhar despretensiosamente as coisas que o habitam. Todavia, não enjeita a 
oportunidade para segredar o que entende ser uma solução para o problema: “é muito 
simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Os olhos são 
cegos. É preciso procurar com o coração” (Saint-Exupéry, 2007: 81). Só numa criança e no 
mundo outro que enforma a sua infância podemos encontrar espaço, não só para procurar 
ver a vida com o coração, mas, também e sobretudo, com ele falar e deixar fluir o seu dia-a-
dia no respeito pelas peculiaridades que subjazem às (con)vivências que aí têm lugar. 

Com efeito, a realidade societária diz-nos que no seu seio, e independentemente, 
pululam comunidades de crianças, ou seja, de grupos de “miúdos” que passam juntos muito 
do tempo que preenche o seu quotidiano, onde constroem e dão vida a mundos sociais bem 
seus, de facto “lugares reais e províncias com significado por direito próprio” (James, Jenks e 
Prout, 1998: 25) e não, como bem verbera Almeida, “fantasias, jogos ou imitações pobres 
dos estados adultos” (2009: 50). Nesses lugares povoados pelas crianças há formas muito 
diferenciadas de simbolizar, interpretar e comunicar as percepções do mundo, quer nas 
interações grupais, quer com as que desenvolvem conjuntamente com os adultos, onde 
emerge de uma forma bem vincada o seu posicionamento ativo perante a realidade com 
que todos os dias são confrontadas, por si reinterpretada a cada instante numa clara 
demarcação de um campo onde são produtores culturais competentes e de direito, espaço 
esse que, por isso mesmo, se constitui como o lugar da criança por excelência (Sarmento, 
2004: 29; 2006). 

É nesta conformidade que se funda o primeiro dos encontros que a história do 
homem tem com a marcha do tempo que a transporta no seu percurso inexorável. Entre o 
mundo social dos seus adultos, sujeita a um processo de introjecção da sua cultura (Parsons 
e Bales, 1968: 17), e o seu próprio mundo, as crianças têm de tomar e começar a carregar a 
herança das gerações precedentes, na sua natureza e, simultaneamente, na sua cultura, 
testemunho que recebem com todo o seu peso histórico, que vão transportar vida fora e 
legar mais tarde aos vindouros, cumprindo com isso a parte que lhes coube desempenhar no 
traço preciso em que a sociedade lhes cometeu a responsabilidade de prosseguir o processo 
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civilizacional e sem o qual, lembram-no Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza (2002: 248), a 
humanidade nunca mudaria. O selo cultural que recebemos na infância tem desenhada a 
marca que a sociedade lhe quis ou (não) soube imprimir, refletindo, consequentemente, o 
grau de preocupação com que os adultos olharam as crianças e, através delas, o seu próprio 
destino cultural, vislumbrado mais além ou estagnado à volta da sua própria imagem 
geracional (Mead, 1985: 174-175). 

Tal desígnio, contudo, assentará em alicerces bem mais consistentes se mesclado 
com aqueloutro que as crianças carrilam com a sua conduta de atores competentes desse 
processo de internalização da cultura societária em que são iniciadas desde muito cedo e, 
concomitantemente, de suas contribuintes líquidas, porque detentoras, de per si, de uma 
parte substancial das (inter)ações a tal atinentes, visíveis em muitos dos domínios que 
pautam os seus quotidianos e que lhes são exclusivos.  
 
 
2.Cultura(s) da Infância 
 
2.1. Numa cultura outra… 
 

Há na vida de todas as crianças um tempo e um espaço vividos de modo próprio face 
à restante vida societária, onde uma cultura outra, que nenhum dos demais grupos 
geracionais detém, emerge como produtora e produto das suas vivências quotidianas, 
transformando-se, nessa sua dupla função, num elemento primordial dos seus processos 
formativos. 

Dentro desse campo habitado e vivificado pelas crianças é produzido pela sua 
interação recíproca um conjunto de conhecimentos, práticas e sentimentos que constituem 
formas muito particulares e peculiares de ler o mundo e agir intencionalmente sobre e 
dentro dele, enformadores de um habitus infantil distinto dos modos adultos de significação 
e ação, quando não mesmo por eles tidos como inconsequentes e, como tal, sem valor que 
lhe outorgue qualquer reconhecimento. Nesta cultura que as crianças “aprendem a fazer” 
(Moreira, 2000: 265) através da apropriação à sua maneira e de uma forma não-formal e 
compartilhada da cultura adulta, que avocam e transpõem reinterpretada para o seu 
espaço-tempo societário, está reflectida, constataram-no Delalande (2009) e Danic (2008: 8 
e 12), uma heterogeneidade que lhe advém da condição social, étnica, de género, rácica ou 
de nacionalidade dos atores sociais, que, se não lhe esborrata o traço que geracionalmente a 
distingue das demais através dos seus elementos simbólicos e materiais, a pluraliza nas suas 
formas e conteúdos. Outrossim, as culturas da infância são indissociáveis da corrente 
histórica e do processo que a enforma, com as suas grandezas e vicissitudes, “transportando 
as marcas dos tempos e exprimindo a sociedade nas suas contradições, nos seus estratos e 
na sua complexidade” (Sarmento, 2006a: 160). 

Aprendidas no seio do grupo de idade (coetâneos) graças a uma cumplicidade 
permissiva à iniciação (Delalande, 2003), as culturas da infância encontram no grupo de 
pares o contexto social em que se estruturam e em que se funda o processo de 
aprendizagem e transmissão que as vão refazendo continuamente no tempo. Como lembra 
Fernandes (1979: 172), quando uma criança diz ‘aprendi na rua’, é o mesmo que dizer 
‘aprendi no grupo infantil’, porque só nele encontra o locus apropriado para colher os 
saberes específicos com que aprende a fazer à sua maneira as coisas que os adultos fazem 
doutra no quotidiano do mundo em que se insere. Apesar de, como lembra Sarmento, uma 
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parte dos mundos culturais da infância também se constituir por culturas “geradas, 
conduzidas e dirigidas pelos adultos para as crianças197” (2004: 160), as que são por elas 
produzidas e fruídas constituem uma outra parte que nenhuma daquelas pode substituir 
nem ninguém ignorar sob qualquer pretexto, porque tal representaria a amputação de uma 
componente198 formativa de importância transcendente para o crescimento sustentado de 
todas as crianças. É no “mútuo reflexo” (id.: 162) de uma sobre a outra que as culturas da 
infância se constituem, mas segundo e seguindo sempre os sentidos que o grupo lhes 
consigne através das interações produzidas no seu interior. 

Uma radiografia das culturas de infância revela-nos um conjunto de marcas que aí 
traçam de uma forma indelével fronteiras muito próprias bem reveladoras da sua autonomia 
em relação à cultura dos adultos e lhes conferem toda a áurea que delas faz um 
importantíssimo lugar-tenente presente na vida das crianças desde o dealbar do seu 
processo de socialização. Realidade dinâmica (Danic, 2008: 7), que vive de um e num 
permanente e vivo imbricamento grupal, a cultura infantil, para além dos elementos 
materiais, ritos, artefactos, disposições cerimoniais, normas e valores que lhe são 
característicos, assenta a sua expressão gramatical nos seus próprios elementos linguísticos 
com que a significação das coisas se nos (re)configura de uma forma diferenciada (Sarmento, 
2004: 22-23). O campo semântico, povoado de significados autónomos e significações tão 
características nas crianças (o passado e o presente emergem sempre tão difusos que o “era 
uma vez” se repete indistintamente e corresponde à enunciação que naquele preciso 
momento lhe subjaz), a sintaxe, que nos evidencia uma lógica de representação das coisas 
onde, travestida entre o real e o imaginário das coisas com que brinca, a criança assume a 
representação desse duplo papel em que com todo o a propósito se transmuta e articula, e a 
perspectiva multiforme com que reconfigura os elementos constitutivos das culturas da 
infância (o cromo pokemon não é para a criança só um bonito bilhete ilustrado, mas é 
também uma peça de jogo e, ainda, um componente fundamental para preencher o lugar 
que lhe corresponde na caderneta e contribuir para completar a coleção), formam um 
percurso triangular por onde correm aspectos da cultura das crianças, que, se não olhados 
com a (a)efetiva significação que adquirem em contexto, tornam difusa, senão mesmo 
ininteligível, qualquer leitura que se intente fazer ao seu mundo.  

A interatividade, a fantasia do real, a reiteração e a ludicidade configuram um outro 
quadro de especificidades da cultura infantil demarcador do seu lugar no contexto social (id.: 
28-29).  

O dia-a-dia das crianças corre por diversos e diversificados lugares onde 
necessariamente se produzem interações constantes. Quer as que seguem um caminho 
horizontal e, consequentemente, propiciam a emergência de inter-relações de pares, quer 
as que assumem contornos hierárquicos vincados, envolvem uma praxis rica e 
enriquecedora, onde cada criança participa significativamente, assumindo o papel de co-

                                                           
197

 Cultura escolar e indústria cultural para a infância (literatura infantil, jogos e brinquedos, cinema, bandas 
desenhadas, jogos vídeo e informáticos, sites e outros dispositivos de internet, serviços variados – de férias, de 
tempos livres, de comemoração de aniversário, de festas, etc.). 

198
 Delalande (2006: 269) adverte para a necessidade de não confinar as crianças a uma visão tribal do seu 

estatuto cultural, que adviria do seu encarceramento numa cultura infantil totalizante e excludente, 
considerando que se devem valorizar também os universos culturais em que evoluem, incluídas num meio 
cultural mais largo composto especialmente por um universo familiar, regional…O universo infantil participa, 
realmente, na sua construção: incorporando-os, manipulando-os e transmitindo-os. 
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construtora de um mundo a que pertence e a quem consegue por si só emprestar um 
contributo válido para a sua construção. A interatividade que caracteriza as relações que as 
crianças são capazes de assumir com competência nas suas interações inter e 
intrageracionais constituem uma realidade afirmadora de uma infância interventiva no 
contexto societário de que faz parte e onde, desse modo, se insere ativamente.   

 No mundo da fantasia que povoa o imaginário de todas as crianças corre o sonho, a 
aventura fantástica e, também, a ilusão de um percalço que, quanta vezes, um faz-de-conta 
suaviza ou mesmo dilui, emprestando à realidade mais cruel da vida um sentido que a 
criança consegue processar a coberto de sofridos constrangimentos, que de outro modo lhe 
adviriam certamente, construindo suave e paulatinamente a sua inteligibilidade do mundo 
que a rodeia, onde se cruzam a cada momento as alegrias e as tristezas que fazem as vitórias 
e as derrotas com que somos quotidianamente confrontados e que cada criança vai também 
vivificando na sua forma inocente de perceber uma realidade tantas vezes escondida na 
fantasia com que a veste.  

A roda do tempo nunca se queda para as crianças, porque nela se alimenta de uma 
forma repetida e continuada quer a vontade indómita de explorar, quantas vezes até á 
exaustão, novas possibilidades, novos limites, outras conquistas, quer porque, através dessa 
incessante recriação de situações e rotinas se vão mantendo vivos junto do grupo geracional 
os seus jogos e rituais, assegurando-se dessa forma a sua transmissibilidade de modo 
contínuo e incessante. A lei da repetição, lembra também Benjamin (1992a: 175-6), é para a 
criança a alma do jogo, e que o poder fazer “outra vez” lhe traz felicidade e a impele para 
infindáveis experiências com que vai paulatina e reiteradamente construindo a sua arte de 
lidar com o mundo199. Contrariamente ao adulto, a criança não se contenta com o simples 
prazer de contar uma experiência prazerosa, soçobrando ao impulso de a realizar sempre de 
novo vezes sem conta e de, consequentemente, a transformar num hábito que passa a 
constar do repertório em que mais tarde se alicerçarão muitas das suas competências para a 
vida. 

Um particular destaque, por fim, para a componente lúdica que completa o elenco 
dos quatro eixos estruturadores das culturas da infância de que temos estado a falar. 
Ninguém consegue pensar o mundo das crianças despido do seu mundo outro dos 
brinquedos e das brincadeiras, tal é a dimensão da sua presença determinante nas diversas 
fases da construção das suas relações sociais, da recriação dos contextos societários onde 
vivem e na produção das fantasias que alimentam os seus riquíssimos imaginários que 
emolduram as brincadeiras hilariantes de um quotidiano impossível de pensar sem a sua 
existência. O saber lúdico, recorda Delalande, “aparece como a parte mais evidente e, sem 
dúvida, igualmente, como a que os adultos melhor reconhecem do saber infantil” (2006: 
269), como, aliás, todo o adulto lembra sem qualquer esforço mental, até porque todos nós 
já fomos um dia crianças, brincamos e desse tempo guardamos memórias vivas que nos 
falam dessa realidade, que por tudo quanto de particular valor encerra na e para a vida das 

                                                           
199

 “De facto cada uma das nossas experiências mais profundas anseia insaciavelmente, anseia até ao fim, por 

repetição e retorno, pela reconstituição da situação primitiva de onde proveio. Tudo seria perfeito se o homem 

pudesse fazer as coisas duas vezes – é de acordo com este pequeno ditado de Goethe que a criança age. Só 

que a criança não quer apenas duas vezes, mas sempre mais, centenas, milhares de vezes. Isto não é apenas o 

caminho para se dominar experiências primárias terríveis, através do embotamento, do exorcismo maligno e 

da paródia, mas também o caminho para se experimentarem, cada vez mais intensamente, triunfos e vitórias” 

(Benjamin, 1992: 175).  
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crianças que um dia hão de chegar à adultez, justifica que nela nos detenhamos agora com 
detalhe. 

Antes e à laia de remate, fica a reiteração do valor acrescentado com que as culturas 
infantis se afirmam no contexto social, merecedoras, nessa concomitância, de que se 
continue o esforço para entender a epistemologia que as enforma (Iturra, 1997: 37) e à luz 
dela compreender em toda a sua extensão a pertinência de que se reveste a sua apropriação 
por quem arca com a responsabilidade de acompanhar o processo formativo das crianças, 
sobretudo a escola (Brougère, 2006)200, onde hoje passam a maior parte de cada um dos 
seus dias.           

 
 

3.1.Cultura Lúdica 
 
3.1.1 …Um Eixo Cultural Predominante 

 
Brinca enquanto souberes!/Tudo o que é bom e belo/Se desaprende…/A 
vida compra e vende/A perdição,/Alheado e feliz,/Brinca no mundo da 
imaginação,/Que nenhum outro mundo contradiz!/Brinca 
instintivamente/Como um bicho!/Fura os olhos do tempo,/E à volta do seu 
pasmo alvar/De cabra-cega tonta,/A saltar e a correr,/Desafronta/O adulto 
que hás de ser! 

Miguel Torga (1937/2001: 837) 
 

No quotidiano de uma criança, a fronteira entre o divertimento e as ocupações mais 
sérias encontra-se tantas vezes de tal forma esbatida, que dificilmente as consegue 
destrinçar, “fazendo, como se estivesse a brincar, as coisas mais sérias”, ou surgindo 
“profundamente ocupada com os mais frívolos divertimentos” (Rousseau, 1990: 170). Esta 
constitui a imagem de marca do grupo geracional mais novo, condição sem a qual não 
poderíamos nunca falar de crianças vivendo a “normalidade” de uma vida, neste sentido 
impensável sem as correrias espontâneas, os jogos e brincadeiras armadas, individual ou 
colectivamente, a todo o tempo e no mais acanhado dos recantos, numa eterna irrequietude 
sempre atreita a sobrepujar o mais complicado ou desafiante dos folguedos que lhe ocorra 
enfrentar. 

Brincar faz, todos o sabemos, parte da natureza das crianças e todas elas em tudo 
conseguem encontrar uma fórmula que lhes satisfaça o desejo indómito de o fazer. Mesmo 
nas condições mais adversas, sobretudo nas em que as ocupações mais degradantes de 
trabalho árduo e prolongado na jornada lhes matam o espaço e o tempo para o fazer, as 
crianças resistem ludicamente, mostrando que o jogo constitui a centralidade da sua vida e 
que, consequentemente, “estão sempre prontas para qualquer tipo de brincadeira, qualquer 
tipo de confabulação lúdica, estão sempre preparadas para inventar e reinventar a roda do 
mundo, a vida quotidiana” (Silva, 2003: 339). 

Infância e ludicidade constituem, pois, um binómio umbilicalmente ligado num 
compromisso de importância seminal para a formação da criança face à dimensão que a 
presença do jogo e da brincadeira consubstanciam em todo o processo de formação do 
indivíduo e da concomitante utilidade de que aí e desde o dealbar da vida se caracteriza 

                                                           
200

 Para Brougère, “a escola não deve ignorar a cultura infantil, antes apropriá-la para os seus objectivos, 
banindo essa quase oposição que há entre a cultura infantil contemporânea e a escola” (2006). 
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toda a presença da atividade lúdica (Foulquié, 1952: 109) que se (con)funde de uma forma 
incontornável e permanente com as vivências que enformam a vida societária de todas as 
crianças, com particular enfoque na que se desenvolve no interior do próprio grupo. Nesta 
relação de cumplicidade tácita floresce uma cultura que, como nos seus trabalhos de campo 
constatou Delalande (2006: 270), tem um papel absolutamente central dentro da cultura 
infantil, permitindo a abertura de corredores por onde passa a sociabilidade de atores que, 
por força do domínio de um património lúdico que lhes é comum, conhecem uma mesma 
linguagem específica em toda a sua dimensão, fazendo dela passaporte seguro para as 
interações grupais que lhes enriquecem o quotidiano e a consequente preparação para a 
vida201. 

A cultura lúdica emerge, nesta conformidade, como a afirmação própria da cultura 
infantil (James, Jenks e Prout, 1998: 99), assumindo, na sua complexidade e valor, uma 
dimensão de construção processual multidimensional nos seus aspectos estruturantes. Na 
cultura lúdica cruzam-se, como anota Brougère (1998: 30), o papel das experiências vividas, 
a aprendizagem paulatina e progressiva ao longo da infância, a agregação de elementos 
heterogéneos provenientes de fontes diversas, a interação grupal com toda a carga 
simbólica de aporte de novas e cada vez mais complexas competências, a interpretação e 
aplicação das regras, a importância da criatividade, numa panóplia de saberes e fazeres que 
se assumem como contributos decisivos para a competência do brincante perante o 
brinquedo202 e a sua vida de todos os dias203. 

É precisamente na riqueza da interatividade de atores portadores de repertórios 
lúdicos usados com maestria nas ações com que configuram as suas brincadeiras ou 
exercitam reiteradamente os jogos, numa procura incessante do melhor dos desempenhos, 
que devemos firmar a explicação para a importância do brincar como corpus onde se 
alicerça o fundamento da cultura lúdica204 e, concomitantemente, desta no seio da própria 
cultura infantil (Sarmento, 2006: 25-26). Duma cultura lúdica que não emerge isolada da 
cultura geral e, nesse sentido, também como ela se diversifica segundo inúmeros factores 
societários: as culturas lúdicas não são idênticas num país da Europa comunitária e no Japão 
e dentro da cultura de um país variam também segundo os meios sociais, a idade e, muito 
particularmente, o género da criança. Se é verdade que a cultura lúdica de uma criança varia 
em função da sua idade (é diferente a cultura lúdica de uma criança de seis anos da de uma 
outra de onze anos), não menos o é observar a clara diferença que ela comporta quando se 
reporta a rapazes ou raparigas. 
                                                           
201

 “No centro da cultura infantil encontra-se a cultura lúdica […] que permite às crianças que não se conhecem 

e se encontrem num jardim público, por exemplo, poder jogar em conjunto ao gato e ao rato, pé-coxinho, 

escondidinho, acordando rapidamente as regras, porque possuem um mesmo património lúdico” (Delalande, 

2006: 270). 
202

 O brinquedo olhado aqui na sua dupla acepção: enquanto brinco e artefacto da brincadeira. 

203
 No entendimento de Brougère (2005: 106), “dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de 

marcas de referência que permitam interpretar como jogo atividades que poderiam não parecer tal a outras 

pessoas. Assim, raras são as crianças que se enganam quando se trata de descriminar num recreio escolar uma 

bulha verdadeira e uma brincadeira ‘jogo de bulha’, o que um adulto, sobretudo que não lide com crianças, não 

consegue fazer. Não dispor desta marca de referência, é não poder brincar”. 

204
 Cultura lúdica na sua estrutura complexa e hierarquizada, constituída de brincadeiras conhecidas, de 

costumes lúdicos, de brincadeiras individuais tradicionais ou universais e geracionais (próprias de uma geração 
específica) (Brougère, 2001: 50). 
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Até há tempos não muitos idos a cultura lúdica foi marcada por uma quase 
imutabilidade do seu quadro configurador, com um processo de aquisição em contexto real, 
vivendo de uma experiência aí exercitada e acumulada pelas crianças desde o berço até à 
adolescência, predominantemente em grupo e interação cara a cara com irmãos, vizinhos, 
amigos e companheiros de escola e, maioritariamente, fora de casa. A cultura lúdica 
contemporânea, como no-lo refere Brougère (2005: 109-10), vestiu-se de outras 
especificidades, nomeadamente as que comportam formas solitárias de jogo, com 
interações diferidas com os objectos portadores de ações e significações, sobretudo as que 
têm particular expressão nos jogos de vídeo portadores de novas técnicas criadoras de novas 
experiências lúdicas que transformam a cultura lúdica de inúmeras crianças. 

Se, como salienta Lowenfeld, “o jogo nas crianças é a expressão da relação da criança 
com toda a vida” (1935 apud Read, 1982: 137), teoria que, concomitantemente, nenhuma 
outra deixará de ter também na devida conta, e, ao mesmo tempo, se constitui como o lugar 
de construção de uma cultura lúdica produzida à dimensão das necessidades que são 
inerentes à sua (do jogo) própria existência (Brougère, 1998a: 30), estará encontrado o 
registo certo para uma presença tão notada, porque notável, do espaço alargado e seminal 
que no contexto da cultura infantil está particularmente consignado à sua componente 
lúdica, que as crianças historicamente foram erguendo através de gerações sucessivas, 
muita dela popularizada e consolidada num saber que passou de boca em boca e se 
manteve presença bem viva nas suas brincadeiras, permanecendo como legado de um 
património lúdico com inúmeros traços de intemporalidade, guardado como se do mais 
precioso dos tesouros se tratasse. 

 
 

3.2. Folclore Infantil: um saber único 
 

Vários autores (entre outros, Delalande, 2001: 261; Fernandes, 1979: 172; Sutton-
Smith et al. 1995; Opie e Opie, 1959; 1969) puderam no decurso dos seus trabalhos 
investigativos levados a cabo no interior de sociedades de crianças, nas ruas e em contextos 
escolares, referenciar a existência de um saber muito específico que tradicionalmente se 
desenvolve no seu seio e as acompanha no decurso das suas brincadeiras, constituindo-se 
mesmo como determinante para o desenvolvimento da cultura lúdica, onde, pela interação 
grupal, se transmite e por séculos assim se tem mantido. No folclore das crianças, enquanto 
elemento essencial da cultura infantil, de onde emana e que, simultaneamente, integra 
como seu co-construtor (Amado, 2004: 14; Fernandes, 1979: 172), está consubstanciada 
toda a arte do saber brincar, com os seus jogos, rimas, mangações, piadas e adivinhas, 
constitutivos de um património lúdico que não existe no mundo adulto, diferente, portanto, 
do folclore sobre crianças ou folclore ensinado às crianças pelos adultos (Simpson e Roud, 
2000) 205 , sendo a ausência deste último elemento determinante para a existência 
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 “Children´s Folklore: This, or child-lore, is the generic term used to refer to children´s own folklore, as 

distinguished from folklore-about-children or folklore taught to children by adults (e.g. nursery rhymes). 

Children as a social group clearly have a very wide range of cultural traits and material, which mirror the adult 

world, but the fact that much of their learning is done through informal channels, and that they have genres, 

such as games and rhymes, which are lacking in the adult world, makes them a particularly rewarding area of 

research for the folklorist” (Simpson e Roud, 2000). Definição similar de folclore infantil na sua 

tridimensionalidade – das, sobre e para as crianças – é a sustentada pela Colecção do Folclore Infantil 

Australiano, do Museu Victória: “The Australian Children’s Folklore Collection classifies children’s folklore as 
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sustentada no tempo de um folclore genuinamente infantil, trespassado entre as crianças 
apenas pelo e para seu uso. 

As manifestações que enformam o folclore das crianças comportam um conjunto de 
características compagináveis com o grupo geracional a que se reportam e os contornos em 
que assenta o saber que lhe subjaz (Brenlla, 1995: 16): 

 É, como todo o folclore, uma comunicação oral. Todas as manifestações 
folclóricas infantis sejam elas de que tipo for, vão expressas ou acompanhadas 
pela palavra; 

 Concretiza-se de forma lúdica, cumprindo uma função aparentemente 
semelhante aos jogos; 

 O folclore das crianças cresce e consolida-se de uma forma gradual: em cada 
idade as crianças vão deixando gradualmente umas formas e vão acolhendo 
outras mais complexas, ainda que não de forma excludente, senão mesmo 
frequentemente sobrepostas; 

 Manifestando-se e concretizando-se na forma de jogo e conhecida a dimensão 
do lúdico no quotidiano da infância, o folclore das crianças assume-se, também, 
como um veículo comunicacional de importância relevante para a construção do 
próprio jogo e nele para a emergência das interações grupais de seminal 
importância dentro do processo de socialização. 

Do folclore das crianças (sobre)viveu desde sempre uma boa parte da cultura infantil 
e, dentro desta, a sua vastíssima componente lúdica, num processo moroso, elaborado, 
construído paulatinamente ao longo de toda a infância e feito de trocas reciprocas e 
continuadas, onde, em bandos à rédea solta, os mais velhos passavam aos mais novos o 
essencial dos apetrechos indispensáveis para o desabrochar da arte de brincar, locus onde, 
também, com a sabedoria dos seus rituais, domínio das técnicas lúdicas e adestramento do 
corpo, se solta e configura,  como sustenta Mechling (2000), o verdadeiro génio das crianças. 

No tempo das crianças de hoje não lhes é guardado grande espaço para um encontro 
fortuito com outras suas congéneres, onde, na intimidade do seu mundo, possam organizar 
a partir de uma velha lengalenga, tantas vezes habilmente adaptada à circunstância do 
brinco e/ou do interesse do jogador, jogos de perseguição, brincar ao preso-livre, ao 
escondidinho, correr, saltar, lutar, brincar às adivinhas, representar, brincar ao faz-de-conta 
e realizar tudo o mais que as artes de fazer de uns e as de querer fazer de outros 
conseguissem engendrar e a todos nelas engajar por completo. Sem isso não é possível 
aprender as formas e os jeitos do folclore, que nenhuma outra forma organizada de 
exercício saída de um sistema controlador rígido, por mais teorias que debite para o 
adornar, consegue substituir um pouco sequer que seja. A propalada adultização da infância 
veiculada pelos meios de comunicação de massas e o alastrar dos novos media a franjas 
cada vez mais alargadas do público mais jovem, potenciaram e aceleraram definitivamente, 
como anota Brenlla, o “triunfo da passividade frente ao carácter mental ou fisicamente ativo 
do folclore infantil” (1995: 238). 

E perdido o folclore de que se alimentou permanentemente a cultura lúdica, poderá 
ter começado a quebrar-se o elo da cadeia que lhe sustentou as formas através dos tempos. 

                                                                                                                                                                                     
either folklore of children, or folklore for and about children, depending on whether the main persons 

transmitting the lore are children or adults”. Em 

http://museumvictoria.com.au/discoverycentre/infosheets/australian-childrens-folklore-collection.   Página 

consultada em 2009. 09.28.  

http://museumvictoria.com.au/discoverycentre/infosheets/australian-childrens-folklore-collection
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Para Opie (2001: XIII-XIV), as crianças de hoje já não brincam mais os seus próprios jogos e, 
porventura, já nem mesmo os saberão brincar, perdidas que andam por entre um 
emaranhado de lugares ocupados e de jogos jogados sempre da mesma maneira e do/no 
mesmo lugar, num estranho bailado que lhes ameaça parar a roda da brincadeira. 

 
 

4. A Roda do Lúdico na Infância 
 

Se a presença de uma constante e incontornável atividade lúdica na vida de todos os 
dias de uma criança se assume como condição primeira para muitas das interações que 
pautam a sua vida social, sobretudo nas relações inter pares, haverá que merecer a 
consideração devida todo o quadro que historicamente aí se foi desenvolvendo. Onde 
houver uma criança, diz Cabral (1991: 80), o jogo estará sempre presente, quer os adultos 
disso se apercebam ou não, quer o queiram facilitar ou não, numa constância e abrangência 
que é inerente à própria condição e perpassa a estratificação social que a infância 
transporta, onde o tradicionalismo e popularização de uma vastíssima paleta de recursos 
lúdicos marcam presença indelével. 

O papagaio e a macaca206 constituem dois dos muitos conhecidos exemplos da 
intemporalidade e universalidade dos brinquedos (Amado, 2008: 86) e dos brincos com que 
as crianças animam e exploram por toda a parte as potencialidades que cada um deles 
comporta. O trajeto, nalguns casos milenar, que trouxe até nós as artes e foi alimentando 
constantemente novos artífices de simples brincadeiras ou de complicados jogos de regras, 
tem contornos que merecem ser vistos na sua dupla faceta: enquanto património 
anacronicamente presente num tempo vivencial em constante transformação histórica, mas, 
contudo, sincronicamente instalado nas vidas vividas de todas as crianças.       

Explicar este aparente paradoxo de um tempo lúdico misturado com tudo quanto 
fervilha nos lugares por onde a infância e os seus atores cumprem o seu curso geracional, 
ajudar-nos-á a valorizar também por esta via a importância nuclear que assume a “sociedade 
das crianças” e para esta a cadeia que de forma ininterrupta possa carrear as suas 
brincadeiras e os jogos que povoam a sua memória colectiva.    

 
 

4.1.Tradição e Memória Infantis 
Dentro da sociedade infantil vagueia continuadamente por entre os seus diferentes 

grupos etários um acervo de jogos verdadeiros207que as crianças vão correndo entre elas 
numa escala ascendente de complexidade, que permite que o mais velho se constitua 
sempre e para além do exemplo vivo da sua práxis num passador, normalmente informal, 
mas, porém, avalizado, da cultura lúdica que desponta e se vai construindo depois com a 
ajuda deles, paulatinamente, nos mais novatos. A constatação desta realidade marcante e 
marcada no mundo da infância, aí historicamente construída e mantida, remete-nos para 
existência de uma tradição infantil transportadora de uma herança cultural 
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 Que, entre tantos outros, o Portugal colonial levou para o Brasil onde foram rebatizados com os nomes de 
‘pipa’ (papagaio) e ‘amarelinha’ (macaca) (Bernardes, 2006: 543-546). 
207

 Diferentes, por conseguinte, da incontável panóplia dos que brotam de uma forma espontânea e imparável 

da imaginação de todas as crianças. Todavia, como anota Delalande 2001: 242), os jogos saídos da imaginação 

das crianças, embora não sendo repertoriados entre os jogos tradicionais, são, todavia, extraídos de uma base 

comum e de temas recorrentes que se inscrevem numa tradição infantil. 
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predominantemente lúdica208 onde se consubstancia não só toda a “liturgia do jogo”, mas 
ainda o “stock” dos jogos que enformam a “bagagem tradicional” (Chateau, 1975: 73) que se 
assume como referencial de afirmação social de cada grupo infantil e aí se mantém na sua 
essência paralelamente com a renovação que o passar do tempo nele necessariamente vai 
provocando.  

Nesta conformidade, se é iniludível a persistência no interior da infância de uma 
tradição infantil lúdica sustentada num património próprio, quanto dele provindo de tempos 
ancestrais, não é sustentável que as coisas sejam assim tidas pelas crianças. Embora a 
tradição transporte consigo o antigo, o que vem de trás, não é como coisa velha que a 
criança vê um jogo que começou a praticar e descobriu por essa altura como é criado. A 
criança que joga os berlindes pela primeira vez aos seis anos nem imagina que os seus pais o 
sabem fazer porque o fizeram há muitos anos quando eram da sua idade, pelo que nunca 
terá a percepção de estar a jogar um jogo antigo, realidade que a vai acompanhar até ao 
momento em que compreender que a cantilena do jogo da corda que a sua mãe conhece é 
muito parecida com a que hoje ela utiliza e aperceber-se por essa altura da cadeia geracional 
socialmente instalada. Como refere Delalande (2001: 242), para uma criança o antigo é o 
que ela abandonou, o que os seus olhos vêm os seus benjamins praticar, pelo que, assim 
sendo, a ideia de uma tradição lúdica infantil que emerge e acompanha toda a infância se 
dilui por muito tempo na praxis das crianças que dela não têm tal percepção.  

 O essencial das construções lúdicas da tradição infantil tem um cariz tão 
profundamente popular que as fronteiras de um e outro quase se confundem. O lúdico e o 
mundo dos jogos que lhe dão muita da sua substância, tanto ou mais do que se afirmarem 
como presença indelével do passado no presente das crianças, estão profundamente 
enraizados em todas elas, que, independentemente da sua condição social, os jogam 
indistintamente (Cabral, 1985: 27; 1991: 29). A escola pública e, enquanto (per)durarem, 
todos os locais, dentro e fora de casa, onde continue a ser possível juntar crianças a brincar 
constituídas como sociedades infantis duradouras, foram e constituirão sempre loci 
privilegiados para a perenidade de uma tradição infantil verdadeiramente democratizada e, 
dessa forma, popularizada entre todas as crianças. 

Já no domínio dos brinquedos, o tradicional não se compagina tão bem assim com o 
popular (Amado, 2008: 69). Produzidos pelas crianças especificamente à medida da sua 
criatividade, imaginação, habilidade e destreza, para potenciar as brincadeiras urdidas na 
privacidade do grupo, o que era já em si mesmo um jogo, os brinquedos populares e todo o 
ritual de (re)produção lúdica infantil que lhe subjazia sofreram um acentuado revés com o 
aparecimento dos brinquedos tradicionais, não produto das crianças especificamente 
construído por elas, mas artefacto produzido para elas pelas mãos ou por máquinas que os 
adultos criaram, como facto consumado, sem (e)feito, para guardar e brincar outra vez 
repetidamente. O brinquedo popular transportava o sonho realizado que a cada instante 
brotava da imaginação das crianças. No brinquedo tradicional e, ulteriormente, no industrial 
seu sucedâneo, parte do sonhado pereceu na cantilena de um torno de uma brinquinharia 
qualquer, nos moldes de bonecos de uma coleção de Tazos ou no chip de um jogo de 
computador e nas suas variações lúdicas estereotipadas. 
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 Consubstanciada numa panóplia de jogos tradicionais, “ jogos que não foram tirados de livros, nem 

ensinados por um professor, mas transmitidos pelas gerações anteriores à nossa ou aprendidos com os nossos 

colegas. Os jogos que aconteciam na rua, no parque, na praça, dentro de casa ou no recreio da escola” 

(Friedmann, 1995: 54). 
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Todavia, para Cabral (1991: 66), subsistem duas boas razões para acreditarmos que o 
jogo popular infantil e toda a parafernália de que se alimenta não perecerão: quer porque 
constituem um direito que de per si justifica a sua presença no tempo vivo das crianças 
como modelador e educador das suas vidas; quer porque, também, pelas suas 
características diferentes do dos jovens e adultos, o jogo infantil não tem profundas 
ressonâncias temporais, mais se ligando às suas necessidades sensório-motores e tendência 
simbolizante, que as crianças vão procurando satisfazer socorrendo-se de estruturas 
estáveis, recorrendo para tal e sem problema de maior aos ingredientes e modelos que 
encontram disponíveis no meio em que vivem209. 

Num tempo onde os media, os novos media e campanhas publicitárias agressivas, 
quando não mesmo enganosas, emergem como inimigos figadais dos jogos tradicionais, 
ainda é possível encontrar algum espaço que funcione como garante de uma alavancagem 
desse património lúdico que fez as delícias e a felicidade de gerações incontáveis de 
crianças, sobretudo quando, como refere Delalande (2001: 250), mais ainda que os pais e 
educadores, os fabricantes, que hoje provocam com facilidade o desaparecimento de um 
jogo, promovam antes o retorno de uma prática tradicional através do relançamento 
periódico de uma consumição do produto (Coleções de cromos, berlindes, jogo da corda, 
jogo do pião, constituem alguns exemplos de reedições lúdicas que hoje encontramos 
amiudadas vezes à mão das crianças). 

Mesmo assim, nem só de perigos vive ameaçada por agora a tradição lúdica infantil. 
Na verdade, vivemos um tempo em que minguou o prazo de maturação que um jogo deveria 
de conhecer no seio da sociedade para nela ganhar o estatuto de tradicional, de se 
popularizar, agora mesmo até à escala global. A era das comunicações que domina o 
essencial das nossas vidas, também oferece uma oportunidade para que em todo o lado e 
por todo o lado perpasse num instante um novo jogo, que até pode ser já um jogo velho 
entretanto renascido, assente logo arraiais na sociedade das crianças, que o avoquem de 
pronto, desfrutem e trespassem no seu seio num instante entre elas (Bishop e Curtis, 2001: 
10), e, nesse sentido, entre elas rapidamente se popularize e, concomitantemente, por todas 
seja conhecido e dominado na arte de o fazer, sem que, para tanto, haja que passar mais do 
que uma geração. Declinado, assim, o prazo de duas gerações para que um jogo se 
tradicionalize, a tradição ainda está a tempo de voltar a ser o que foi e ver, ainda, engrossar 
o seu repertório com novos elementos lúdicos por força de uma tradicionalização muito 
mais acelerada do novo num instante feito velho e do velho que rapidamente ficou novo 
outra vez para as crianças e na sua memória voltar a ter espaço que lhe alimente a roda com 
que haverá de vencer a voraz passagem do tempo. Numa memória que desde bem cedo se 
começa a construir e a, simultaneamente, assumir a sua missão de guardiã dos saberes das 
crianças, das suas culturas e das suas tradições culturais tão bem reflectidas na festa do jogo 
e da brincadeira que se mistura completamente nas suas vidas. 

Os jogos tradicionais infantis, aprendidos e ensinados pelo tempo afora entre 
crianças de uma forma puramente empírica, permanecem na memória infantil (Kishimoto, 

                                                           
209

 Cabral (1991: 66) socorre-se de alguns exemplos de superação dos constrangimentos que a preservação 

muito conservadora de um jogo popular infantil poderia acarretar para a sua perduração. Enquanto nos jogos 

dos adultos persiste uma certa rigidez no uso dos materiais ancestrais (caso, por exemplo, do jogo da malha), 

nos jogos das crianças assiste-se a uma superação e substituição despreocupada da parafernália. Assim 

acontece no jogo da laranjinha onde as laranjas são facilmente substituídas por bolas de plástico, tal como 

aconteceu com os berlindes que tomaram a seu tempo o lugar milenar dos bugalhos.  
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2003: 38) e nela encontram terreno certo e seguro para um plantio que em mais nenhum 
lugar encontrará espaço para germinar tão bem como aí historicamente sempre assim tem 
acontecido. 

Uma criança que joga e brinca, só ou no do grupo de pares, fá-lo num apelo 
constante às memórias que dentro da sua configuram a memória colectiva com que vai 
construindo a sua própria memória individual. O ator brincante que, desde o momento em 
que começa a perceber e a atribuir significação às coisas da vida, passa a pensar em comum 
com os outros (Halbwachs, 1950: 32), passa a ter a companhia permanente dos 
companheiros de brincadeira com quem aprendeu este ou aquele jogo, esta ou aquela 
destreza corporal ou técnica mental, de que se socorre para conferir rigor e oportunidade à 
sua ação lúdica. Por muito sozinha que esteja a brincar ou profundamente embrenhada se 
encontre no mais regrado dos jogos, uma criança não brinca nunca verdadeiramente só, pois 
o seu desempenho constitui um constante apelo ao outro que viu ou com quem jogou, que 
povoa a sua memória e sem o qual nunca teria o referencial que lhe permite um 
desempenho socialmente relevante perante os colegas. Bem junto da memória de uma 
criança permanece constante e sempre presente uma memória colectiva infantil habitando 
o seu espírito e servindo como um guia da forma e do sentido das suas brincadeiras, que por 
se identificar e identificar por si mesma o próprio grupo se constitui como memória social da 
própria sociedade infantil e, consequentemente, fiel depositária em permanência de todo o 
seu património, recebendo-o e transportando-o através das gerações de crianças, onde tudo 
recomeça sempre de novo pela mão de outros, que passadas as primeiras aprendizagens 
iniciam logo o caminho da sucessão, que hão de continuar para com os seus mais novos até 
que a adolescência para outras paragens os venha levar. Nesta levada imparável também 
vão os jogos tradicionais e populares infantis, a única ginástica das crianças durante longos 
séculos (Coelho apud Lima, 1963: 228)210, pelo menos enquanto memórias outras não lhes 
vierem levar o lugar, porque entretanto perdido nas teias com que a sociedade vai hoje 
emparedando e manietando a vida quotidiana das crianças, onde está cada vez mais 
pequeno o espaço e o tempo de que necessitam para manter viva a sua sociedade e nela 
continuarem a alimentar os jogos e as brincadeiras do seu encanto, por onde explode a 
energia contagiante que de cada uma delas brota211, transvazando dentro e entre o grupo 
como se de vasos comunicantes se tratasse.  
 
 

5.Transmissão da Cultura Lúdica 
 

Fazer uma incursão ao complexo processo por que passa a transmissão da cultura 
lúdica na infância e, dentro dela, da teia ardilosa de competências lúdicas que é preciso 
demoradamente tecer para que uma criança consiga dominar o mundo do jogo, que se vai 
complexificando e, consequentemente, complicando à medida que o seu crescimento etário 
se vai dando, com a natural superação de patamares lúdicos cada vez mais elevados a 
reclamarem o crescimento do grau de exigência, começado com simples brincadeiras 
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 “Esses jogos tradicionais [infantis], os exercícios inteiramente livres que ocasiões proporcionam, foram a 
ginástica única durante longos séculos. Nos campos, nas praças das aldeias, nos terreiros das cidades, nos 
adros das igrejas, nos pátios e ainda nas casas, a infância, a adolescência e a mocidade, achava neles elementos 
suficientes ainda que um tanto indisciplinados para a sua educação física” (Coelho apud Lima, 1963: 228). 
211

 “No decurso dos jogos (acentuadamente populares) e depois, a garotagem grazina doidamente cometendo 
dezenas de travessuras, com o seu cortejo de assobios, galhofas, pragas e imprecauções, que explodem ao 
impulso da verdura dos anos e do ardor do sangue que lhes pula nas veias” (Picão, 1983: 221-2). 
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iniciáticas até se deter nos jogos jogados com obediência a regras extensas e muito bem 
definidas, obriga, antes do mais, a que nos detenhamos nos seus elementos constitutivos. 

Para Delalande (2001: 225-7) e Pontes e Magalhães (2003: 120-2) são quatro os 
pilares em que assenta a transmissão da cultura do jogo e da brincadeira que dá vida e 
substância à sociedade das crianças212: o grupo de pares, a estrutura do brinco, o 
comportamento do mais experiente em relação ao aprendiz e o comportamento deste em 
contexto, que na sua conjugação cumulativa potenciada por um processo regular e 
continuado de inter-relacionamento grupal se têm constituído como garantes da perenidade 
da cultura lúdica, sustentáculo incontornável das culturas da infância (Fig. 1). 

A transmissão de um qualquer elemento cultural não é passível de se consumar fora 
de um contexto social, feito de indivíduos em movimento centrípeto, comprometidos entre 
si e disponíveis para dar e receber. Nesta conformidade, o grupo de pares, enquanto 
conjunto de sujeitos autorregulados, com uma identificação e organização muito peculiares, 
conforma-se como sede própria e determinante para a transmissão das brincadeiras que 
povoam os horizontes lúdicos das crianças que ainda se conseguem associar em contextos 
apropriados ao desenvolvimento de interações sociais que permitam desencadear, manter e 
trespassar tais processos de aprendizagem grupal, que em mais nenhuma outra situação se 
poderão consubstanciar com tanta propriedade. Uma “sociedade de crianças dada” constitui 
de per si um polo aglutinador de interações que corporizam eventos sociais 
predominantemente de natureza lúdica, que, para além do envolvimento ativo e atuante de 
atores, também congrega observadores benjamins menos experientes e, portanto, ainda 
pouco habilidosos, mas, no entanto, aprendizes em potência predispostos a entrar no jogo, 
nem que seja para o desempenho de tarefas menores (apanha bolas, por exemplo), mas 
com o desejo ardente de obter um ensejo para entrar, experimentar e, quem sabe, 
encontrar uma abertura dos experts para por lá ficar com o seu lugar ao sol garantido 
enquanto já novo ator assim emancipado pela consumação continuada da roda da 
brincadeira (fig. 1). A proximidade física, a observação ativa/participante e mesmo não 
participante, são determinantes na transmissão do jogo e da brincadeira entre crianças, 
como o é também a existência de heterogeneidade etária entre elas (Lavado, 2007: 50-51), 
garante da existência de diferentes graduados no saber lúdico prontos a funcionarem como 
veículo transmissor dos conhecimentos aos neófitos, que no seio dos coetâneos os 
aperfeiçoarão logo que adquiridos na sua essencialidade. 
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 Sociedade das crianças enquanto locus vivencial do grupo de pares envolto em atividades autogeridas, sem 
a supervisão do adulto e alimentada pelas diferentes competências de cada ator saído dos vários escalões 
etários que no seu conjunto estão congregados, o que, de per si, vai colocar todos e cada um perante uma 
panóplia de saberes e saberes-fazer de importância seminal para que a corrente transmissiva se retroalimente 
em continuum, transportando consigo a herança cultural. 
Não é de um mundo vivido à margem da vida societária de que falamos quando nos referimos às peculiares 
formas de vida que as crianças aprendem e sabem viver entre si, como se doutra forma lhes fosse impossível 
existir. Todavia, no contexto social em que se inserem, as crianças desenvolvem culturas muito próprias que, 
na sua essência, são afirmadoras de uma condição irrepetível ao longo do seu ciclo vital. Constituem, dentro da 
cultura da sociedade em que vivem, uma subcultura riquíssima e completamente indissociável da sua condição 
e não é  entre os adultos que está a formula certa para que ela possa adquirir a sua real expressão.    
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Figura 1. Roda da brincadeira 

 

  No que à estrutura da brincadeira concerne, o grau de exigência no domínio de 
aptidões lúdicas sequenciais e coerentes consonantes com o brinquedo em processo de 
transição213, constitui-se como condicionante da sua absorção pelo iniciado. Há um tempo 
de maturação lúdica durante o qual a criança vai gradativamente penetrando nos aspectos 
específicos da brincadeira, naturalmente diferenciado em função da sua (in)aptidão e 
habilidade para o desempenho dos inúmeros gestos e atitudes que um jogo comporta. 

Nesta conformidade, assume importância seminal a relação entre o mais experiente 
e o aprendiz (Chateau, 1975: 73). Quanto maior for o grau de disponibilidade do brincante 
mais sabido, por norma o mais velho, detentor de um cardápio lúdico apreciado, ardiloso no 
engenho e na arte de jogar e brincar e, concomitantemente, muito bem preparado para 
proporcionar experiências lúdicas aos benjamins do grupo, e maior for, simultaneamente, a 
forma paciente, colaborante e construtiva com que perante eles se posicionar, tanto mais 
conseguido se consumará qualquer processo de transmissão lúdica interpares, por mais 
delicado e complexo que seja o jogo que lhe subjaza.    

Tidas as bases sustentadoras da transmissão do lúdico entre as crianças, sublinhada a 
riqueza de um processo que vive exclusivamente das suas interações em contextos 
apropriados e de que para o efeito se apropriam – os recreios escolares (Delalande, 2001a: 
227; 2001: 22-29; 2004: 71-80; C. Sarmento: 2000: 5), a aldeia e o bairro (Chateau, 1975: 73) 
constituem exemplos ainda vivos de espaços por onde perpassa entre as crianças uma 
herança lúdica de velhos e persistentes jogos tradicionais infantis e outros brincos saídos da 
forma criativa com que as crianças parodiam em alegres folguedos quadros da vida dos seus 
adultos (Braga, 1985: 224) – e, consequentemente, considerados os contornos que dele 
fazem um constructo relevante para a prossecução de um processo socializador bem 
sucedido, numa vertente que (de)corre oralmente (Moreira, 1996: 50; Pontes e Magalhães, 
2002: 214), sem qualquer intervenção direta do adulto (Opie e Opie, 1976: 40; Iturra, 1997: 
83 e 110) e, não raras vezes, mesmo a despeito dele (Stone e Church, 1972: 193 ), 
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 Retoma-se aqui a anotação esclarecedora do sentido polimórfico do brinquedo: jogo ou brincadeira, ato de 
jogar ou brincar e artefacto do jogo ou da brincadeira. 

Relações 

Interpares 
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alimentando-se “do saber e habilidade das crianças mais velhinhas e da curiosidade e 
interesse das mais pequenas (Amado, 2006: 56), não ficam fechados outros corredores por  
onde também passa a torrente lúdica que colore a vida das crianças (Quadro 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No meio familiar, na escola e demais lugares que hoje servem de espaço institucional 
às crianças durante uma larguíssima fatia da sua vida quotidiana, no audiovisual (televisão e 
cinema) e na literatura, podemos encontrar ainda espaço para a transmissão de jogos e 

 

Cadeia 
Transmissora 

Adulto vs 
Criança 

Interpares 
Criança-criança 

Audiovisual Bibliográfica 

Transmissor 
Pai, mãe, avós, 
professores, 
monitores 

Irmãos/fratria primos, 
amigos, vizinhos, 
colegas de escola/ATL 

Adultos e/ou 
crianças 

Adultos 

Canal Transmissivo 
Narrativa, ensino 
direto 

Observação bilateral, 
paródia observação dos 
mais velhos, imitação 
impulsiva e/ou 
espontânea, jogo 
partilhado, o ato de 
brincar 

Televisão, 
cinema 

Livros 

Papel do 
Transmissor 

Iniciador 
secundário 

Iniciador nuclear e 
continuador  

Iniciador 
secundário 

Iniciador 
secundário  

Processo 
Ouvir e ver para 
fazer 

Ver e fazer 
Ver para 
fazer 

Ler para fazer 

Tipo de 
Transmissão 

Teórico-prática 
Interação, troca, dádiva, 
práxis continuada e 
reiterada 

Teórica Teórica 

Espaço 
Transmissivo 

Doméstico, 
ludotecas, ATL, 
etc. 

Casa, recreio escolar, 
largos, praças, pracetas, 
logradouros, etc. 

Doméstico, 
multimédia 

Doméstico, 
escolar, 
bibliotecas 

Forma de 
Transmissão 

Indireta (+) e 
direta (-) 

Direta (+)  e indireta (-) Indireta Indireta 

Via Transmissiva Oral e aural Oral e aural 
Imagética e 
auralidade 

Escrita, fotos, 
estampagem 

Tipificação 

Brincadeiras 
ocasionais, jogo 
de regras, 
lengalengas 

Brincadeiras de rua, de 
recreio escolar, folclore 
infantil, saber lúdico, 
cultura lúdica, 
lengalengas, parlendas, 
etc. 

Alimentador 
e indutor de 
jogos e 
brincadeiras 

Rimas, contos, 
parlengas, 
canções, jogos, 
etc. 

Relação entre 
emissor e receptor 

Presença 
unilateral, 
copresença 

 
Copresença 
 

Virtual Virtual 

Consistência da 
Aprendizagem 

Iniciática e 
Frágil 

Forte e consistente Frágil Frágil 

 
Quadro  1. Transmissão do Jogo e da Brincadeira 
Quadro elaborado pelo autor a partir de Amado, 2006a: 11; Amaro, 1972: 13-14; Chateau, 
1975: 73-74; Delalande, 2001a, 2004: 71-80; Holt, 2001: 170; Iturra, 1999: 133; 1997: 27, 83 e 
110; Mello, 2005: 35; Moreira, 1996: 50; Nogueira, 2007: 20; Silva e Morais, 1958: 25; Stone 
e Church, 1972: 193, entre outros. 
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brincadeiras que poderão enriquecer o cardápio lúdico das crianças ou despertar a sua 
criatividade e imaginação de brincantes compulsivos. É claro que a cultura lúdica pode 
receber todos estes subsídios provindos direta ou indiretamente dos adultos, 
indubitavelmente enriquecedores para a construção do seu conteúdo, mas não consegue 
construir-se apenas a partir deles. As culturas da infância e a cultura lúdica faz-se com as 
crianças e constrói-se a partir das crianças, sem a presença intrometida do adulto, que, aliás, 
já não detém nem o saber e muito menos o saber-fazer que lhe é tão característico e 
exclusivo, o que faz toda a diferença e confere à transmissão intrageracional do jogo e da 
brincadeira prerrogativas de transcendente e relevante particularidade que a esta 
problemática subjazem.  

 

Tipo Via Transmissiva Característica Função 

Brinquedo 
Popular 

Criança - criança 
Construído pelas crianças para as 
crianças 

Lúdica 

Brinquedo 
Tradicional 

Adulto-criança 
Produzido de forma artesanal por 
adultos para as crianças  

Paralúdica  
Brinquedo 
Industrial (não 
digital) 

Adulto-criança  
Publicidade - Criança Produzido em série por adultos 

para as crianças 
Brinquedo Novo 
(media) 

Adulto-criança Publicidade 
- Criança 

 
Quadro 2. Transmissão do Brinquedo 
(Quadro elaborado pelo autor a partir de Amado (2008: 67-69); Delalande, 2004: 231-232). 

 

No domínio do brinquedo, o quadro 2 contrasta-nos um tempo em que as crianças 
construíam entre si os brinquedos à medida das suas brincadeiras, num processo de 
aprendizagem intrageracional que em si mesmo já era um jogo. O brinquedo popular 
(popular porque, regra geral, como bem nota Amado (2005: 72), todas crianças conheciam e, 
mais tarde ou mais cedo, melhor ou pior, aprendiam e sabiam construir) era feito porque 
fazia falta ao jogo/brincadeira que as crianças queriam num momento dado brincar e, nesta 
conformidade, assumia-se como elemento fundamental da parafernália do brinco. Nos 
demais, encontramos um sentido contrário: podem, de facto, tornar-se um veículo para a 
emergência de um jogo ou brincadeira dadas, induzi-las até, mas não se constituem em si 
mesmos um produto ditado pela prévia necessidade delas emergente e condição sine qua 
non para a sua realização, tendo, desse modo, uma presença na vida das crianças puramente 
paralúdica. O brinquedo popular assumia-se, assim, como um elemento chave para a coesão 
grupal, cultor de um grande sentido cooperativo e espaço de criatividade, e o tempo e o 
espaço da sua construção constituía-se como um verdadeiro laboratório de vida. Neste 
contexto e à laia do que vimos no domínio dos jogos e das brincadeiras, não são 
despiciendas, também, aqui, as consequências imanentes às interações que ornam as 
paisagens lúdicas construídas pelas crianças para as crianças, onde os factores delas 
determinantes são de índole endógena e, consequentemente, de vocação intrínseca, porque 
direcionada para a prossecução de objectivos que só aos pequenos atores interessavam e, 
nesse sentido, diziam respeito. 
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O mundo brincante e brincado pelas crianças, de mil e uma maneiras feito e numa 
imensidão de feitios caricaturado e parodiado, repousa na memória adulta das infâncias de 
todos nós como tesouro de um tempo que foi só nosso e dos nossos companheiros de 
aventuras, vivido em grupos na natureza, que, sempre ativamente presente, connosco 
brincava também através da partilha dos seus elementos, que ardilosamente 
transformávamos com as nossas mãos em brinquedos de circunstância. Ali consumíamos, 
paulatinamente, as etapas que na vida se têm de cumprir para amadurecer, desde a sôfrega 
e, não raras vezes, ciumenta observação do saber do mais velho, passando pela periclitante 
iniciação que a partir dela fazíamos, até chegar à maturação lúdica que anunciava a 
emergência do verdadeiro mestre do brinquedo e das brincadeiras, num percurso que 
Aquilino Ribeiro (1962)214 retrata de maneira admirável: “Que altas obras de marcenaria/ 
Com meu canivete eu fazia/ De castanhas verdes, pôlas de vinha,/ Cascas de abóbora-
menina,/ De carcódea de pinheiro,/ Varinhas de marmeleiro, / Canas verdes do canavial, / E 
vimes de bumbarral!/ Tudo dava ao Quim do feitor, petiz/ Que seguia de monco no nariz, / 
Olhos fitos de rodovalho,/ Golpe a golpe o meu trabalho”. 

Nesse naco de tempo do tempo das crianças não mora outrem que delas não seja 
parte integrante e no grupo integrada de pleno direito. Como registam Melo (2005: 35), 
Amaro (1972: 14), Amado (2006: 55), Pontes e Magalhães (2002: 214), Iturra (1997: 83 e 
110), Stone e Church (1972: 193), Opie e Opie (1976: 40), Chateau (1975: 73), entre tantos 
outros, nas brincadeiras de crianças e nos trajetos que marcam a sua passagem continuada 
no grupo geracional, que estruturalmente se renova ao ritmo de cada ano que passa, num 
arco temporal sob o qual se estende um lastro de saberes e fazeres que de uma forma 
ascendente vão enformando e estruturando a sua cultura lúdica, não anda por dentro o 
adulto, de quem, aliás, as crianças se (res)guardam e sem quem, também, lembra Unamuno 
(2006: 40), sempre puderam e souberam trespassar, mesmo antes de saber ler e escrever, 
os seus elementos constituintes, fazendo-o, dessa forma, a coberto de contaminações que 
pudessem enviesar a originalidade do produto215.    

Aos trabalhos desenvolvidos na sociedade das crianças começou a perigosamente 
minguar o público que, desde tempos imemoriais, lhes deu consistência e continuidade na 
ação. Como lembra Lavado, as atividades lúdicas desaparecem porque, entre outras razões, 
desapareceu a memória de quem as sabia praticar – um desaparecimento físico que tem a 
ver com o afastamento entre indivíduos da mesma família com idades diferentes, “porque a 
uns se impôs o trabalho, a outros os lares da terceira idade e os centros de dia e a outros, 
ainda, as creches, infantários, escolas, ateliers de tempos livres, e tantas outras atividades 
que os adultos inventaram e arranjaram para manter as crianças ocupadas, até que eles 
cheguem a casa para desempenhar, no fim do dia de trabalho, um sem número de tarefas” 
(2007: 51), quadro que alastrou socialmente e tirou as crianças do convívio informal da 
família, dos vizinhos e da rua, dissolvendo com isso a sociedade onde com elas e entre elas 

                                                           
214

 Aquilino Ribeiro (1885-1963). A criança e a infância foram uma presença constante na sua prolífera obra. 
215

 “A nossa literatura, a que se transmitia de crianças para crianças, sem contaminação dos maiores, era 
constituída por cânticos de roda e alguns continhos breves e burlescos. […] Que encanto guardam esses temas 
seculares e universais dos cantos de roda das crianças, sem intromissão de maiores […] Como se aprendem e 
ensinam antes de saber ler e escrever, representam a verdadeira tradição, a fundamental, a anterior à arte da 
escrita, essa tradição que o documento nos impede de compreender e sentir. E essa tradição primitiva e 
infantil, clássica, se transmite mais fielmente que a escrita” (Unamuno, 1908/2006: 40-41). 
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se abriam e palmilhavam os caminhos da ludicidade por onde fluía muito do seu 
desenvolvimento.  

Desafio transcendente aquele que hoje confronta todos os que se (re)vêem na 
contingência de levantar velhos cenários ou de erguer novos palcos aonde as crianças 
voltem a ser outra vez autores, encenadores e atores de uma cultura lúdica rica e variada, 
saltitante e participada, contributiva de experiências culturais fantásticas que marcam e 
sempre marcaram as vidas de todos nós. 
 
 
II - O Estudo  
 

Através de entrevistas colectivas, semiestruturadas, feitas no seio de dez famílias 
(três citadinas, três de uma vila e quatro de meio rural) onde juntamos quatro gerações vivas 
(bisavós, avós, pais e filhos), na cidade de Braga, na vila de Vila Verde e numa aldeia do 
concelho com este nome, metodologia que nos possibilitou a triangulação de dados pelo 
cruzamento em tempo real da informação que íamos coligindo, não raras vezes acertada por 
iniciativa dos entrevistados (32 do sexo feminino e 44 do masculino, distribuídos por 
estratos sociais e culturais diferenciados), fomos, através de uma (re)visitação das  suas 
infâncias, no encalce dos processos de aprendizagem lúdica que todos conheceram e com 
eles procurar tomar conhecimento da cadeia transmissiva que alimentou a torrente de 
jogos, brinquedos e brincadeiras que ao longo de quase um século foi seguindo o seu curso 
normal e com ele marcando presença indelével no quotidiano das crianças. 

Tidas as entrevistas, gravadas em vídeo e posteriormente transcritas e submetidas a 
análise de conteúdo, pudemos dar forma e substância ao estudo qualitativo que julgamos 
melhor nos poder conduzir ao desiderato intentado e, consequentemente, lograr dele tirar 
as conclusões que agora se dão a conhecer.  

 
 

1. Processo transmissivo: entre as crianças, sobretudo 
 

A assunção inequívoca e quase sempre caracterizada pelos atores como uma realidade 
muito restrita à vida lúdica entre crianças, constituiu, por todo o tempo estudado, a matriz 
dominante no processo histórico de transmissão da brincadeira.  
 

Estrato Geracional 
Processo transmissivo 

Campo Vila Cidade 

4.º Estrato Geracional Criança-criança Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

3.º Estrato Geracional Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

Criança-criança 
Adulto-criança 

2.º Estrato Geracional Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

Criança-criança 
Adulto-criança 

1.º Estrato Geracional Criança-criança Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

Quadro 3. Cadeia transmissiva da brincadeira: cadeia transmissiva dominante 
Quadro elaborado pelo autor a partir dos dados empíricos recolhidos 
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Brincar, tido pelo senhor Vasco, dos Rodrigues do terceiro estrato geracional, como 
“coisa própria das crianças”, arrasta consigo, saídos da forma como os informantes foram, 
historicamente, caracterizando o seu processo transmissivo, um conjunto de epítetos que 
confirmam com particular acuidade o que neste domínio revela o quadro síntese que 
pudemos construir a partir dos dados recolhidos (quadro 3): a constância das formas de 
aprender a brincar e as brincadeiras em que se consubstancia o ato em si mesmo 
consolidou-se num caminho quase unidirecional porque, em boa verdade, o seu percurso 
sempre se fez, particularmente, com “os maiores”, os que tinham “mais jeito”, os que eram 
“mais experientes” e os “mais velhos”, a “vê-los brincar” ou “todos juntos”, “uns com os 
outros”, ou seja, como muitos gostaram de afirmar, “vendo e fazendo como eles”, os iguais 
dessas coisas mais sabidos.      
 

 
 
Fig. 3. Depois de observar duas colegas mais velhas a executar a escalada da rampa, a pequena aprendiza 
enceta logo de seguida o seu exercício lúdico imitativo perante o olhar atento daquelas suas mestras 
transmissoras da brincadeira e de uma outra nova candidata a preparar-se para, do mesmo modo que a novel 
brincante o fizera, entrar, também, na corrente (Fotos do autor). 

 
Brincando no grupo, vendo, por dentro ou por fora das atividades, para poder fazê-

lo, ou imitando por si só os mais experientes em contexto (Fig. 3), as crianças aprenderam a 
brincar essencialmente com as outras crianças (Pontes e Magalhães, 2002: 214), 
particularmente a partir da presença e da praxis dos mais crescidos (Lavado, 2007: 50), num 
processo que parece hoje sofrer alguma concorrência dos adultos nos meios citadinos onde 
se faz sentir com particular pertinência a ausência de oportunidades para as interações 
lúdicas interpares livres e espontâneas, contexto em que a cultura lúdica adquire na infância 
a sua mais peculiar expressão. 

Todavia, é configurada na dimensão intrageracional que a cultura lúdica das 
crianças, tenham ou não entre elas uma relação biológica, vai passando na horizontalidade 
de uma forma (Cavalli-Sforza et al., 1982: 19; Cavalli-Sforza, 1999: 277-278) que gira num 
continuum que se renova sempre na própria geração, que dentro de si faz correr dessa 
maneira a herança cultural (Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza 1997: 293, 302-303) que aí é 
recebida e vai passando de mão em mão, de “geração em geração de crianças”, no jeito que 
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Unamuno (2006: 40) deixou registado, sem que alguma vez tenha de lá sair ou ver no seu 
seio quebrar-se a corrente que se vai alimentando da assimilação individual que cada criança 
vai fazendo do lúdico, primeira condição para que essa cultura se mantenha através dela 
presente na vida social e nesta possa, assim, continuar o seu curso histórico (Leontiev, 1976: 
49). 

A criança aprendeu a jogar e a brincar de um modo incisivo sempre com as suas 
congéneres (Iturra, 1999: 133), particularmente com as que eram portadoras de 
conhecimentos lúdicos que suplantassem os dos brincantes neófitos, direta ou 
indiretamente, mas em qualquer dos casos muito melhor do que quando o faziam por 
ensinamentos diretamente recebidos dos adultos e não pela sua prática continuada 
interpares (Holt (2001: 170). 

Parece inquestionável a quota-parte que neste processo ininterrupto de 
aprendizagem lúdica a fratria sempre desempenhou em toda a linha e em todos os lugares, 
do ocidente ao oriente (Amaro, 1972: 14), tal como incontornável se tornou sempre a 
presença das crianças aí concomitante às boas relações de vizinhança que por muito tempo 
marcaram de perto a vida quotidiana das sociedades e de relevante importância se 
revestiram, com umas e outras ou, na falta delas, de per si, os grupos saltitantes de 
brincantes que se juntavam por tudo quanto era lugar para tratar da sua vida. Aliás, no 
estudo e nesta particular análise dos dados, à persistência na aldeia e na vila da linha 
transmissória criança-criança no primeiro estrato geracional do estudo (quadro 3) não será 
certamente alheia a existência a montante das fratrias e das relações vicinais que desde 
sempre estiveram presentes na cadeia que ao longo do tempo foi carreando o processo. 

 Todavia, o que sobretudo prevalece como facto inalienável é a marca indelével das 
crianças e do grupo geracional que formam como elemento seminal para a transmissão da 
brincadeira entre elas e dentro dele durante todo o tempo que estudamos, num percurso 
que nos parece insubstituível e que, provavelmente, virá já desde o fundo dos tempos, 
trazido por uma memória muito velha permanentemente atualizada (Lavado, 2007: 40). 

No demais, os adultos aparecem durante os três estratos geracionais apenas a 
espaços, em contramão, pois, com uma área onde a infância (pre)domina em toda a sua 
extensão contextual, e fazem-no porque a condição social permitiu escalonar uma 
empregada para acompanhar a criança na brincadeira quando em casa não o podia fazer 
com outros pela sua condição de filho único (e. g. o João Alberto Araújo), porque o género 
foi mantendo as meninas mais por casa junto das mães que com elas partilhavam alguns 
lavores em tom lúdico, que a um mesmo tempo serviam para adornar as bonecas e aprender 
a costura (e.g. os Massa), ou porque, ainda, por formação, os pais, professores de profissão, 
bem sabiam do valor da brincadeira e da importância do brincar (e. g. os Oliveira), ou ainda, 
em episódios isolados e pouco significativos no computo geral, numa ou outra brincadeira 
aprendida com a mãe (e.g. Ana Paula, dos Ferreira), numas adivinhas com o avô (e. g. a Vera, 
dos Gonçalves), numas histórias com a velhinha lá da rua (e. g. o Jorge Massa),  mas todos 
eles em papéis de simples complementaridade dos grandes fluxos de ensinamentos que 
brotam das crianças para as crianças. 

É esta complementaridade que, contudo, parece querer aproximar-se do patamar 
transmissivo desde sempre, primordialmente, vigente, sobretudo no meio citadino onde vai 
crescendo a geração dos filhos, numa tentativa que nos parece, não de substituir a 
insubstituível presença ininterrupta das crianças no ciclo transmissivo das brincadeiras, mas 
para remediar o arrefecimento desta corrente que ameaça quebrar-se e parar a roda da 
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brincadeira tal como historicamente a conhecemos a cada momento e em todos os lugares 
por igual. 

 
 

6. Comentário em tom conclusivo 
 
Há um lugar das crianças no mundo diversificado de todos os dos outros indivíduos 

que se evidencia pela peculiar forma como aí se faz o social e se constrói quotidianamente 
uma cultura outra que nenhum adulto pode carrear, como, certamente, lho dirá a memória 
que guarda do tempo em que, criança que foi, militantemente andou com os seus pares 
completamente embrenhado numa sociedade à parte da dos seus adultos de então, onde e 
com quem aprendeu e a quem ensinou muitas coisas de que ainda bem se lembra, quase 
todas saídas das intensas vivências que proporcionavam os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras que quotidianamente povoavam as suas vidas, numa tradicional e popular 
forma de brincar de modo muito próprio.     

As crianças sempre brincaram e, por muito que as coisas mudem, sempre o irão 
continuar a fazer. Faz parte da sua condição e uma infância onde as crianças não brincassem 
pereceria na sua essência e com ela pereceriam a breve trecho muitos dos contributos que 
daí chegam connosco à vida adulta, com naturais reflexos na estrutura formativa de todos 
nós. 

Num tempo em que o mundo se encontra em processo acelerado e irreversível de 
mudança à escala global, os espaços e os tempos para a brincadeira livre e espontânea das 
crianças vão-se esfumando e desvanecendo para um horizonte que deixa cada vez mais 
distante a possibilidade de um retorno aos ranchos de garotos que nas ruas faziam com os 
seus jogos e brincadeiras pulular a sociedade das crianças por onde perpassava uma das 
primeiras escolas da vida. 

Substituídos pela voraz presença dos jogos industriais e agora, cada vez mais 
acentuadamente, pelos jogos electrónicos aí à mão de semear numa playstation qualquer ou 
num dos milhões de telemóveis que andam nas mãos de todas as crianças, os jogos 
tradicionais viraram produto de museu, tal qual como os brinquedos tradicionais, agora de 
feira e enfeite de escaparate virados memória da infância perdida há muitos anos, olhada 
como passado muito longínquo pelos mais novos que nem sabem sequer como se brincam, 
para desgosto dos poucos brinquinheiros nostálgicos de um tempo ido tido por 
esplendoroso e tementes por um anunciado e cada vez mais iminente fim das suas 
brinquinharias. 

Com o (re)ingresso da criança numa vida intramuros e o consequente esborralhar da 
vida em grupos, locus determinante para a construção de uma cultura lúdica sem a qual se 
torna inviável o jogo e a brincadeira com o aporte que lhe é ainda socialmente reconhecido, 
também se diluiu toda a panóplia de jogos e brinquedos populares que sustentavam a 
parafernália que alimentava o incontável rol que enformava esse verdadeiro mundo à parte 
que subsistia e coexistia dentro da sociedade de onde emanava e que servia de sustentáculo 
às suas paródias e folguedos de toda a espécie. 

Mais do que preservar para memória futura e malgrado o incontestado valor que a 
essas ações teremos que necessariamente reconhecer, importa abrir espaços para que a 
cultura lúdica das crianças possa continuar o seu curso normal, necessariamente construída 
por elas em interações face a face intensamente vividas em espaços consentâneos com a 
grandeza que o ato cultural de brincar e jogar comporta enquanto, acima de e sobre tudo, 
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coisas de crianças para serem fruídas entre crianças ao longo do curso das suas vidas em que 
crianças para tanto têm de plenamente ser. 

Feita a necessária radiografia ao problema, apontem-se novas geografias e, 
simultaneamente, tracem-se no relógio dos seus quotidianos novos fusos que restituam a 
todas as crianças a possibilidade de brincar e jogar segundo uma agenda própria e 
diversificada, onde nada nem ninguém fique ou se sinta excluído. 

Para além de ter um lugar das crianças, é urgente que o mundo também tenha, de 
facto, um lugar para as crianças.  
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Memórias, infância e brincadeiras: vivências de moradores na 
cidade de Uberlândia/MG. 

 
Geovanna de Lourdes Alves Ramos 

 
 
 
 
Resumo: 
 

Este texto analisa as vivências/experiências de moradores da cidade de 
Uberlândia/MG, no sentido de repensar a infância, as brincadeiras, o cotidiano dessas 
pessoas que residiam nos arredores da "Vila Operária", atual Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, em específico moradores que estudaram no Grupo Escolar Coronel José Teófilo 
Carneiro na década de 1970, em que a cidade era interceptada pelos trilhos férreos da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. 
 
Palavras-chave: Memória. Infância. Educação. Experiências. 
 

 

Abstract:  

 

This paper analyzes the experience / experiences of residents of the city of 

Uberlândia / MG, in the sense of rethinking childhood, the jokes, the daily life of these 

people living in the vicinity of the "Vila Operária", the current District "Nossa Senhora 

Aparecida", in particular residents who have studied in School Group Coronel José Teófilo 

Carneiro in the 1970s, when the city was intercepted by railings steely Mogina de Estradas 

de Ferro e Navegação. 

 

Keywords: Memory. Childhood. Education. Experiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 686 

A partir do final dos anos 1980, a historiografia permeou mais intensamente acerca 
das influências da Nova História, o que proporcionou o alargamento de fontes, objetos e 
abordagens utilizadas em pesquisa historiográfica. Temos então não somente os aspectos 
políticos de uma sociedade que seriam estudados; mas os enfoques econômicos, sociais e 
culturais passariam também a ser valorizados . 

Grande parte destes questionamentos deve-se a chamada Nova História  que, 
principalmente após o último quartel do século XX, vem propondo um redirecionamento no 
enfoque historiográfico anteriormente aferrado a um olhar aristocrático das sociedades, que 
se mostrava condicionado a registrar apenas os acontecimentos protagonizados por ricos e 
nobres, materializando, desta forma, uma história que se mostrava essencialmente cúmplice 
com a chamada classe dominante.  

Nestes termos, as vertentes historiográficas, engendradas por uma história muito 
mais voltada ao social e ao culturalismo, lançaram olhares em direção aos "homens comuns" 
tanto das cidades e quanto das zonas rurais. Definitivamente não são mais as gestas dos reis  
que prioritariamente interessam aos historiadores do século XX. Nesse sentido, surgiram 
novas pesquisas que proporcionaram outras reflexões sobre diferentes temáticas, tais como 
a cidade e os seus moradores, a infância das crianças, as brincadeiras, os modos de vivenciar 
a cidade, as instituições escolares, as mulheres, os trabalhadores, enfim a sociedade. 

Maria Cristina Soares de Gouvea (2008: 97) nos dá uma dimensão acerca da 
produção historiográfica quando enfatiza que: 

 
A produção historiográfica sobre a infância vem experimentando nos últimos 
anos significativa ampliação, expressa tanto no aumento do número de 
títulos, quanto na constituição de grupos de pesquisa nacionais e 
estrangeiros, com a configuração de uma crescente comunidade de 
pesquisadores da área. [...] O aumento da produção fez-se acompanhar, nas 
investigações mais recentes, por um refinamento terminológico, em que 
busca-se precisar os conceitos que definem o campo. 

 
Assim, temos na sua diversidade de áreas de análise uma grande produção de 

estudos sobre a temática da infância e os números têm aumentado com grupos de estudo 
em meios acadêmicos, produções individuais tais como teses, dissertações, artigos e em 
núcleos de pesquisa regionais, nacionais e internacionais. Gouvea (2008: 98) ainda nos prima 
com sua análise quando menciona a importância da ampliação de novos documentos na 
produção do conhecimento histórico e o papel fundamental da chamada Nova História 
tendo como uma das suas marcas constitutivas a superação de uma análise evolucionista 
dos processos históricos. Mais exatamente, buscou-se romper com a perspectiva presente, 
tanto na história positivista quanto numa significativa vertente marxista, que traziam a 
marca cultural do século XIX, na afirmação do paradigma do progresso/evolução, que 
caracterizaria o estudo dos processos naturais, sociais e históricos. 

Portanto, neste artigo busco analisar as vivências/experiências de moradores da 
cidade de Uberlândia/MG, no sentido de repensar a infância, as brincadeiras, o cotidiano 
dessas pessoas que residiam nos arredores da Vila Operária, atual Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, em específico 1970, em que a cidade era interceptada pelos trilhos férreos da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. 

Pensando a infância, as brincadeiras de moradores da cidade o texto de Kuhlmann Jr. 
e Rogério Fernandes (2004) nos instiga a pensar sobre a História da Infância quando ressalta 
que a historiografia nas últimas décadas desenvolveu-se nas vertentes da História da 
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Assistência, da Família e da Educação e os autores em questão explicita a importância do 
entrelaçamento da História Social e das Mentalidades o que é fundamental para a 
compreensão das vivências e experiências dos sujeitos sociais mencionados neste artigo.    

Falar das experiências de moradores da cidade de Uberlândia, nos traz enquanto 
pesquisadores, inúmeras memórias e histórias. Uberlândia  é uma das cidades que como 
outras no país está sendo constantemente referenciada pela elite local como uma cidade 
voltada para o progresso da população urbana e rural. No entanto, ao dialogar com os 
moradores, os mesmos nos trazem inúmeras reflexões acerca do significado do viver 
urbano.  À memória desses sujeitos sociais vêm lembranças da infância e juventude e 
mostra uma cidade não muito agitada, com pouca poluição, adultos e crianças a caminhar 
pela cidade com uma gama diversificada de afazeres cotidianos.  Veículos em movimento... 
comércios... algumas escolas... e dentre elas o Grupo Escolar Coronel José Teófilo Carneiro, 
localizado pouco acima da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. 
Arquitetura marcante, porém diferenciada dos grupos escolares construídos em período 
anterior, o Grupo Escolar, construído no ano de 1945, marcou a infância de muitas crianças, 
com as brincadeiras, as atividades escolares, passeios de campo com os professores, os 
funcionários em suas respectivas funções, enfim, lugar onde muitos começaram a aprender 
as primeiras letras. 

A observação do cotidiano, o movimentar dos moradores na cidade construíam uma 
memória sobre o lugar, embora repleta de questionamentos e fissuras de um viver 
fragmentado. Como era o cotidiano daquelas pessoas que residiam nas imediações do 
Grupo Escolar? De que bairros vinham aquelas crianças que estudam no Grupo Escolar? O 
porquê de o Grupo Escolar Coronel Carneiro ter sido construído naquele lugar? Como era 
viver, brincar, trabalhar em Uberlândia neste período? A citação de Déa Fenelon (2000:07) é 
bastante significativa para ressaltar a importância de se estudar o tema Cidade: 

 
Se compreendermos a cidade como o lugar onde as transformações 

instituem-se ao longo do tempo histórico com características marcantes, 
queremos lidar com estas problemáticas como a história de constantes 
diálogos entre os vários segmentos sociais, para fazer surgir das múltiplas 
contradições estabelecidas no urbano, tanto o cotidiano, a experiência 
social, como a luta cultural para configurar valores, hábitos, atitudes, 
comportamentos e crenças. [...] E ainda mais importante, é valorizar a 
memória, que não está apenas nas lembranças das pessoas, mas tanto 
quanto no resultado e nas marcas que a história deixou ao longo do tempo 
em seus monumentos, ruas e avenidas ou nos seus espaços de convivência 
ou no que resta de planos e políticas oficiais sempre justificadas como o 
necessário caminho do progresso e da modernidade. 

 

Analisar as ações, as práticas sociais e as intervenções dos moradores como ação 
gerada na disputa entre classes distintas nos leva a refletir que a cidade é parte constante 
desse conflito, pois é um espaço de divergência. Confrontar diversas experiências sociais 
significa enfatizar que não existe apenas uma história sobre a cidade, mas sujeitos históricos 
que, a partir de suas trajetórias de vida vão estabelecendo marcos diferenciados de 
memória; são interventores do espaço urbano e assim, imprimem outros significados, por 
vezes, até mesmo contrastantes em relação àqueles já estabelecidos por meio de memórias 
hegemônicas da cidade. 
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Conversando com a Senhora Lair acerca da experiência de conviver na cidade na 
época em que os trilhos da ferrovia interceptavam a cidade, ela nos trouxe esta narrativa: 

 
[...] era sete hora da manhã, nossa tá na hora, aí cedo eu vinha com os 
menino pro barranco para ver o trem que ia passar, porque ele [o trem] 
trazia aqui muitas criança do município, decerto das roças né? Será que era 
pra estudá? Porque ali perto tinha o grupo né? Aí nós ouvia o apito do trem 
lá de longe e nós vinha correndo, pois nós sabia que tava na hora. (Grifos 
nossos). 

 

Eram sete horas da manhã e a Senhora Lair juntamente com seus filhos saía da casa 
onde moravam que se localizava nas imediações dos trilhos férreos para observar o vai e 
vem do trem e das pessoas. A Senhora Lair dá ênfase da vinda de crianças do meio rural para 
estudar provavelmente no Grupo Escolar Coronel Carneiro e que o transporte utilizado pelas 
mesmas para vir à cidade era o trem de ferro. Com o clarear do dia, várias pessoas que 
trafegavam nas imediações dos trilhos, localizados na área central  da cidade, davam início 
às suas práticas cotidianas e às jornadas de trabalho. A entrevistada narra momentos que 
vivenciou juntamente com seus filhos, nos arredores dos trilhos férreos da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, costumes que faziam parte de suas vidas nos 
anos de 1960 na cidade de Uberlândia. Ela ainda vive no mesmo lugar, permanece na região, 
apesar das intervenções pelas quais passaram a cidade, lembrando e firmando o lugar. 

O som do apito do trem chamava a atenção de muitos moradores pelos arredores 
por onde ele trafegava, ajudando a controlar o tempo, sendo um dos referenciais das horas 
para muitas pessoas, que dada à pontualidade e altura dos sons produzidos pela máquina 
começavam suas atividades e afazeres diários. Segundo Dilma Andrade de Paula (2000:14), 
citando Raquel de Queiroz (1993:119): “O apito do trem regulava os hábitos: de acordo com 
um cronista anônimo, 'o apito do trem marcava às horas... ' Muitas famílias esperavam que a 
'953' apitasse na encruzilhada, e quando a última vibração dissolvia-se em silêncio, alguém 
apagava as luzes e todos iam dormir”.   

E eram vários os apitos que soavam na cidade com uma pequena diferença de tempo 
entre um e outro. A Senhora Lair, como outras pessoas, convivia com as primeiras 
movimentações locais, com o caminhar dos habitantes e circulantes nas ruas, criando entre 
eles códigos próprios de comportamento, de olhares e gestos, enfim, de movimentos que 
incidiam no espaço comum : a rua.  
  

[...] ih... era apito toda hora, tinha o P [denominação dada aos horários do 
trem] das 7, das 9, das 10 [...] e o trem passava aqui de partida para 
Campinas né, e nós ficava observando o trem, cumprimentava o maquinista, 
e jogava conversa fiada com os vizinho, era bom viu. Ali era a distração dos 
adultos e das criança né?As criança gostava de brincar lá perto né?Tudo 
pobre... porque num tinha brinquedo de rico né? Aí distraía com as idas e 
vindas do trem né?  . (Grifos nossos). 

 

Com seus hábitos cotidianos na cidade, a Senhora Lair com sua narrativa descreveu 
estes momentos como uma época que ficou muito distante do que a cidade se apresenta 
hoje, [...] a vida era mais tranqüila, mais pacata e as coisa era bem mais melhor, as crianças 
podiam brincá na rua, pular corda, pique esconde, coisa que é difícil hoje né e os adultos 
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bater papo na porta de casa  . No entanto, apesar da entrevistada, em sua entonação de voz 
trazer outro referencial e momento da cidade, percebe-se em sua narrativa uma idéia de 
vida tranqüila, no bate-papo com os vizinhos, nas brincadeiras das crianças como também 
algo do cotidiano atual que não lhe agrada e uma denúncia velada do presente e não 
somente um mero saudosismo. Para a Senhora Lair, a vida hoje está mais difícil, as pessoas 
andam mais apressadas no dia-a-dia e não tem tempo nem mesmo para dialogarem e a 
infância das crianças transformaram-se com os jogos e brincadeiras.  

Pudemos identificar pela pesquisa e pelas narrativas, a existência de inúmeras casas 
de prostituição, que segundo os editoriais da grande imprensa, começaram a incomodar as 
famílias locais. Dentre as inúmeras áreas a Rua Uberaba  era a mais estigmatizada, pois a 
representavam como contraponto negativo dos novos tempos da cidade. No entanto, neste 
espaço residiam também outros moradores com seus filhos que estudavam no Grupo 
Escolar e que brincavam nas imediações, e trabalhadores em suas atividades. 

Analisando os editoriais, percebemos que no discurso de muitos políticos e 
autoridades, juntamente com as próprias notícias veiculadas , há uma (re) atualização da 
imagem, daquela rua como um lugar perigoso, quando expressam que se constituiu uma 
afronta ao ambiente. No entanto o que estava em disputa? As pessoas é que ordenavam 
aquele lugar e a elite queria definir quais práticas deveriam ser feitas e utilizavam-se de 
recursos da moral - nesse caso da retirada das prostitutas - com o intuito de convencer a 
população de que estariam fazendo um bem a todos sem dizer que tinham outras 
pretensões para aquele lugar. 

No entanto, esta boca do lixo, ponto de reunião de marginais, toxicômanos, 
traficantes e viciados  significava para muitas outras pessoas território de sociabilidade, de 
ganhar a vida e principalmente de moradia. Essa imagem pejorativa que os artigos da 
imprensa construíram deste lugar indica o abismo que separava as concepções dos letrados 
sobre aqueles locais e o modo como eram vividos pelos que ali encontravam sua moradia e 
diversão tanto dos adultos quanto das crianças nas suas brincadeiras do dia a dia. É 
interessante perceber o esforço da grande imprensa em associar formas diversas de perigo a 
um espaço onde figuravam trabalhadores e moradores.  

Conversando com a Senhora Lair, perguntamos-lhe se havia muitos trabalhadores e 
moradores naquele local: 

 
Ixi, tinha muita gente que passava ali prá trabalhar, fazer entrega... é, tinha 

fábrica também de mandioca, nós atravessava prá ir na fábrica de mandioca. 

Tinha que descer aquela rua, aquela que desce prá Engenharia. Do lado da 

linha tinha a fábrica de farinha então todo sábado a gente ganhava massa de 

mandioca. Que eles dava, o povo, principalmente as criança, tudo ia lá 

buscar e eu buscava todo sábado e com a massa eu fazia bolo. Acho que a 

fábrica de bala chamava Broquinha. Eu acho que era Bala Broquinha, 

também quando era assim dia de São Cosme e Damião eles dava bala, aquilo 

era fila, dia de natal também, passagem de ano. A rua enchia de menino 

buscando bala, era tudo ganhado. Mais de noite quase num tinha por causa 

que sempre a polícia passava lá, você sabe né? Por causa da zona, das 

bebida, dos barulhos. Ouvi dizer que vinha homem casado. Aí quem tava lá 

saía correndo.  (Grifos nossos). 
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Pela narrativa da Senhora Lair, nota-se que muitas pessoas circulavam naquele lugar 
para trabalhar. A presença de uma fábrica de mandioca levava muitos moradores nos finais 
de semana à espera da massa que aproveitavam para fazer bolo. Isto demonstra os artifícios 
utilizados pelos moradores para sobreviver. As festas de São Cosme e Damião, Natal e Final 
de Ano, típicas da região, também eram uma oportunidade para as crianças e os moradores 
ganharem balas e se divertirem. Vemos uma multiplicidade de relações sociais, modos de 
viver e de encontro entre os habitantes da cidade, que não estão em destaque nas páginas 
dos jornais, mas que se destacam nas falas dos moradores e são esses hábitos que serão 
modificados, de forma não tranqüila. 
Ítalo Calvino (2004: 14-15) nos diz que: “ [...] a cidade não conta o seu passado, ela o contém 
como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos 
das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado 
por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras”. 

 Procuramos assim, caminhar pelas ruas nas imediações dos trilhos férreos, 
procurando visualizar alguns dos lugares referenciados pelas narrativas dos entrevistados, 
querendo perceber as histórias e conhecer o cotidiano das pessoas, o que foi difícil, pois as 
marcas dessas práticas culturais, em grande parte se perderam como sinais na cidade. Hoje 
são resguardadas na memória dos moradores, e aquelas que convêm à elite são 
rememoradas como as únicas referências a serem deixadas no cotidiano social. No entanto, 
a narrativa da Senhora Marilda nos fez saber outras histórias, ler outra cidade. Uma cidade 
invisível - nas palavras de Ítalo Calvino, possível ser (re) visitada, hoje, por meio das 
lembranças de quem percorreu aqueles caminhos, brincou naquelas calçadas e que ao olhar 
para essa nova configuração é provocada pelo estranhamento e para uma nova reflexão de 
seu passado e das imagens dessa cidade, quase num suspiro, evoca uma expressão do tipo:  

 
Nós brincava muito na Ipiranga [rua], na descida prá Saraiva [bairro], tinha 

um córrego, tinha uma ponte, nós gostava muito de ir prá lá, andar de 

bicicleta, a gente naquele tempo brincava muito de pique-de-esconde, 

subindo as árvores, tanto inclusive que eu já era casada, mãe, e largava 

minha menina lá com minha mãe e ia brincar de roda, de pique-de-esconde, 

subir nas árvores, hoje tá mudado, tem a avenida, mais era assim um 

tempinho bom .(Grifos nossos). 

 

Por meio da entrevistada, com suas lembranças e rememorações fomos percebendo 
que a urb não é tão linearmente constituída como se apresenta nas versões dominantes, por 
isso a idéia de outra cidade. Porém, na verdade o que se tem é o olhar sobre as brechas de 
um processo histórico de perdas, conquistas e negociações tensas e excludentes. As 
narrativas fornecem, em especial, memórias daqueles que voltam suas atenções para essa 
Uberlândia que não mais existe, o que torna mais perceptível com o caminhar urbano, 
principalmente em um período vivido [ou muito próximo do vivido] quando suas 
experiências e memórias são reelaboradas. 

A Senhora Marilda narra como esse viver urbano com os trilhos férreos e referencia o 
espaço como um lugar de encontro seu com seus amigos para divertirem e brincarem. O 
fato de mencioná-lo como ponto social dos jovens se deve à proximidade da casa onde 
morava. Sua narrativa mostra tempo e cidade bem diferentes do que aquela que é 
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apresentada pela imprensa. Aponta para uma temporalidade diferenciada, na qual os 
habitantes tinham relações sociais mais fortes que as relações de hoje:  

 
Era uma época boa, ali era assim, a linha de ferro era embaixo e tinha um 

morro muito alto, então a gente gostava muito de brincar, de escorregar, a 

gente punha uns papelão assim né, e descia escorregando até lá na linha, lá 

embaixo lá, era assim um tempo... nós tudo era custoso, mas era muito bom, 

mas foi a melhor época, que você não via é você poderia até ouvi falar em 

violência, mas era muito longe e, droga estas coisa..., era uma época mais 

saudável, e as pessoas era mais amiga.  (Grifos nossos). 

 
     Com as narrativas dos entrevistados, percorremos a cidade num outro tempo e 
espaço; seus territórios de sociabilidades, o gosto pelas brincadeiras de criança, a 
simplicidade nos brinquedos que davam suporte para a continuidade da inocência infantil, 
como eram os cotidianos dos moradores que conviveram com a Estação Férrea. Na visão de 
Sandra Jatahy Pesavento (2002: 23-35), quando discute o pacto firmado com o passado pela 
História e Memória de uma cidade: 
 

Cidade é, pois, sociabilidade: comporta [...] relações sociais, [...], grupos, 
classes, práticas de interação e de oposição. Marcas que registram uma 
ação social [...]. A rua, o caminho da escola, o parque, o bar da esquina, a 
velha casa, a movimentada avenida, a estátua da praça, os objetos 
pessoais, certos trechos e caminhos, usados, percorridos e vividos no 
tempo, são pontos no espaço que evocam uma trajetória de vida e que, 
observáveis no cotidiano ou descobertos ao acaso de um encontro fortuito, 
[...]. O confronto direto com o traço observável, sensível, desperta a 
evocação, a lembrança que permite o acesso ao passado [...]. É possível ver, 
neste resto ou caco de um outro tempo e espaço, a cidade do passado, 
recuperada pelo pensamento na sua materialidade, sociabilidade e 
sensibilidade de modos de ser. 

  
Concordando com a proposição acima de Pesavento vemos que os espaços físicos 

percorridos na cidade e vividos no tempo pelos moradores, deixaram marcas do ontem, e 
foram ocupados por pessoas de diferentes sexos e idades, moradores que impregnaram nos 
lugares suas sociabilidades, suas experiências e as formas diversificadas de viver a/na cidade.  

Quando perguntamos à Senhora Marilda se ela tinha muitas amizades quando 
criança ela me disse: 

 
Tinha, nós tinha amizade demais com a vizinhança, um amigo do outro, um 
ia na casa do outro, se tivesse que saí assim e, [...] é num tinha, não 
precisava ninguém olhar a casa, você poderia deixar a casa aberta, e ir no 
mercado, ir no bar e voltar que tava tudo do mesmo jeito, nada tinha sido 
mexido, então era uma época ótima, que era até na época que passava 
também o trem de ferro, aqui na João Naves, então nós gostava muito de 
fazer piquenique no Preá . 

 

O simples ato de sair de casa era notado pelos vizinhos que tendo conhecimento do 
fato vigiavam, sem maiores problemas, pois naquele tempo a prática do roubo e a violência 
eram menores. A Senhora Marilda revela as formas de lazer, ao mesmo tempo em que 
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chama atenção para uma prática do passado muito vivenciada no meio urbano e que no 
contexto atual, tende a apagar: 

 
Lembro da dona Maria, nós sentava aquela turma de pessoas, de criança, 
de adulto e ficava em volta ouvindo ela contar as estórias de quando ela era 
escrava, que ela ficava no tronco, então ela foi escrava, hoje num tem isso 
mais né, porque a gente tem medo de ficar na rua né, é muita violência 
num é mesmo? . (Grifos nossos). 

 
Tomando a análise as memórias da entrevistada, foi possível compreender os valores 

e as relações sociais urbanas. Embora sejam momentos marcantes é visível à necessidade 
que a entrevistada teve de narrar uma experiência anterior, momentos em que se reunia na 
calçada quando ainda criança, com entes queridos para ouvir ou contar causos, imprimindo 
assim sentidos em sua vida e costumes transmitidos por muitas gerações. A narradora está 
nos falando do presente: da falta de segurança pública, que acabam vivendo agora, não pela 
falta de sem número nas casas ou por as ruas não terem nome, mas continuarem sendo 
excluídos, já que a disputa hoje perpassa não somente ocupar territórios, mas poder circular 
pela cidade. 

É importante ressaltar que as pessoas construíam e constroem cotidianamente 
práticas sociais nos locais onde transitam, pois vão adquirindo significados diversificados. 
Nessa perspectiva, a história da cidade de Uberlândia vai sendo também construída por 
sujeitos sociais diversos em tempos e espaços variados. Quando nós perguntamos a ela o 
que as pessoas mais faziam na década de 1960, a Senhora Marilda nos disse que a diversão 
das pessoas eram ir ao cinema e talvez por ser negra tenha feito o seguinte comentário: 

 
 Nosso passeio naquela época era cinema, nosso passeio era cinema, 

num tinha outra coisa prá fazer, e baile fim de semana. Tinha o Cine 
Uberlândia, Cine Regente, estes era dos ricos e o Cine Éden e o Paratodos 
era dos pobre. O povo tinha muito preconceito com os negros e até hoje 
tem ainda. Nós num podia andar no passeio dos branco. Até hoje tem 
ainda, na realidade na verdade até hoje tem preconceito em Uberlândia. 
Uberlândia era uma cidade preconceituosa, muito, inclusive tinha na 
Afonso Pena, tinha um clube lá, tinha um clube dos negro, e um clube dos 
branco [...]. 

A diversão era caracterizada pela ida aos cinemas e pela participação 
no footing realizado nas vias centrais. Disse-nos também que negros e 
brancos não se misturavam, e que isso era mais visível na Praça Tubal Vilela 
. Este local era na época o lugar onde as pessoas mais circulavam nos 
momentos de lazer, iam também para as comemorações públicas, festas 
populares, religiosas e encontros cotidianos. Por se situar numa área 
central, pobres e ricos, negros e brancos se encontravam. No entanto, este 
contato estava marcado pelo preconceito, mas ambas as classes sociais 
disputavam o mesmo espaço. 

E assim, fui percebendo, por meio das narrativas dos entrevistados 
como era o viver, o morar, o brincar nesta cidade, as relações sociais que os 
habitantes estabeleciam entre si, as vivências de muitos moradores na/da 
cidade nos anos 60 e 70 do século XX. 

 
No diálogo com os narradores, fomos percebendo outros significados nas 

experiências de lembrar o passado e o modo dos moradores retratarem essas mudanças no 
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meio social. Ainda no presente estas pessoas são atuantes e se constituem em sua luta 
cotidiana os donos e os pertencentes a este lugar. 

Ao problematizar os viveres, as relações sociais e o morar na cidade, no tempo em 
que a estação se localizava no centro perto do Grupo Escolar; a temporalidade desta época 
ainda ressoa nas narrativas dos entrevistados: a saída da escola, tempos saudosos da 
chegada do trem, dos meninos vendendo pastéis, dos passageiros apressados tomando um 
café, do movimento dos curiosos e dos que iam à busca dos jornais da capital, da corrida 
para entregar marmita na cancela da Avenida Floriano Peixoto, da boemia da Rua Uberaba, 
de brincar às margens dos trilhos, de correr para olhar o maquinista do trem. 

Conversando com outro morador da cidade, o Senhor Ramiro de Souza perguntamos 
a respeito da sua infância, de quando ele ainda era uma criança, sua ida para o Grupo 
Escolar e ele nos respondeu que: 

 
Olha eu tenho muita lembrança que meu, antes mesmo de eu ser 
rapaizinho né, antigamente, ele [o pai], cortava as árvore, nas mata né, nos 
lugar mais afastado da cidade, muitos alqueires e ele me contava muitas 
estória. Tinha muitos passarinho lá no centro e muitos menino caçava e ele 
trabalhava demais, ele comprou carroça, cavalo e um pedaço de chão, que 
é onde eu moro agora, aqui no Bairro Brasil. Nóis saía daqui e ia estudá no 
grupo escolar né? E era bom, era bom... só que os menino que estudava 
noutro grupo pra implicá com nóis falava que quem estudava lá entrava 
burro e saía leiteiro, isso tudo por causa do nome do grupo. Deixa eu 
explicar: Grupo Escolar Coronel Carneiro, entra burro e sai leiteiro  .(Grifos 
nossos). 

 
Este relato recuperou e rememorou as experiências do pai do Senhor Ramiro. Diante 

disso, o que ele guardou em sua memória não foi fruto de suas experiências, mas sua 
própria versão daquilo que seu pai realizou. No que se refere ao Grupo Escolar o Senhor 
Ramiro tem em sua memória o estigma das crianças que estudavam naquela instituição 
escolar, pois o mesmo se localizava na área suburbana da cidade, local estigmatizado para a 
classe dirigente de Uberlândia. Para compreender melhor essa questão, buscamos as 
considerações de Alessandro Portelli (2004: 298) sobre o modo como o tempo interfere na 
memória: 

 
A demanda de um indivíduo ao contar sua estória, pode, muitas vezes, 
trazer tanto conformidade quanto mudança, tanto coerência quanto 
amadurecimento. Os narradores estabelecem, portanto, serem tanto a 
mesma pessoa de sempre, quanto uma outra pessoa. Assim, as estórias 
mudam tanto com a quantidade de tempo (a experiência acumulada pelo 
narrador) quanto com a qualidade do tempo (os aspectos que ele quer 
enfatizar durante a narrativa). Nenhuma história será contada duas vezes 
de forma idêntica. Cada estória que ouvimos é única. 

 
Pelo teor da narrativa do Senhor Ramiro, possivelmente seu pai não trabalhava 

sozinho, deve-se atentar para a extensão da área que capinava, mas a memória conferiu a 
ele todos os méritos desse feito. Além disso, em sua narrativa a ênfase está centrada nos 
aspectos econômicos, visto que não há lembranças de passeios quando ainda era um 
menino. 
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A vivência dos moradores na cidade se constitui, não só do espaço de trabalho, mas 
também de espaços de lazer, lugares de encontro, socialização e construção de 
solidariedades múltiplas entre os trabalhadores como nos botequins e vendas, que se 
misturavam à rotina de muitos trabalhadores, tornando-se quase uma extensão de casa, 
para grande parte dos moradores.  

Nos botequins, como eram chamados, os trabalhadores se encontravam para 
comemorar o recebimento do salário, conversavam tomando café antes de ir para o 
trabalho e uma branquinha depois, ou vice-versa, e eles também eram um espaço para se 
discutir política, economia e salários. Conversando com o Senhor Ramiro, acerca do 
cotidiano e lazer dos trabalhadores na cidade: 

 
Ih, Geovanna era bom viu, nós saía do serviço e passava lá no Trianon, você 
já ouviu falar deste bar? Ficava perto da estação, logo abaixo do grupo 
escolar Coronel Carneiro... eu deixava meus filhos lá, prá estudá né. Aí 
quando eu saía do serviço, que eu trabalhava perto da estação, nas sacaria 
dos armazém, eu passava lá e nós encontrava lá prá tomar uma, uma 
branquinha né, prá divertir, jogar papo, falar do emprego, da política, e 
descontrair do serviço duro né. Era bar longe do centro, lá do outro centro 
sabe, e o povo falava até, dizia que quem ia lá era bêbado, mais num era 
não.   (Grifos nossos). 

 
Os bares mais afastados da área central, sempre referenciados pela sociedade como 

focos de alcoolismo e divergências, despertavam suspeitas por serem o espaço de 
permanente encontro de trabalhadores ferroviários da Companhia Mogiana. Em qualquer 
dos muitos estabelecimentos que lhes servissem café, comida ou simplesmente cachaça, os 
trabalhadores locais e de regiões diversas se encontravam e construíam suas relações 
sociais, suas experiências, ao mesmo tempo em que resolviam suas contendas pessoais, seus 
conflitos de trabalho, quem sabe até suas rivalidades amorosas e outras tensões do 
cotidiano. Era também nesses espaços que a intervenção e as transformações urbanas eram 
pensadas, refutadas ou taticamente remodeladas. 

O que se pode perceber concretamente é uma cidade aparecendo como produto de 
mudanças que tentava homogeneizar os espaços físicos e sociais. A investigação histórica e 
as evidências nos ajudam a questionar e a conduzir a discussão segundo as afirmações de 
Josep Fontana (2004) de modo que dêem uma resposta válida aos problemas que enfrenta o 
homem de hoje. 

Na perspectiva da história social, a investigação possibilitou trazer para o centro da 
discussão as experiências dos moradores, dando-lhes significado enquanto sujeitos sociais 
participativos do processo pelo qual se engendram as transformações nos espaços citadinos. 
E pensando na problemática da pesquisa, procuramos interagir com outros olhares sobre a 
cidade e, somados a eles, as narrativas foram documentos importantes no presente estudo. 
Segundo Portelli (1997: 31), tais fontes nos revelam as ações dos sujeitos, suas intenções no 
momento das transformações urbanas e o modo como elaboram suas memórias a partir do 
presente. 

O olhar desses sujeitos sociais sobre a cidade de hoje, remeteu-os ao processo de sua 
construção, ressaltando os papéis de cada um no passado. Isso se destacou, principalmente, 
no que se refere ao movimento das mudanças na cidade sobre o qual os mesmos têm um 
olhar particular. Relembrá-las, deixaram claro seus papéis como co-participantes no 
processo histórico e não somente como meros usuários. 



 
 695 

Durante as páginas que constituíram essa pesquisa, analisamos as narrativas de 
alguns moradores com intuito de problematizar, por meio de fragmentos de suas histórias e 
reelaborações, o que essas pessoas constroem a partir de suas trajetórias. Assim a memória 
é uma construção do presente avaliando viveres, expectativas, sonhos (PORTELLI, 1993: 41-
58), permitindo que as pessoas apresentem atos interpretativos (KHOURY, 2006) sobre o 
vivido e almejado. 

Nos anos de 1970, as transformações da cidade, a partir de nossa análise interferiram 
com maior peso na imagem, ocupação e modos de viver dos moradores. Uberlândia passa a 
ser palco de transformações no seu espaço. Não se ouvia mais o apito do trem, dando sinal 
de que chegava à cidade, não se via mais as crianças vindo e indo de trem, os piqueniques a 
margem dos rios, a escola com suas brincadeiras integrando-se à paisagem e do cotidiano da 
população. 

Pensamos que devemos fazer da História realmente um grande campo de 
possibilidades, demonstrando que não podemos subordinar as pessoas um destino histórico, 
principalmente quando compreendemos que as mesmas constituem experiências que lhes 
possibilitam que vivam não como se planeja exteriormente, mas que vivam a partir do seu 
lugar social e da realidade nas quais compõem suas experiências.  

As dificuldades de um novo viver são superadas, quando essas pessoas tecem suas 
formas singulares de vida , continuando a morar nas proximidades da rua estigmatizada, a 
estudar no Grupo Escolar, ou rememorando hábitos costumeiros em conversas sobre o 
experienciar a cidade. E resistem à base das condições com que constituem seus modos de 
vida nos lugares em que vivem. E é no fortalecimento dos seus modos de vida que os 
moradores suportam e enfrentam as saídas para as dificuldades, sejam os altos impostos ou 
a mudança para outros territórios da cidade. 

Assim, é fundamental as vivências e as experiências dos moradores para compor essa 
interpretação do processo histórico vivido em Uberlândia, a infância, as brincadeiras, a 
escola, os espaços de sociabilidade trazendo à tona um lugar pleno de vivências 
enriquecedoras, dificuldades e lutas constantes, e sabendo que, na provisoriedade desse 
olhar, abrimos possibilidades para avançar, dialogar e perceber as relações sociais por 
prismas diversos e permitir que a escrita da história continue a ser feita por muitos e em 
vários tempos, sempre preocupada em contribuir para a transformação e um futuro melhor. 

A participação desses e de tantos outros na cidade, flui nas narrativas, nas vivências 
com o sentimento de pertencimento; o enraizamento na cidade confere o lugar social dos 
sujeitos concomitantemente às práticas por eles desenvolvidas, denotando por meio de suas 
trajetórias de vida as noções de comprometimento com os acontecimentos na/da cidade e 
não apenas como meros observadores, na medida em que teceram e tecem laços de 
amizade, sociabilidades e firmam compromisso com os problemas locais.  

No entanto, quantas memórias e histórias ainda não faltam para serem contadas? 
Esta análise não dá conta de todas elas e por isso mesmo é apenas um começo, ainda há 
muito o que se investigar sobre o Grupo Escolar Coronel Carneiro, o morar na cidade, as 
brincadeiras e muitos sujeitos sociais com suas experiências e vivências a serem contadas.  
  Talvez a cidade, a escola, a infância e as brincadeiras dos moradores sejam um dos 
caminhos para enxergar o movimentar dos sujeitos sociais que ocuparam diferentes espaços 
e por eles circularam, e que hoje reavaliam suas trajetórias abrindo outras trilhas para que 
esse caminho continue sendo percorrido. 
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A internet na vivência lúdica da criança 
 

Alessandra Alcântara 
 António José Osório 

 
Resumo 
 

A internet tem sido uma presença crescente no cenário da infância contemporânea. 
Ela já faz parte do cotidiano das crianças e permeia suas atividades lúdicas propondo sua 
inserção no ambiente virtual. Neste contexto, propomos como objetivo de nossa 
investigação identificar o espaço que a internet ocupa e sua função na vivência lúdica da 
criança. Neste texto discutimos que o fenômeno da infância, tratada como categoria social, 
apresenta-se num continuo processo de ressignificação no qual as crianças são sujeitos 
ativos na construção de suas vivências e significados. Salientamos que a brincadeira é um 
fator essencial do desenvolvimento e do aprendizado infantil, e que estes são processos 
construídos histórica e socialmente. Portanto, optamos por dar ênfase ao discurso da 
própria criança sobre o tema. A partir de uma investigação qualitativa, fazendo uso da 
observação participante, pretende-se analisar o lugar da internet nas práticas lúdicas 
infantis: como a criança a representa no dia a dia e qual a função que ela ocupa nas 
brincadeiras cotidianas. Na fase introdutória da pesquisa foram realizadas, em caráter 
exploratório, observações de duas crianças, em ambiente residencial, quando do uso da 
internet em atividades lúdicas. Estas observações traçam indicativos preliminares ao 
direcionamento da pesquisa, como, por exemplo: o modo como às crianças usam a internet 
reforça o modo cotidiano de ser e brincar. 
 
Palavras chave: infância, internet, atividades lúdicas. 
 
 
Abstract 
 

Internet increases its presence in children’s contemporary life. It participates in their 
days and, as an entertainment, introduces them to the virtual environment created by 
computers. In this context, it is the main propose of this scientific investigation, to identify 
the zone occupied by internet in the children’s playful experience. This paper was prepared 
to try to discuss the childhood phenomenon, faced as a social category, which is in a 
continuous resignification process, in which the child is an active character that builds up its 
own experiences and meanings. We remark that play is an essential factor in the child’s 
learning development, which is built considering historic and social components. For these 
reasons, we opted to emphasize children’s own speech about this subject. In a qualitative 
research with a participative researcher we intend to analyze the place internet occupies in 
children’s playing activities, the way they represent this kind of occupation in nowadays life 
and which function it assumes in young people’s life. In a preliminary stage of this research, 
an exploratory activity was developed, consisting of observing the playful use of internet by 
two children in a home’s life context. This observation drives to preliminary findings, such as: 
the way children use the Internet, reinforces the way children behave and play everyday. 
 
Keywords: childhood, internet, play. 
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Introdução 
 
O presente texto foi elaborado no quadro da pesquisa de doutoramento em Ciências 

da Educação – Tecnologia Educativa e se propõe a apresentar as discussões e dados 
preliminares de uma investigação que tem como preocupação compreender a função que a 
internet desempenha nas atividades lúdicas infantis e identificar o espaço que as crianças 
estão dando ao uso desta em suas brincadeiras e jogos. Para iniciarmos, discutimos o 
conceito de infância como uma categorial social que se constrói a partir de sua interação 
com a cultura, portanto falamos de uma infância contemporânea. Apresentamos a 
brincadeira como um fator essencial para o desenvolvimento infantil, buscando refletir 
sobre a atividade lúdica e sua relação com a internet e a proposta de uma brincadeira digital. 
Debatemos os dados preliminares da primeira etapa da pesquisa exploratória nos 
questionando se este fenômeno contemporâneo tem incidência nas formas de brincar, 
aprender e se relacionar das crianças. 
 
 
1. Da construção da infância à infância digital 

 
Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas buscando entender a relação da criança 

com as novas tecnologias, mas a maioria se reporta a perspectiva adulta sobre essa relação.  
A presença das tecnologias na vida das crianças já não pode ser contestada. Porém, se 
acreditamos que as tecnologias participam da vida das crianças, e que modifica, em vários 
aspectos, a própria concepção de infância é porque partimos da noção de que a infância é 
uma construção cultural. Devemos destacar que a sociologia da infância faz uma distinção 
entre o conceito de infância como categoria social, e o conceito de criança, os atores sociais. 
Como categoria social o conceito de infância se constrói historicamente, num continuo 
processo de ressignificação. Segundo Sarmento, (2002, p. 3) “a construção histórica da 
infância foi o resultado de um processo complexo de produção de representações sobre a 
criança, de estruturação de seus quotidianos e mundos de vida e, especialmente, de 
constituição de organizações sociais para as crianças.” Essa construção não acontece de 
maneira isolada, mas decorrente de vários acontecimentos sociais, portanto sempre em 
mutação, sendo a escola, a família e os meios de comunicação instâncias que estão 
intrinsecamente relacionadas a esse fenômeno. Como atores sociais as crianças, que dão 
forma a essa categoria e que se definem como tal a partir das etapas de desenvolvimento 
humano, seja ele psíquico, cognitivo e/ou motor. 

Segundo Postman, (1999), as tecnologias tanto contribuíram para o nascimento 
dessa categoria social, como decretaram o seu fim, já que modificaram as formas de acesso 
à informação, pois o conhecimento de determinados assuntos definiam aquilo que era de 
ordem do mundo adulto ou do universo infantil. Para Postman (1999), coube à criação da 
prensa tipográfica provocar uma segregação entre o mundo do adulto e a infância, pois 
exigia a necessidade da alfabetização para a compreensão e inserção do indivíduo na 
sociedade letrada, ou seja, criou um novo mundo simbólico no qual a criança não estava 
apta a penetrar, ao mesmo tempo em que definia o universo adulto. A criança teve de ser 
preparada para o mundo adulto. A alfabetização e a segregação dos assuntos pertinentes a 
cada mundo passaram a ser trabalhadas nas instituições chamadas escolas, onde as crianças 
podiam aprender gradativamente sobre um universo adulto, sem fazer ainda parte dele, 
entendendo que havia segredos reservados para outro momento. 
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Para Postman (1999), da mesma forma que a prensa tipográfica teria provocado o 
surgimento da infância, as mídias eletrônicas, como a televisão, estariam acabando com ela, 
pois prescindem do universo simbólico criado pela imprensa. Sendo basicamente um meio 
visual, a televisão não exige nenhum preparo para sua compreensão, acabando com as 
zonas de segredo que definiriam os dois mundos. Além disso, a televisão teria tirado dos pais 
e da escola toda possibilidade de controle da informação, portanto o controle e manutenção 
da infância. Para que essa sobreviva, ainda de acordo com Postman, seria necessária a 
manutenção de padrões morais rigorosos.  

O determinismo com que Postman aponta o papel da mídia na construção e no 
desaparecimento da infância nos apresenta uma representação de criança como um 
indivíduo passivo e vulnerável diante das mudanças tecnológicas que se apresentam. Não 
podemos negar, como dito anteriormente, o papel que as mídias e as tecnologias têm nas 
mudanças ocorridas na nossa concepção de infância e como elas se fazem presentes em seu 
cotidiano, assim como não podemos mais ignorar as diversas formas de interação e os vários 
processos de significação que a criança estabelece com elas. 

Buckingham (2007) sustenta que para entendermos as mudanças ocorridas com a 
infância é preciso “reconhecer a natureza provisória e diversificada da infância 
contemporânea” (p. 92). Não falamos de uma infância, mas de infâncias, com contextos 
similares, mas não idênticos, com suas vivências e culturas próprias. 

Assim, se por um lado as crianças passaram a ter mais acesso ao mundo adulto por 
meio da interação com as mídias eletrônicas, por outro, a forma com as quais elas se 
apropriam desses conteúdos e se relacionam com essas mídias, influencia novos saberes, 
formas de relacionamento, percepções de mundo e reconhecimento que dependem dos 
processos de significação das próprias crianças e num outro contexto, dos adultos que 
constroem um discurso sobre, e para elas. 

A proposta de representação da infância como desbravadores de novas formas de 
conhecimento, em parte deriva da perspectiva, contrária a adotada pelos defensores da 
morte da infância, de que as tecnologias digitais possibilitam novas formas de cultura e 
comunicação interativas. Os computadores e mais fortemente a internet teriam um enorme 
potencial para a educação, pois oferecem à criança oportunidades diferenciadas de 
comunicação, criatividade, e de socialização.  

 Da mesma forma que a televisão foi, e continua sendo, objeto de controvérsias no 
que se refere ao seu uso pelas crianças e ao seu lugar no contexto infantil, os computadores, 
na era contemporânea da globalização, e o uso da internet também são colocados em 
posição ambivalente quando pensados em sua relação com a infância.  

Se por um lado, a relação da criança com a internet, rede mundial de computadores, 
é objeto de uma visão positiva centrada na forma que se percebe as possibilidades de 
transformações culturais, ocupando a posição de um instrumento diferenciado nos 
processos de ensino-aprendizagem, ou como forma de dar mais liberdade às crianças, por 
ser democrática e interativa, ou seja, fugindo dos padrões de controle dos adultos; por outro 
lado, como objeto de entretenimento, o uso de computadores e a internet passam a serem 
objetos de uma visão pessimista e são consideradas influências negativas, tal como Postman 
(1999), Steinberg & Kincheloe (2004) e outros, preconizaram também da TV. Discursos 
técnicos apontam que o uso descontrolado pode causar mal ao cérebro, ao corpo, ao 
comportamento social, e incentiva comportamentos violentos ou imorais, podendo causar 
prejuízos à imaginação e ao desempenho escolar. Ainda assim, paradoxalmente, a 
tecnologia, em forma de entretenimento, é muitas vezes ofertada à criança como uma 
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alternativa divertida e “segura” em compensação à impossibilidade de diversão em espaços 
públicos, considerados arriscados para crianças desacompanhadas.  

Nessas trajetórias paradoxais percebe-se que as novas mídias são colocadas mais 
uma vez, em uma posição determinista no que concerne à nova ideia de infância; porém o 
panorama da relação da criança com as novas tecnologias da informação ainda se apresenta 
indefinido, apesar das várias pesquisas que estão se desenvolvendo na área, principalmente 
se lembrarmos que a criança é sujeito ativo na sua relação com o meio, e isso inclui a forma 
como ela se apropria das tecnologias, como ela as está usando, o que estão criando com 
elas, e que espaço a criança permite que as tecnologias ocupem na realidade de suas 
vivências sociais. 

Na esteira do determinismo tecnológico encontramos posições claramente otimistas 
sobre o uso das tecnologias pelas crianças e jovens. Assim as crianças deixam os papeis de 
vítimas dos poderes negativos das mídias e passam a serem manipuladores de mídia, 
assumindo os papeis de agentes de transformação da sociedade. Alguns pontos são 
colocados como fundamentais para que essa inversão de papeis tenha acontecido. A 
internet é apresentada como ativa, democrática e interativa, permite a construção de novas 
redes sociais e comunidades, portanto seus usuários, os jovens, estariam “se tornando” 
criativos, independentes, confiantes, colaborativos, tolerantes e estariam construindo uma 
nova cultura totalmente diferente daquela da geração anterior (Tapscott, 2009). Esses 
pontos são também salientados por diversos outros autores que ainda enfatizam os 
benefícios que as tecnologias digitais podem trazer para a aprendizagem das crianças, a 
possibilidade de liberdade que as crianças podem ter com a internet, pois com ela poderiam 
fugir do controle adulto. Nesse contexto as crianças e os jovens são apresentados como 
naturalmente capazes de entender e manipular as novas tecnologias, pois já nasceram 
rodeados por elas, enquanto seus pais ainda sofrem para compreendê-las (Buckingham, 
2007).  

Apesar de banir a ideia da criança como consumidora passiva de mídia, esse 
otimismo exagerado pode esconder questões mais desconfortáveis que passam pelo 
entendimento de como as tecnologias são concebidas, produzidas e comercializadas e como 
são usadas de fato pelas crianças; a internet, por exemplo, pode oferecer um espaço 
democrático, mas ao mesmo tempo sectário, o uso da tecnologia para fins educacionais, 
muitas vezes disfarça a manutenção de um ensino tradicional, além disso, o uso da internet 
e de novas mídias exigem determinadas competências que não nascem naturalmente com 
as crianças, mas que precisam ser desenvolvidas, nesse percurso a criança, assim como o 
adulto, experimenta tanto a frustração quanto a euforia (Buckingham, 2007).  

De modo algum se pode negar as mudanças ocorridas nas histórias da infância e em 
seus modos de representações, nem o papel das mídias nessas trajetórias, porém não de 
forma determinista, mas levando em conta as diversas maneiras como as crianças 
constroem seus próprios significados, a forma como lidam com suas realidades culturais e 
seu complexo emaranhado de forças contraditórias, tanto políticas, sociais, quanto 
educacionais, que nos levam a perceber que as transformações da infância contemporânea, 
que estão a ocorrer, são complexas e ambíguas, afetando diferentemente os mais diversos 
grupos de crianças.  

Portanto para entender a relação da mídia com a infância, devem-se abandonar os 
discursos centrados e/ou originados no mundo adulto, e aproximar-se das realidades 
infantis, seu cotidiano, e suas formas de apropriação das tecnologias, mesmo que seja uma 
realidade em mutação. Devemos nos esforçar por entender as competências que as crianças 
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têm e identificar as que devem desenvolver para o trato com as tecnologias. Por ser um 
processo histórico e cultural, a ideia de infância avança, porém ainda sem contornos 
claramente definidos. Nesse contexto, afirma Buckingham (2007): 

 
Não podemos trazer as crianças de volta ao jardim secreto da infância ou 
encontrar a chave mágica que as manterá para sempre presas entre seus 
muros. As crianças estão escapando para o grande mundo adulto – um 
mundo de perigos e oportunidades onde as mídias eletrônicas 
desempenham um papel cada vez mais importante. Está acabando a era em 
que podíamos esperar proteger as crianças desse mundo. Precisamos ter a 
coragem de prepará-las para lidar com ele, compreende-lo e nele tornar-se 
participantes ativas, por direito próprio. (p. 295) 

 
As múltiplas ideias de infância presentes na contemporaneidade compartilham os 

mesmos espaços e tempos, porém independente do discurso assumido, a infância não deixa 
de ser o lugar e o espaço da criança. Este lugar está desenhado na sociedade globalizada, 
construído ao longo de sua história, em parte pela relação estabelecida desse mundo com o 
mundo adulto, doutra parte pela produção de uma cultura infantil com identidade própria, 
constituída a partir das interpretações e simbolizações do real produzidas pelas próprias 
crianças.  

Por isso não é possível considerar hoje a criança como seres passivos e a infância 
como uma mera fase da vida do individuo. Responsável pela construção de sua cultura, 
distinta do mundo adulto, a criança é o ator social, sujeito concreto que preenche e esvazia, 
num movimento constante, a categoria social conhecida como infância (Sarmento, 2002). 

A criança como ator social e sua interação com as mídias eletrônicas é um objeto de 
intenso debate. A internet como um “poderoso veículo de comunicação interativo” (Barra, 
2004, p. 62) faz parte do universo da infância contemporânea e protagoniza uma série de 
inquietações acerca do acesso aos seus conteúdos, usos, exposição e riscos que acaba por 
provocar as mais diversas necessidades de investigação, ora com o objetivo de proteção à 
infância, ora por necessidade de controle e manutenção da infância dentro de padrões 
morais e relacionais estabelecidos, ou ainda como forma de conhecer a realidade infantil e 
de preparar o adulto para intervir e se relacionar de forma produtiva com a nova geração e a 
permanente perspectiva de mudanças. 

Segundo Barra (2004), “aproximarmo-nos dos mundos da infância significa também a 
compreensão da dimensão interactiva criança-internet” (p. 167). Nesse sentido a 
“naturalização” da internet no mundo infantil talvez esteja associada à vivência lúdica que a 
criança faz enquanto se apropria de seus instrumentos e recursos. Barra (2004) com o 
objetivo de investigar o que as crianças conhecem da internet e o que fazem nesse espaço 
virtual conclui, dentre outros resultados, que as crianças procuram os jogos na internet 
apesar de não se dirigirem especificamente para sites infantis e que mesmo as crianças mais 
novas (sua pesquisa teve como amostra crianças entre 6 e 11 anos) utilizam a internet sem 
constrangimento. Parece haver uma vinculação entre o uso da internet e a ludicidade. 
Navegar, brincar na internet, pode ser tão prazeroso quanto qualquer outra brincadeira. 
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2. O lúdico, a cultura lúdica e a relação entre o brincar e o aprender 
 

Brincar é coisa de criança! Quantas vezes não ouvimos essa expressão, e o que nos 
diz ela? Expressões como essas guardam em si uma gama de representações que incidem 
sobre nossas atitudes, comportamentos e julgamentos, não só acerca da criança e da ideia 
que fazemos do universo infantil, mas também acerca do sentido e da importância da 
brincadeira. O brincar aparece em muitas ocasiões (e ainda hoje), na nossa sociedade como 
o oposto ao trabalhar, ou o fazer “coisa séria”. Isso acaba por colocar a atividade espontânea 
infantil no patamar do fútil ou do sem importância, até o momento em que as ciências 
deram um significado à brincadeira. O simples fato de a atividade ser reconhecida como 
brincadeira faz parte de um repertório designado e reconhecido por cada cultura. Segundo 
Brougère (1998), 

 
Uma das características do jogo consiste efetivamente no fato de não 
dispor de nenhum comportamento específico que permitiria separar 
claramente a atividade lúdica de qualquer outro comportamento. O que 
caracteriza o jogo é menos o que se busca do que o modo como se brinca, o 
estado de espírito com que se brinca. Isso leva a dar muita importância à 
noção de interpretação, ao considerar uma atividade como lúdica. (para. 5)  

 
Para nomear, interpretar e dar sentido a essa atividade recorre-se a um apanhado 

cultural que operacionalizará um lugar para ela naquele contexto. Ora, se a cultura e suas 
significações são processos dinâmicos, suas manifestações também o são, os modos de 
brincar e mesmo de ser criança “acompanham os tempos”, marcando sua trajetória de 
forma singular. Chegamos a estratificar por gerações aquilo que caracteriza os modos de ser 
e de se relacionar dos indivíduos a partir de suas produções culturais. Não nos interessa 
traçar um perfil dessas gerações, mas compreender a importância desses artefatos culturais 
nos processos sociais, em particular a infância e seus modos de brincar, já que 
compreendemos a brincadeira como uma atividade marcadamente infantil (mas não 
exclusiva da criança, pois o adulto também desenvolve diversas atividades lúdicas).  

Partindo da ideia de que a brincadeira é um fator essencial do desenvolvimento e do 
aprendizado infantil, e que estes são processos construídos histórica e socialmente, nos 
quais devem ser levadas em conta a cultura e as relações sociais, nos debruçamos sobre a 
questão para entender o que é lúdico, a interface da atividade lúdica e da aprendizagem, 
como se dá a vivência lúdica da criança com as novas tecnologias.  

O lúdico e a brincadeira estão estreitamente relacionados e vêm sendo estudados a 
partir de diversos referenciais científicos. Partindo de um percurso já traçado, buscamos nos 
apropriar de um sentido que nos permita discutir as práticas lúdicas que surgem em 
interação com as novas tecnologias da informação. 

O lúdico envolve na sua prática as mais diversas manifestações, a brincadeira em si 
ou o ato de brincar, o jogo, o ato de jogar, o brinquedo como artefato lúdico. Cada uma 
dessas manifestações foram alvos de estudos e especulações, com aproximações em seus 
significados, mas guardando em si suas especificidades. Considerando as contribuições de 
alguns estudiosos no tema podemos salientar algumas dimensões que podem nos ajudar a 
debater o conceito: é uma condição que faz parte da existência humana; é uma atividade 
espontânea em que os indivíduos escolhem participar ativamente, pois é uma situação 
prazerosa, ou seja, brinca-se pelo prazer de brincar, mesmo que em alguns momentos sejam 
evidenciadas situações de desprazer, como salienta Vygotsky (1994) quando, por exemplo, a 
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brincadeira envolve disputas e competições. A brincadeira não tem um objetivo claro, a não 
ser o da própria atividade de brincar, mas seus efeitos emergem do próprio processo lúdico. 

Segundo Lopes (2008), o conceito de ludicidade deve ser entendido como uma 
condição de ser do humano, que se manifesta a partir de ações lúdicas, tais como brincar, 
jogar, construir brinquedos, e que afetam os mais diversos campos de ação do indivíduo: 
cognitivo, relacional, afetivo, comunicacional. Essa abordagem segue a linha de diversas 
teorias de desenvolvimento infantil, tais como a teoria de Piaget e Vygotsky, nas quais as 
atividades lúdicas são colocadas como naturais da criança e possibilitadoras de seu 
desenvolvimento. 

Piaget (1975, 1990) coloca que embora as atividades lúdicas da criança comecem 
espontaneamente, com a presença de exercícios motores, ela se desenvolve 
progressivamente em sucessivos graus de complexidade, passando pelos jogos simbólicos, 
permitindo que a criança assimile a realidade externa e a represente, para posteriormente 
possibilitar a construção de formas de relações sociais, alcançando a construção do 
julgamento moral (Piaget, 1994).  É na busca do equilíbrio entre os processos de assimilação 
e acomodação que a inteligência é definida. Na assimilação o sujeito incorpora novos 
elementos à sua estrutura de pensamento. Na acomodação, essas estruturas se reorganizam 
para incorporar esses novos elementos. A brincadeira permitiria à criança a assimilação e a 
acomodação de novos elementos. A possibilidade que as atividades lúdicas proporcionam de 
simbolizar, representar mentalmente, é uma função essencialmente humana. 

Apesar de Piaget não apontar explicitamente em sua teoria a relação da cultura com 
a brincadeira e os processos de aprendizagem, o desenvolvimento de jogos simbólicos 
permitem o acesso à cultura, além disso, nos chama atenção a importância da experiência, 
do fazer, do atuar no concreto, para a assimilação e desenvolvimento do aprendizado, pois 
acreditamos que muitas das experiências lúdicas das crianças passaram a ser mediadas por 
artefatos tecnológicos, colocando a experiência no patamar da representação, ou seja, a 
infância digital experimenta a partir de simulações das experiências.  

Por outro lado, para Vygotsky (1994), as atividades lúdicas se desenvolvem com a 
aquisição da linguagem que permite à criança o uso do símbolo, e possibilita a brincadeira 
de faz de conta, ou o jogo de papeis, no qual a criança cria uma situação imaginária em que 
incorpora elementos de seu contexto cultural e social, adquiridos por meio de sua interação 
com o meio. A brincadeira permite à criança vivenciar no imediato aquilo que ela ainda não 
está preparada para executar na vida real, proporcionando um ensaio de seus futuros papeis 
e modos de comportamento (Vygotsky, 1994). Isso permite que a criança atue em outro 
nível que não o habitual para sua idade, criando uma zona de desenvolvimento potencial, 
pois provoca um impulso para níveis mais elevados de desenvolvimento. 

Também na psicanálise de crianças encontramos referência ao fato da brincadeira 
permitir a representação e a compreensão da realidade, Winnicott (1975), salienta 
justamente o fato de a brincadeira ser uma experiência de criação e produção de sentido, 
que se constrói num espaço potencial, que não é nem externa (realidade concreta), nem 
interna, mas um espaço intermediário vivenciado nas relações da criança com o outro. 

Por ser uma característica essencialmente humana, a atividade lúdica apresenta 
diversas formas de manifestações, que apesar das tentativas de repertoriá-las, são 
vivenciadas a partir do contexto sociocultural no qual se apresentam. Portanto a definição 
do que é a brincadeira, o ato de brincar, o jogo, o brinquedo (que até então usamos de 
forma indistinta) pode variar de acordo com o meio ou origem no qual se apresenta, assim 
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como o próprio termo que a define varia de acordo com a língua, nesse sentido afirma 
Huizinga (2004), 

 
a categoria geral de jogo não foi distinguida com idêntico rigor por todas as 
línguas, nem sempre sendo sintetizada em uma única palavra. Em todos os 
povos encontramos o jogo, e sob formas extremamente semelhantes, mas 
as línguas desses povos diferem muitíssimo, em sua concepção de jogo... ( 
p. 34)  

 
Lopes (2008) também aborda essa questão quando, a partir do significado semântico, 

destacou cinco palavras em língua portuguesa para designar as atividades que tinham 
relação com o fenômeno da ludicidade: brincar, jogar, brinquedo, recrear e lazer. Lopes 
(2008) busca na etimologia da palavra brincar o sentido que ela pode abranger. Assim 
brincar deriva de brinco, que significa foliar, entreter-se, divertimento, não falar a sério, 
gracejo, jogar, ócio, proceder levianamente, ornar excessivamente, objeto para as crianças 
brincarem, bonito e brinquedo (Lopes apud Gordinho, 2009). Lopes (2008) nos chama 
atenção ainda para três características na diversidade de significados que a palavra brincar 
pode assumir: a atividade de brincar, é reconhecida por aqueles que dela participam ou a 
observam como sendo uma brincadeira, implica uma ação com sentido positivo ou negativo, 
pode envolver uma atividade física.  A palavra jogar provém do latim jocare e designa as 
atividades realizadas com a intenção de distração, divertimento, brincadeira e brinquedo, 
escárnio, prática de um prazer e ainda coisa que se diz a rir, não a sério, prática de um 
desporto, astúcia, fingimento e luta (Lopes apud Gordinho, 2009). Já o brinquedo se refere 
aos artefatos utilizados na brincadeira, que podem ter sido construídos para esse fim ou 
transformados em brinquedos por aqueles que brincam, ou seja, são objetos que adquirem 
um significado lúdico. Finalmente as palavras recrear e lazer estão mais relacionadas com a 
perspectiva de tempo livre, recreação, folga, distração, ou ainda descanso, ócio, repouso. 

Segundo Kishimoto (1997) o termo jogo pode assumir, quando voltado para a 
ludicidade, três significados diferentes; pode referir-se a um sistema linguístico num 
contexto social específico, ou a um sistema de regras, ou a um objeto (como jogos de 
tabuleiro).  

Já Vygotsky (1994) considera que mesmo as brincadeiras de faz de conta portam 
regras, é no jogo de papéis que as crianças conseguem assimilar regras de comportamento, 
portanto não há diferença entre jogo (como jogo de regras) e brincadeira (jogo espontâneo).  

Por sua vez, o brinquedo não trás consigo um sistema de regras pré-definidas, mas 
pode conter informações de uma realidade social, ou uma realidade imaginada. Para 
Brougère, (1995 apud  Jardim, 2003) o brinquedo é portador de significados e 
representações, tanto por parte da criança, no que se refere à realidade e ao imaginário 
infantil, quanto por parte do adulto, no que se refere à sua concepção de infância.  

Brougère (1998) nos chama a atenção para o fato que brinquedo e brincadeira, assim 
como a própria representação da infância, são fortemente marcados pela cultura e pelo 
contexto social no qual se inserem. Segundo Brougère (1998) a brincadeira necessita de um 
aprendizado social.  Na cultura preexistem estruturas que definem as atividades lúdicas e 
que possibilitam a sua apreensão por parte das crianças antes de utilizá-las em novos 
contextos. Para Brougère é durante a brincadeira que se aprende, antes de qualquer coisa, a 
brincar e a interagir com um mundo simbólico particular, ou seja, o primeiro efeito do jogo 
não é a entrada na cultura de um modo geral, mas aprender a cultura do jogo em particular.  
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A essa cultura do jogo Brougère denominou de cultura lúdica. Entende-se por cultura 
lúdica o conjunto de práticas lúdicas, regras, costumes, significados, brincadeiras, objetos 
lúdicos, inseridos no contexto social em que se constrói. Constrói-se por não ser uma 
estrutura fechada, mas por estar em permanente processo de construção e em estreita 
interação com a cultura e os suportes simbólicos que ela fornece (Brougère, 1998). É 
brincando, interagindo com os brinquedos, desenvolvendo atividades lúdicas, que a criança 
constrói sua cultura lúdica.  

Somam-se às essas ideias os modos específicos de manifestação das culturas infantis. 
Para Sarmento (2004), a cultura da infância exprime a cultura da sociedade na qual se insere, 
mas de forma diferente do mundo adulto, essa diferença se dá “nas formas especificamente 
infantis de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo” (p.12). Nesse sentido 
existe uma “universalidade” na cultura infantil que vai além das culturas específicas da cada 
contexto vivenciado pelas crianças. Segundo Sarmento (2004), os quatro eixos 
estruturadores da cultura da infância seriam: a interactividade, ludicidade, a fantasia do real 
e a reiteração (p.13).  
 A interactividade se faz na heterogeneidade das relações que a criança estabelece 
entre o mundo adulto e o mundo infantil, na qual é possível apreender valores, 
comportamentos, atitudes. Ou seja, a criança tanto aprende a partir das vivências familiares, 
escolar, em atividades sociais, como com seus pares nos jogos e brincadeiras em que se 
“apropriam, reinventam e reproduzem o mundo que as rodeiam” (idem, p. 14).  A 
ludicidade, considerado o traço fundamental da cultura infantil, está presente nas atividades 
cotidianas da criança. A cultura lúdica (Brougère, 1998), conforme já discutimos se manifesta 
nessa interactividade dos dois mundos, o que faz com que Sarmento (2004) e Brougère 
(1997) nos chamem atenção para a importância dos artefatos culturais que são produzidos 
para a criança, como jogos e brinquedos que muito nos falam dessas interações. A fantasia 
do real faz parte da forma como a criança se apropria do mundo real, o transforma, o 
reinventa, e lhe atribui significado. Ela traz para o mundo imaginário, objetos, pessoas e 
acontecimentos de seu cotidiano da mesma forma que personagens e enredos fictícios são 
levados para o real. A fantasia do real é um processo que permite interpretar o mundo 
“transpondo-o, contra todos os determinismos e contra todas as pretensões de 
subordinação a um controle total, para uma ordem habitável.” (Sarmento, 2004, p. 17). A 
reiteração nos traz a não linearidade temporal. O tempo, para a criança, não precisa 
obedecer a padrões lineares, ele vai, volta, é sempre repetido ou reiniciado, não tem 
medida. E é sempre revestido de novas possibilidades, que permitem à criança as idas e 
vindas necessárias para sua acomodação e compreensão do mundo.  
 A partir de uma análise preliminar, o brincar na internet parece obedecer a essas 
mesmas dimensões propostas por Sarmento (2004): propõem novas formas de 
interatividade, mundos não reais nos quais podemos ser o que quisermos, a possibilidade de 
reinventar o tempo e recomeçar a qualquer momento. A internet propõe uma forma 
semelhante e ao mesmo tempo diferenciada de viver a cultura infantil. Diferenciada por 
propor essas possibilidades num mundo virtual, distante ou não do real, mas no qual a 
criança poderá desenvolver atividades lúdicas a partir de uma representação da realidade.  

Além disso, não sabemos quais, das atividades desenvolvidas na internet pelas 
crianças, elas consideram brincadeira, pois mesmo as atividades não correlatas aos jogos, 
numa primeira instância podem ser divertidas e prazerosas. Também devemos levar em 
consideração que muitos dos conteúdos e jogos acessados pelas crianças na internet podem 
fazer parte de outros universos midiáticos, tais como desenhos animados, histórias em 
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quadrinhos, filmes, jogos, bonecos e livros, nos quais conteúdos se complementam e 
significados são transmitidos e partilhados simultaneamente.  
 
 
3. Descobertas sobre brincar de internet 
 
 A partir desses questionamentos propomos uma investigação acerca do lugar 
ocupado pela internet na ludicidade infantil, dando voz às próprias crianças para discutirmos 
como a internet é representada por ela no dia a dia e qual a função que a internet ocupa nas 
brincadeiras cotidianas. Essa pesquisa encontra-se em sua fase introdutória, porém já 
levanta algumas possibilidades interessantes para a discussão. Optamos por desenvolver 
uma pesquisa qualitativa, na qual a participação do investigador e da criança é 
determinante. Segundo Sarmento, Soares, & Tomás (2004), 
 

Considerar a participação das crianças na investigação é um passo 
decorrente da construção de uma disciplina das ciências sociais que procura 
desconstruir a persistente afonia e invisibilidade das crianças nas 
investigações que ao longo do último século se foram multiplicando sob a 
égide de tentar compreender a criança, sem nunca considerar essa mesma 
criança enquanto elemento válido do processo, com voz e opinião acerca 
do mesmo (p. 6). 

 
O que buscamos é a participação efetiva da criança no processo da pesquisa, nesse 

sentido estamos atentos aos aspectos éticos e metodológicos da investigação. Aspectos 
como: o consentimento informado, a liberdade de recusa de participação a qualquer 
momento, a valorização e o respeito à fala e ao comportamento da criança, são pontuados 
com cada criança participante da investigação (Soares, 2006).  

A observação participante e a entrevista não estruturada foram técnicas de recolha 
de dados que utilizamos nessa primeira fase da pesquisa, com caráter exploratório, e que 
nos possibilitou a aproximação e a escuta da criança em seu próprio ambiente doméstico, 
pois buscávamos compreender o uso da internet como artefato lúdico e não 
necessariamente vinculados aos aspectos pedagógicos que o uso na escola, por exemplo, 
poderia associar. Sem uma programação pré-estabelecida para esses encontros, era 
facultada à criança a possibilidade de propor as atividades que seriam desenvolvidas durante 
aquele espaço de tempo. Os encontros foram marcados pela descontração, com duração 
aproximada de duas horas. Foram desenvolvidas sessões de atividades na internet, outros 
tipos de atividades lúdicas e um “bate papo” com as crianças sobre o que consideravam 
divertido, incluindo nessa perspectiva o uso da internet. Os encontros foram acompanhados 
por um adulto responsável pela criança, que apesar de não participar diretamente da 
entrevista, ocasionalmente fazia alguma intervenção. 

Participaram dessa primeira etapa, duas crianças: uma menina de 11 anos e um 
menino de 10 anos, apesar do escopo da pesquisa prever a intervenção com crianças mais 
jovens, entre 06 e 11 anos, por entender que a internet está sendo utilizada cada vez mais 
cedo, inclusive nas escolas, como recurso didático. Na fase exploratória da pesquisa a 
amostragem foi feita por conveniência. Os dados foram recolhidos em diário de campo e 
posteriormente transcritos, permitindo um exercício analítico e de interpretação que nos 
levou a diversos questionamentos que poderão incidir no planejamento das próximas etapas 
da pesquisa e na redefinição dos marcos teóricos que balizarão essas etapas.  
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As crianças que participaram da etapa exploratória da pesquisa declararam que 
usavam a internet para realizar tarefas e pesquisas escolares, mas também para se divertir, 
nesse caso usavam a internet para jogar, ou buscar curiosidades ou novidades sobre aquele 
assunto que lhes interessava no momento. A internet não foi colocada como um primeiro 
recurso para um momento divertido, para essas crianças brincar na internet ou passa a ser 
uma opção quando não têm outro interesse, ou atividade a desenvolver, ou a internet 
partilha a preferência das atividades lúdicas com outras atividades. 

 
Quando não tenho nada para fazer eu ligo a internet. 

Menina – 11 anos 
 
Eu gosto de brincar na internet, gosto de jogar futebol e de jogar com meus 
amigos. 

Menino – 10 anos 

 
 Apesar de não parecer à primeira opção em termos de diversão, a internet é 
apresentada como algo divertido, pois não deixa de ser um recurso para o entretenimento. 
Além disso, as crianças apresentaram certo fascínio pela tecnologia, demonstraram 
familiaridade e habilidades em utilizar ferramentas e dispositivos que a internet 
disponibiliza, como o software Prezi, usado para editar apresentações que ficam 
armazenadas “nas nuvens”. 
 

Quer ver o que descobri na internet?  
Ainda estou aprendendo a usar, mas é bem legal! 

Sobre o Prezi - Menino – 10 anos 
 

  Eu não acredito que quando você sai de férias não leva nem o celular, nem o 
notebook! 

Menina – 11 anos 

 
Quando acessam a internet partilham o interesse entre jogos online e o uso de outras 

ferramentas, como os blogs. As crianças entrevistadas criaram e desenvolveram blogs com 
fins de divulgar para outras crianças assuntos de interesse, tais como: novidades sobre jogos, 
viagens, dicas de livros ou filmes assistidos, dicas de comportamento, culinária ou moda. 
Interessante apontar que os blogs retratam aquilo que as crianças tratam com interesse não 
só na internet: aquela que dá dicas de livros adora ler e escrever, aquele que dá dicas de 
viagens adora viajar com a família e conhecer lugares novos. Apesar dos blogs apresentarem 
assuntos de interesse das crianças percebemos, que não estavam atualizados, as últimas 
postagens tinham sido realizadas há alguns meses.  

 
Desculpa, faz tempo que eu não atualizo o blog! 

Menina – 11 anos 

 
As crianças entrevistadas afirmaram gostar de brincar com jogos na internet, os jogos 

escolhidos são jogos online que trazem elementos que também estão presentes em outras 
atividades das crianças: jogo de vestir a boneca com roupas da moda, ou fazer compras, ou 
cozinhar. Ou ainda jogos de competição, jogos de aventura em terras estranhas com 
multijogadores. 
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 As crianças parecem ter noção de que a internet oferece, além de coisas 
interessantes como as redes sociais, alguns riscos, pois tinham restrições quanto ao seu uso. 
 

Eu só uso o e-mail de vez em quando, muito pouco.  
Não gosto do facebook, pois pode ter pessoas perigosas na internet. 

Menina – 11 anos 
 
Sem dúvidas o facebook é o que tem de mais divertido na internet hoje,  
mas a minha mãe, é o tipo da mãe que não deixa o filho pequeno ter 
facebook. 

Menino – 10 anos 

O que a princípio poderia parecer uma reclamação foi apresentado, pelas crianças, 
como cuidados que os pais têm com os filhos, até mesmo trazendo certo orgulho quando 
colocado, porém percebemos que elas têm autonomia no uso do computador, inclusive 
usam a internet na maior parte das vezes sozinhas, mesmo quando os pais estão em casa. 
 
 
Considerações finais 
 

Essas primeiras observações traçam indicativos preliminares ao direcionamento da 
pesquisa, elas sugerem que: as tecnologias de comunicação e informação, e de modo mais 
especifico, a internet, fazem parte da rotina da infância contemporânea, porém a maneira 
como as crianças usam a internet parece estar associado aos modos de ser e brincar que a 
criança apresenta em seu contexto cotidiano, pois aquilo que foi considerado divertido no 
uso da internet, seus jogos, os conteúdos dos blogs, reproduzem ou confirmam brincadeiras 
realizadas na vivência concreta da criança. O que parece indicar que as vivências lúdicas das 
crianças no real, não foram abandonadas ou totalmente substituídas por atividades lúdicas 
consideradas inovadoras na rede. Ou seja, a internet não sacrifica a brincadeira, nem 
transforma a criança num adulto precoce, ela pode oferecer à criança espaços lúdicos 
prazerosos e confortáveis.  A criança como sujeito ativo de suas vivências, interpreta, usa, 
testa, modifica suas experiências, isso não implica numa escolha entre o “ou isto ou aquilo” 
como nos diria a poetisa brasileira Cecília Meireles, mas numa coexistência de modos de 
brincar.  

Entretanto vale salientar que esses modos de brincar, que hoje estão presentes 
simultaneamente, implicam em investimentos diferenciados por parte da criança. O que nos 
leva a questionar outros elementos da vivência lúdica infantil: como a cultura é dinâmica, 
não estaríamos na verdade vendo um movimento de substituição das práticas lúdicas já que 
os jogos online são similares aos jogos tradicionais? Se aquilo que a criança considera 
divertido na internet está sempre de acordo com o modo com o qual ela lida com a 
realidade, essas vivências estariam sendo usadas como escudos que protegeriam a criança 
de vivências lúdicas, ou outras experiências, nas quais ela se confrontaria com outros modos 
de ser, brincar e responder às exigências sociais? Se considerarmos a brincadeira como uma 
imersão experiencial, na qual a criança constrói o seu mundo simbólico e se torna apta a 
vivenciar a sua cultura, o fato de vivencia-la virtualmente prepararia a criança para a vivência 
tecnológica, porém desproveríamos a criança do acesso ao mundo simbólico tão necessário 
para as vivências do mundo real?  A instantaneidade das experiências lúdicas na internet 
permitiria à criança de fato elaborar uma compreensão sobre a cultura na qual estão 
inseridas? 
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Muitas lacunas e questionamentos foram abertos a partir dessa primeira etapa da 
pesquisa, para desenvolvê-los será necessário muito mais tempo de observação, será 
necessário também ampliar a amostra inclusive realizando observações com crianças 
menores. Acreditamos que o fato de termos tido um contato individual com cada criança 
permitiu uma relação de proximidade que abriu possibilidades para análises mais subjetivas 
das práticas lúdicas infantis, porém acreditamos que os grupos focais também poderão 
proporcionar novos parâmetros de análise quanto às representações que as crianças fazem 
da internet em seus espaços lúdicos e a partir das suas vivências entre os pares. 
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¿Cómo socializan las películas de animación a los más pequeños? 
Estudio de los conflictos emocionales  

a partir de grupos de discusión con menores216 
 

Leticia Porto Pedrosa 
 

 
Resumen 
 

Los grupos de discusión como método cualitativo de investigación es una efectiva 
manera de profundizar en las percepciones y opiniones sobre ciertos temas de interés. En 
nuestro caso, esta técnica constituye una vía óptima de acercamiento a los menores a través 
de un enfoque dinámico e interactivo. Esta investigación cuenta con el análisis de nueve 
grupos de discusión, unas 20 horas estructuradas en sesiones de trabajo directo con 50 
niños y niñas, de diferentes nacionalidades y con edades comprendidas entre 5 y 11 años. La 
finalidad de este estudio es abordar los conflictos emocionales que se reproducen en las 
películas de animación de Walt Disney/Pixar y cómo influyen en el público infantil. Entre las 
conclusiones, se obtienen datos interesantes acerca de los modelos sociales y estereotipos 
presentes en el discurso de estas películas, la empatía que despiertan ciertos personajes, la 
socialización de género que se transmite, así como el papel que cumple la violencia en estos 
relatos audiovisuales, identificada con diversión en muchos casos. 

 
Palabras clave: Menores, socialización, conflictos emocionales, animación Disney-Pixar, 
grupos de discusión 
 
 
Abstract 
 

As a qualitative method, focus group is an effective way for gathering data about 
perceptions and opinions on some topics. Focus groups offer a rich, interactive and 
developmentally effective approach in research with children. This investigation analyzes 
nine focus group, about 20 hours of work with 50 children between 5 and 11 of age and 
different nationalities. The purpose of this research is study the emotional conflicts in Walt 
Disney/Pixar animation movies and how they influence in young audiences. Among the 
conclusions more interesting are information about social models and stereotypes in these 
films, empathy in front of some characters, gender socialization and the role of violence, 
identified with entertainment in many cases. 
 
Keywords 
Children, Socialization, Emotional Conflicts, Disney-Pixar Animation, Focus Group 
 
                                                           
216

 Algunas ideas de esta investigación han sido presentadas y debatidas en las conferencias impartidas en 
México sobre “El estudio de los conflictos en la animación”, en la Universidad de Montemorelos (Nuevo León, 
19 de julio de 2011) y “La socialización de la infancia a través de la animación”, en la Universidad del Valle de 
México, Campus Cumbres, (Monterrey, 25 de julio de 2011). 
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1. Introducción 
  

Desde el 22 de noviembre de 1995 en que Walt Disney y los estudios Pixar 
estrenaron la primera parte de “Toy Story” el mundo de la animación digital revolucionó el 
mercado. Este largometraje, dirigido por John Lasseter, fue la primera película animada por 
ordenador que recibió un Oscar. A partir de ese momento, esta industria del 
entretenimiento se ha mostrado imparable. El hecho de que sean películas aptas para los 
menores no quiere decir que se dirijan exclusivamente al pequeño público. Las modernas 
técnicas y procedimientos empleados en la animación digital consiguen movilizar a 
espectadores de diferentes generaciones, una buena estrategia comercial con palpables 
resultados en cuanto a la recaudación de cada nuevo estreno. No hay que olvidar que el cine 
es una fábrica de sueños pero que además, como diría A. Hitchcock, “el cine no son más que 
400 butacas que hay que llenar” y, por tanto, debe ser un negocio rentable. 

Los menores, en cuanto a su consideración como niño-mercado (Pecora, 1998), 
constituyen uno de los principales consumidores de los productos de merchandising 
relacionados con estas películas y la comercialización y distribución de estos títulos en DVD o 
en diversos soportes aptos para el hogar. De tal modo que esas historias no sólo “llegan” a 
los pequeños espectadores a través del cine sino que estamos hablando de un visionado 
constante y reiterativo en múltiples pantallas disponibles, alentado por el refuerzo que 
ejercen las representaciones isomórficas de los personajes originales de estos filmes, en 
cualquier accesorio que nos podamos imaginar. A diferencia de los adultos, los niños y niñas 
disfrutan más cuanto mayor es el reconocimiento de lo que ven o escuchan.  

 
 “Un niño será capaz de sacar el máximo provecho de lo que la historia le 
ofrece en cuanto a compresión de sí mismo y en cuanto a su experiencia en 
el mundo, sólo después de haberlo oído repetidas veces y de haber 
dispuesto del tiempo y de las oportunidades suficientes para hacerlo 
(Bettelheim, 1986: 83)”. 

 

Sin embargo, ante el aluvión de contenidos audiovisuales a los que estamos expuestos 
en la actualidad, es necesario propiciar una lectura y recepción crítica de los mensajes y 
contenidos mediáticos. La importancia de la educación para los medios o la alfabetización 
mediática cobra un mayor protagonismo en nuestros días (Pinto, 2011; Pereira, 2000; Pérez 
Tornero, 2007; 2008; etc.), especialmente cuando hablamos de niños y jóvenes. 
 
 
2. Marco teórico y objetivos 
 

Desde los primeros años, “los niños y niñas están expuestos a una gran cantidad de 
material cultural y mediático que transmite representaciones sociales tendentes a reforzar 
esquemas de comportamiento socialmente aceptados (Martínez y Merlino, 2006: 125-126)”. 
En nuestra cultura audiovisual, los medios de comunicación cumplen funciones que, hasta 
hace bien poco, eran competencia de otros agentes de socialización como la familia o la 
escuela. Nos preguntamos en qué medida estos contenidos que se transmiten a través de las 
pantallas, y a los que los menores dedican un gran número de horas, pueden influir en su 
socialización. En palabras de A. Giddens: “un niño absorbe pasivamente las influencias de las 
realidades con las que entra en contacto […] Un niño es, desde que nace, un ser activo” de 
ese proceso (1993: 60)”. 
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La finalidad principal de esta investigación en curso es ofrecer una interpretación 
acerca de las percepciones que mantienen los niños y niñas sobre los conflictos emocionales 
que se transmiten en los largometrajes de animación de Walt Disney y los estudios Pixar. La 
mayoría de estos relatos animados son adaptaciones de los cuentos clásicos popularmente 
conocidos, aunque no tienen por qué beber de fuentes tradicionales en todos los casos y 
pueden presentar también historias nuevas. Sin embargo, observamos que todas estas 
aventuras -especialmente pensadas para los más pequeños- mantienen una estructura 
común, tal y V. Propp recogió en su Morfología del cuento (1981). Casi todos los relatos 
maravillosos parten del alejamiento de alguno de los personajes principales y se van 
sucediendo otras funciones hasta llegar a un máximo de treinta y una: prohibición, 
trasgresión, interrogatorio, información, engaño, complicidad, fechoría, carencia, mediación, 
principio de la acción contraria, partida, primera función del donante, reacción del héroe, 
recepción del objeto mágico, desplazamiento en el espacio entre dos reinos, combate, marca, 
victoria, reparación, vuelta, persecución, socorro, llegada de incógnito, pretensiones 
engañosas, tarea difícil, tarea cumplida, reconocimiento, descubrimiento, transfiguración, 
castigo y matrimonio (Ibíd.: 37ss). Éste es el patrón principal que siguen los cuentos 
maravillosos, según el formalista ruso.  

Este marco estructural también se reproduce en las películas de animación -en 
cuanto a modernos cuentos audiovisuales- y nuestra pretensión es analizar esos “conflictos 
emocionales” presentes en esas funciones clásicas que configuran el desarrollo de la trama. 
Entendemos esta expresión como situaciones con una gran carga emotiva que apelan de 
manera directa a nuestros sentimientos y emociones. No necesariamente tienen que 
implicar una relación con otras personas sino que esos impactos emocionales que recibimos 
de las imágenes pueden determinar nuestra conducta o actitud individual frente a 
determinados hechos reales. En las películas de animación es frecuente encontrar 
contenidos relacionados con situaciones de alejamiento o separación del protagonista, 
despedidas, traiciones, engaños, abandonos, momentos de soledad, violencia, etc. Y, de 
manera frecuente, encontrarnos la presencia de la muerte de algunos de estos personajes 
como desencadenante de la trama o como parte fundamental en la resolución de la historia.  

Como conflicto emocional por excelencia, trataremos de estudiar este tipo de 
contenidos y profundizar en este sentimiento de la pérdida y su influencia en la comprensión 
por parte de los menores. En este artículo, sin ánimo de desbordar las pretensiones de esta 
publicación, ofrecemos una síntesis de algunas de las conclusiones más representativas de 
este trabajo, centrándonos especialmente en el estudio de la muerte como principal 
conflicto emocional en estos relatos audiovisuales. 

 
3. Metodología 
 

Esta investigación combina técnicas cuantitativas y cualitativas a la hora de abordar la 
socialización que transmiten las modernas películas de Walt Disney Pictures y Pixar 
Animation Studios.  
 

“Los métodos cualitativos, que utilizan el lenguaje natural, son mejores 
para obtener acceso al mundo de la vida de otras personas en breve 
tiempo. Por otra parte, los métodos cuantitativos son mejores para 
conducir una ciencia positiva, esto es, permiten una recolección de datos 
clara, rigurosa y confiable y permiten someter a prueba hipótesis empíricas 
en una forma lógicamente consistente (Schwartz y Jacob, 1984: 22)”. 
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En estas líneas, únicamente presentaremos la parte que corresponde a la aplicación 

de la metodología cualitativa a través de los grupos de discusión con menores, para 
profundizar en la “lectura” que ellos hacen sobre los contenidos emocionalmente fuertes 
que perciben a partir del visionado de estos filmes. Por otra parte, el estudio se compone 
también del análisis del contenido de estos largometrajes de animación digital. Tomamos 
como modelo la plantilla que proponen Wimmer y Dominik (1996: 182-183) para un estudio 
sobre dibujos animados y mediante tablas de frecuencias codificamos los personajes 
principales –según el papel que desempeñan en la trama, la especie y el género al que 
pertenecen-, los valores y contravalores promovidos en el discurso y en la representación, la 
temática de estos largometrajes, el tipo de familia que aparece, la tipología de actos que 
llevan a cabo los personajes por secuencias temporales, con especial atención a los 
contenidos violentos que registran estas películas y su posible repercusión en la socialización 
de los menores (Yokota y otros, 2000; Igartua y otros, 2001). Algunos de los resultados 
parciales que arroja esta parte del análisis cuantitativo se encuentran recogidos y citados en 
varias publicaciones (Porto Pedrosa, 2010: 1-20; 2011:147-150; Garrido Lora, 2010: 47-67). 

Este estudio se compone de 12 películas catalogadas como “Autorizadas para todos 
los públicos” que han sido producidas por Pixar Animation Studios y distribuidas por Walt 
Disney Pictures: “Toy Story” (John Lasseter, 1995), “Bichos: una aventura en miniatura” (John 
Lasseter, 1998), “Toy story 2” (John Lasseter, 1999), “Monstruos S.A.” (Peter Docter, Lee 
Unkrich y David Silvermann, 2001), “Buscando a Nemo” (Andrew Stanton y Lee Unkrih, 
2003), “Los Increíbles” (Brad Bird, 2004), “Cars” (John Lasseter, 2006), “Ratatouille” (Brad 
Bird y Jan Pinkava, 2007), “Wall-E” (Andrew Stanton, 2008), “Up” (Bob Peterson y Pete 
Docter, 2009), “Toy Story 3” (2010, Lee Unkrih) y “Cars 2” (2011, Brad Lewis y John Lasseter). 
Además, en este estudio sobre los conflictos emocionales no podemos obviar los dos 
antecedentes de referencia de la mano de Walt Disney como son “Bambi (1942, David 
Hand)” y “El Rey León” (1994, Rob Minkoff y Roger Allers). 

El análisis de contenido de estos largometrajes se complementa con la puesta en 
marcha de nueve grupos de discusión con menores, con edades comprendidas entre 5 y 11 
años. Los grupos de discusión son una técnica particular que poseen entidad propia, y son 
especialmente utilizados tanto en la investigación de mercados como en la investigación 
social (Vallés, 1999: 279ss). La principal virtud de este método de exploración cualitativa es 
su capacidad para captar abiertamente las opiniones, actitudes, motivaciones y expectativas 
de las personas en relación a cuestiones concretas. En el caso de trabajar con menores, esta 
riqueza informativa todavía es mayor debido a la espontaneidad y naturalidad de los niños a 
la hora de hablar sobre aquello que piensan.  

En nuestro estudio cualitativo han participado 50 niños y niñas en diferentes sesiones 
-separadas por género y mixtas-, con un mínimo de cuatro y un máximo de ocho personas 
por grupo. Para la selección de la muestra se han combinado diferentes variables: género 
(femenino y masculino), edad (5 a 11 años), nacionalidad (no sólo la española sino también 
han intervenido niños de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Marruecos, etc.), hábitat 
(urbano y periferia de Madrid), clase social (media-alta y media-baja) y orientación 
ideológica o religiosa (cristianismo, islamismo, ateísmo, agnosticismo, etc.), todos ellos 
residentes en la Comunidad de Madrid, en España. En total, del análisis realizado hasta el 
momento, se recogen más de 20 horas de trabajo directo con estos niños y niñas. 
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4. ¿Cómo entienden los menores la muerte representada en los personajes de ficción? 
 

Tal vez podríamos empezar este epígrafe respondiendo que “cada niño la entiende a su 
manera”. Aunque entran en juego múltiples variables, entre las que destaca 
fundamentalmente la edad y, por tanto, el grado de madurez y desarrollo del menor. Uno de 
los errores más frecuentes cuando se trabaja con niños es considerar a este colectivo como 
“un grupo homogéneo de pequeños adultos”, sin tener en cuenta las “inmensas diferencias 
que caracterizan a un ser humano de dos años y a uno de cinco (Crescenzi, 2010: 74)”.  

Con el objetivo de analizar los conflictos emocionales que se reproducen en la 
animación de Disney/Pixar y cómo los perciben los niños, en los grupos de discusión (GD) se 
seleccionan determinadas escenas y secuencias de los 12 largometrajes de animación que 
reflejen este tipo de situaciones. La mayoría de los menores ya han visto estas películas 
anteriormente y reconocen de manera sencilla los personajes y las historias.  

A continuación, recogemos algunos extractos transcritos en los que los niños 
manifiestan sus opiniones sobre lo que ellos perciben a través de la pantalla. Una vez 
visualizada la parte de “El Rey León” (1994) en la que Scar mata a su hermano Mufasa, se les 
pregunta a los integrantes de un GD mixto (8-11 años), si es ésta la parte que mejor 
recordaban. Ante esta cuestión responden que “no, ésta es la parte que NO quiero recordar 

Imagen 1. Metodología aplicada en el trabajo de campo. 
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[...], no porque es muy triste” (niña, 10 años) o bien “a mí no me gusta recordar lo triste” 
(niña 11 años), aludiendo al conflicto emocional que se sucede en esta escena. Sin embargo, 
cuando ven esta parte niños menores (GD mixto, 5 años), la comprensión de lo que está 
ocurriendo no resulta tan clara para ellos: 

 
-“Se ha muerto. 
- No, no se ha muerto, sólo está dormido, ¿no ves? Ha dicho: ‘tienes que 
levantarte’ 
- Se ha muerto. 
- Sí, ha muerto. 
- Y ahora, le echa la culpa el malvado. 
- Moderadora: Y, ¿eso está bien?, ¿está diciendo la verdad? 
- No, porque él le arañó… 
- Y luego le mató. 
- Hay que cuidar a los animales. 
- El padre de ése era bueno y los otros malos que están lejos… yo creo que 
no está muerto, está dormido. 
- No está muerto. 
- Profe, cuando termine, nos dices si está muerto o no, ¿sí? Así vemos quién 
va a ganar”. 

 
Y lo mismo sucede cuando el fragmento de película que se les proyecta a los más 

pequeños es sobre la muerte de la madre de Bambi: 
 

- “Moderadora: ¿Sabéis qué está pasando? 
- Que [a Bambi] le encontró su padre. 
- Se ha perdido la madre y se van a encontrarla […] 
- Es que como iba un poco lenta, se perdió Bambi. 
Moderadora: ¿Lo volvemos a ver (el fragmento) a ver qué ha pasado? 
- […] Moderadora: Lo que le ha sucedido a su mamá es que la han matado. 
Esos tiros que oíamos, como de cazadores… 
- Y, ¿quién la ha matado?, ¿el padre? […] 
- Me gusta esta parte”. 

 
En el caso de “Bambi” (1942) tal vez pueda resultar más complicado para un niño 

pequeño entender con exactitud qué ha pasado, porque más bien se intuye lo que sucede y 
en ningún momento hay imágenes sobre la madre del cervatillo una vez que la bala le 
alcanza. Pero resulta especialmente llamativo el caso de la situación de una muerte explícita 
en película de “El Rey León” (1994), en la que las niñas y niños más pequeños que han 
participado en este trabajo, los de 5 años, no sabe muy bien si realmente el personaje de 
Mufasa se muere o está tan solo dormido. Este tipo de dudas no tendrían lugar en GD con 
edades superiores, donde tienen un grado de comprensión mayor sobre lo que ven y sobre 
la vida misma en general. 

Al hilo de las imágenes sobre conflictos emocionales que van viendo en “Ratatouille” 
(2007), “Up” (2009) o “Toy Story 3” (2010), por citar algunos ejemplos, en un GD con niñas 
(de 5 a 8 años) otro de los temas que afloran es qué pasa después de la muerte: 
 

 -“[…] No, le dice que si se muere que va al cielo... 
- Moderadora: ¿y las personas que se mueren van al cielo? 
- Sí. 
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- Dios le lleva. 
- No, las entierran. 
- No, profe. Los marroquíes los coge Dios y los lleva y luego ve qué han 
hecho y si es algo bueno los llevan al paraíso y si son malos los dejan”. 

 
Otras de las reflexiones sobre estas cuestiones surgidas a partir de un GD de niñas 

(10-11 años) abordan las siguientes ideas: 
 

-“Moderadora: ¿Y si una persona desparece, lo hace para siempre? 
- No se sabe. 
- No se sabe, a lo mejor te vas a otro sitio. Aunque si es bueno, al cielo; y si 
es malo, al infierno […] 
- Yo también, lo que ha dicho ella, si eres bueno vas al cielo, y si eres malo, 
al infierno 
- Aunque si eres medio-medio, te parten por la mitad: la mala se queda en 
la mala, y la buena en la buena”. 

 
En la película de “Up” (2009), uno los GD de niñas (10-11 años), una de ellas llega a 

comparar la idea de la muerte con el divorcio, cuando Ellie fallece y Carl se queda viudo, en 
“Up” (2009):  
 

-“¿Se muere? 
- Sí, pobrecita... 
- Pobrecita,  ¿me puedo poner en su lugar? No me gusta que se muera. Si 
fuera mi madre, me mato […] 
- ¡Qué pena! 
- Es como un divorcio, pero más fuerte”. 

 
Otro de los GD de niños (7 y 10 años) hacen los siguientes comentarios, en relación a 

la muerte de Ellie, la mujer del Sr. Fredricksen”: 
 

- “Su mujer […] se muere porque es vieja. 
- Bueno, porque es abuelita. 
- Todos los viejos mueren. 
- Moderadora: ¿un niño no se puede morir? 
- No. 
- Bueno, si le atropella un coche sí. 
- Aunque, bueno, también se puede salvar […]” 

 
Para finalizar este epígrafe, retomamos una de las conclusiones surgidas de uno de los GD 
sólo con niños (7-10 años), en la que uno de los menores habla de que de los contenidos 
emocionalmente fuertes relacionados con la muerte de alguno de los personajes que se 
incluyen en las películas responden a una estrategia comercial.  “Es el truco de siempre, para 
dar pena […], porque alguien de verdad se muere de mentira (niño, 7 años)”. 
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4.1. “Yo tengo una abuela que vive en el cielo y otra en Ecuador” 
 
En relación a cómo los menores perciben y entienden la muerte en los personajes de 

ficción, citamos ahora una actividad especial realizada en uno de los GD que resulta bastante 
gráfica con respecto a lo que significa este hecho para los más pequeños. Además de 
visionar algunos fragmentos de películas como hemos estado viendo, hemos puesto en 
marcha algunas actividades complementarias dentro de estas sesiones, como la lectura de 
un cuento sobre la pérdida, en el que explicaba la muerte de un abuelo.  

A continuación, se les pidió que dibujasen dónde creían que estaba ahora el abuelo 
Dondón. Todos los niños le situaron en el lado superior de la hoja -lo que para ellos es el 
cielo, según explican-, junto a las estrellas, y está ahí “porque fue muy bueno con su nieto” 
(niña, 6 años). A continuación, mostramos uno de los dibujos que realizó una niña de 8 años, 
en el que aparece el abuelo Dondón en el cielo, junto a una estrella que brilla mucho, y en la 
parte inferior del folio, aparece Dindón, su nieto, rezando por el abuelo “porque le echa 
mucho de menos y se acuerda todos los días de lo bueno que fue con él”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para los niños el hecho de que algún personaje se muera es un hecho natural, un 

cambio de circunstancias que se puede producir por diversas causas. Hacemos referencia 
ahora a una experiencia parecida que llevaron a cabo A. de la Herrán y M. Cortina (2006), a 
partir de un trabajo en el aula con niños de 6 años. Tras la lectura de un cuento también 
sobre la muerte de un abuelo, se les pedía a los pequeños que dibujaran escenas 
relacionadas con lo que se le acababa de narrar. El 90% de los dibujos situaban al abuelo en 
algún rincón de la parte superior de la hoja, aunque para cada uno de los niños el abuelo se 
había ido a un sitio diferente, pero todas las ilustraciones estaban llenas de colores, de 
naturaleza y de vida. 
 
 
 

Imagen 2. Ejemplo de dibujo sobre la lectura del cuento de Dindón y Dondón. 
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“¡Qué divertido!” Los personajes violentos en la animación 
 

En general, una de las afirmaciones que hemos encontrado a la hora de analizar estos 
GD es cómo los menores utilizan la muerte como castigo en los personajes malvados: 
“cuando alguien se porta mal hay que matarle” (niña, 5 años). No se trata de una opinión 
aislada sino que para ellos, cada uno debe “pagar” por lo que hace.  
 

- “Porque cada película contiene su mensaje y entonces enseña que ser 
malo no es bueno, no es buena idea, que no hay que hacerlo. Y también 
porque los malos, aunque creen que van a ganar, nunca será así” (niña, 10 
años). 

 

Sorprendentemente, una de las niñas de 8 años, en medio de una de estas sesiones 
de trabajo con ellos, relaciona esta “necesidad de justicia” en los personajes malvados del 
audiovisual con la actualidad real y le cuenta a sus compañeros que con el asesinato de 
Osama Bin Laden sucedió lo mismo: “puso bombas para que muriera mucha gente”, y por 
eso le mataron.  

De vuelta al mundo de la ficción, la mayoría de los niños considera que casi todos los 
personajes malvados de las películas acaban pagando sus malas acciones, tal y como lo 
expresan en un GD de niñas (10-11 años): 

 
- “Algunos mueren […] 
- Algunos reciben su castigo, otros mueren, y otros quién sabe...   
- Yo he visto en algunas pelis en la que los malos se quedan malos, como en 
la de “Los Increíbles”. 
- Moderadora: ¿Y cuántos tipos de castigo se os ocurre que pueden recibir 
los malos? 
- Ir a la cárcel. 
- Ir al infierno, matarles. 
- Arreglar lo que ha roto, porque sabe que lo ha hecho mal y lo va a 
arreglar. 
- Castigarle para que haga servicios por la comunidad 
- ¿Que pague lo que ha hecho? Haciendo lo mismo... arreglando lo que ha 
hecho mal” 

 
Y cuando hablamos de los malos de las películas es frecuente que éstos encarnen 

personajes violentos que llevan a cabo acciones y situaciones agresivas, llenas de 
contravalores y características poco positivas en su actitud y comportamiento. En anteriores 
estudios, hemos constatado que, en el caso de las películas de DreamWorks Animation, “la 
violencia ocupa el primer lugar en cuanto a la naturaleza de las acciones que emprenden […] 
constituyendo el 28,2% de las acciones que se han contabilizado en los 115 personajes 
(Porto Pedrosa, 2010: 14-15)”. 

Pero también es cierto que la violencia -o la inclusión de contenidos relacionados con 
la muerte- en este tipo de narraciones audiovisuales se muestran con un grado de crudeza 
menor que en las películas de ficción para adultos o incluso en otros materiales infantiles. 
Retomamos las palabras de Iturralde Rúa, y consideramos que en estas películas, la violencia 
“es siempre higiénica, sin deshechos, sin vísceras (1984: 45)”, pero violencia, al fin y al cabo. 

Cuando nos referimos a la presencia de contenidos violentos en los medios 
audiovisuales, debemos determinar muy bien qué entendemos por definición de violencia 
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(Gerbner y Gross, 1976; Signorielli y otros, 1995; Mustonen y Pulkkinen, 1997: 173, etc.), así 
como tener en cuenta la propia naturaleza del medio, ya que no es lo mismo la violencia que 
percibimos a través de la televisión (receptor pasivo) que en un videojuego (participación 
activa), por ejemplo, donde además, las imágenes suelen contener altas dosis de realismo. 
Por otro lado, debemos establecer cuál es la justificación de la presencia de estos 
contenidos: si se incluyen de manera gratuita o se enmarcan en un contexto determinado 
(Porto Pedrosa, 2010: 16). 

Para evaluar la consideración de la violencia como conflicto emocional –y una de las 
principales causas de la muerte de los personajes en las películas-, a los menores se les 
muestran algunos fragmentos o imágenes fijas de los largometrajes que forman parte de la 
muestra para que expresen sus opiniones sobre esas escenas.  

Algunos de los comentarios que hacen a propósito una dispositiva en la que se les 
muestran personajes malos y buenos de las películas de Disney/Pixar, se les pregunta a los 
participantes de un GD (niñas, 10-11 años) qué personajes prefieren: 
 

-“Los buenos. 
- Aunque hay algunos personajes malos que son chistosos. 
- Muy chistosos 
- [...] A me gustan algunos que otros personajes malos, porque imponen. 
- ¡Ponen intriga!” 

 
En la misma línea, en otro GD de niñas (5-8 años) se afirma que: 

 
“A mí a veces me gustan los malos y los buenos [...] Es que hacen cosas 

divertidas, a mí me gusta lo que hacen. A mí nunca me dan miedo” (niña, 
7 años). 

 

A veces, no sólo se decantan por los antagonistas o por los personajes que no 
encarnan valores positivos, sino que además aprueban algunas de sus conductas un tanto 
cuestionables. En un GD mixto (8-11 años), tras el visionado de una de las últimas escenas de 
“Toy Story 3”, se pregunta que si tuvieran que escoger uno de los personajes que han visto a 
cuál le gustaría parecerse: 
 

-“Al oso. Porque lo que ha hecho está bien, porque a ver, si no fuera un caso 
de vida o muerte, no escogería el oso, pero en un caso de vida o muerte, y te 
obligan a salir, ¿qué harías: te mueres con ellos o te salvas tú?  
- Pero, a ver, él los podría haber salvado a todos, porque ese botón paraba 
la cinta y así no se caían. Y si apretase el botón, no se caerían todos.  
- Entonces, ¿se tira él también para morir con ellos?” 

 

Por último, otra de las actividades que incluimos en alguno de los GD es que, después 
de ver varios resúmenes de películas, los participantes dibujen aquel personaje que más le 
ha gustado.  
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En este GD mixto (5-11 años), los personajes seleccionados han sido: Rapunzel (tres 

niñas), Blancanieves, Ariel, Bob Esponja, Remy y la abuelita de “Ratatouille” (2007).  A 
diferencia de los dibujos de sus compañeros, esta última elección se toma no porque le 
guste porque quiere “dibujar un personaje horrible” (niña, 8 años). 

 
“Esta abuelita me ha parecido muy mala [...] por eso la he pintado tan fea, 
con la nariz larga, pelos en las piernas y fuego en la ropa [...]  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque el héroe sea “el malo”, el espectador se identifica emocionalmente con el 
protagonista, aunque sepamos que al final va a perder, porque así “debe ser”. Resulta igual 
o todavía peor, cuando el héroe violento es el que hace justicia, “el bueno”. Todo en el 
lenguaje de la película se orienta para causar nuestra admiración. Cuando este personaje 
logra por la fuerza que el bien triunfe, llegamos a la misma conclusión: la violencia es un 
buen instrumento para conseguir aquello que queremos. “Los héroes agresivos del cine y la 
televisión, poseen ciertas características que los hacen atrayentes y los convierten en 
modelos (Loscerales y Núñez, 2001: 67)”, con todo lo que ello significa. 
 
 
Conclusiones 

Imagen 4. Ejemplo de dibujo de personaje escogido. 

Imagen 3. Ejemplos de dibujos de personajes favoritos en niñas de 5 años. 
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Llegados a este punto, recopilamos algunas de las ideas que hemos ido desarrollando en 

páginas precedentes. En este artículo sólo hemos podido ofrecer breves pinceladas 
relacionadas con las percepciones que los niños y niñas tienen sobre el conflicto emocional 
de la muerte representado en el cine de animación de Disney/Pixar. 

1. En primer lugar, destacamos la naturalidad con la que los menores tratan el tema de 
la muerte. Lejos de los prejuicios o miedos que podemos tener los adultos, ellos lo 
tratan abiertamente, tanto para referirse a los contenidos audiovisuales como para 
compartir experiencias cercanas.  

2. La comprensión que ellos tienen sobre este hecho varía en función de la edad. Tras la 
realización de estos grupos, hemos constatado cómo los más mayores son capaces 
de reconocer mejor qué está pasando -incluso en situaciones en las que la muerte no 
se representa de manera explícita sino que más bien se intuye qué acaba de suceder 
por el desarrollo de la propia historia-, mientras que los de menor edad precisan de 
explicaciones más concisas. 

3. La orientación ideológica o religiosa influye en la percepción sobre el fin de la vida, 
aunque predomina un sentido cristiano en la concepción de la muerte entre los 
menores que han participado en estas sesiones.  

4. Las reacciones más frecuentes son la pena y la tristeza, y rara vez relacionan la 
muerte con la sensación de miedo. En el otro extremo, algunos manifiestan su 
preferencia por este tipo de contenidos: “a mí me molan las [películas] de miedo, las 
de muerte […] Me gustan porque tienen un final muy, muy guay, como que destrozan 
a una rata, matan a una persona…” (niño, 10 años). 

5. Vinculado a esto, nos encontramos con que estas reacciones producidas cuando los 
menores visualizan estos contenidos parecen estar motivadas por el grado de 
empatía que despiertan ciertos personajes. Cuando el pequeño tiene una mayor 
capacidad empática con esos personajes de ficción se produce un vínculo más 
emotivo con determinadas situaciones relacionadas con la muerte. 

6. En este sentido, también podríamos decir que la empatía parece guardar relación con 
el género. En general, las niñas tienden a “sentir” más las escenas con una mayor 
carga emocional que ellos. 

7. Los niños entienden la muerte como ruptura, como un cambio que se produce en 
una situación y a partir de ese momento las circunstancias cambian, pero no tiene 
que ser para peor. Y retomamos el ejemplo que nos ofrece una niña (10 años), al 
decir que la muerte “es como un divorcio, pero más fuerte”. 

8. Según ellos, se le podrían atribuir tres causas fundamentales a la muerte: 
a. Las personas se mueren cuando son mayores, como consecuencia lógica de la 

vida, “mis abuelos son muy mayores, ya casi se van a morir” (niña, 5 años). 
b. Otra opción es cuando esa desaparición viene provocada por otra persona, en 

el caso de un homicidio o asesinato, mediante el uso de la violencia o las 
armas. Los propios niños afirman que, por ejemplo, “las escopetas no son 
buenas [...] sirven para matar a los enemigos y cazar animales” (niño, 5 años). 

c. O bien, cuando las personas son malas y la muerte aparece entonces como 
castigo porque “cuando alguien se porta mal hay que matarle” (niña, 5 años).  

9. Por último, otro de los puntos a destacar es que, a diferencia de lo que pudiésemos 
pensar, a los niños no les incomoda hablar sobre estos temas. Ellos consideran que 
estas cuestiones pertenecen al mundo adulto, están acostumbrados a que es un 
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ámbito en el que ellos no deben participar, y por eso cuando se abordan estas 
cuestiones en su presencia hablan abiertamente de lo que creen y de las experiencias 
que les ha tocado vivir. Los niños necesitan comunicarse ante este hecho y por eso es 
imprescindible que les escuchemos. Como afirma E. Kübler-Ross, “si compartimos la 
experiencia de la muerte con un niño, las ramificaciones serán increíbles y podremos 
ayudarles a superar este hecho tan natural (1996: 29)”. 
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Curtir, comentar, compartilhar: 
O que fazem as crianças no Facebook? 

 
Nélia Mara Rezende Macedo 

 
 

Resumo 
 

Este texto discute os usos que crianças brasileiras entre oito e doze anos fazem do 
site Facebook tendo como estratégias metodológicas observações constantes de perfis 
infantis e interações promovidas pelas ferramentas do Facebook, principalmente o chat.  
Transitando entre infância e cibercultura enquanto campos teóricos, abordam-se questões 
geracionais e alteritárias implicadas na relação entre crianças e tecnologias digitais, 
articulando o debate a conceitos que emergem das novas formas de sociabilidade 
engendradas pelo contexto da sociedade em rede. No esforço de compreender a experiência 
de ser criança a partir dos sentidos construídos nas interações online, o texto ainda convida 
à reflexão sobre os desafios de construir metodologias de pesquisa com crianças que 
buscam investigar fenômenos contemporâneos.  
 
Palavras-chave: crianças; redes sociais; Facebook. 
 
 
Abstract 
 

This text discusses the use of Facebook by Brazilian children, between eight and 
twelve years-old, as methodological strategies with observations in the children's profiles 
and interactions promoted by the tools of Facebook, especially the chat. Transiting between 
childhood and cyberculture as theoretical fields, to address generational issues and based on 
otherness involved in the relationship between children and digital technologies, articulating 
the debate concepts that emerge from new forms of sociability engendered by the context 
of the network society. In an effort to understand the experience of being a child from the 
meanings constructed in online interactions, the text also invites reflection on the challenges 
of building research methodologies with children who seek to investigate contemporary 
phenomena. 

 
Keywords: children, social networking, Facebook. 
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Este texto apresenta parte de uma pesquisa em andamento que se dedica a analisar 
as relações entre crianças e sites de redes sociais a partir dos usos que são feitos por elas – 
tanto do que se pode observar em seus perfis, como aquilo que as próprias crianças relatam 
fazer quando estão online. O estudo mais amplo tem como objetivo geral compreender 
quais fenômenos sócio-culturais são inaugurados nos modos de viver a infância com o 
atravessamento das tecnologias digitais, em especial com o uso crescente de sites de 
relacionamento por crianças. Desta perspectiva específica, busca-se investigar o que leva as 
crianças a criarem um perfil nesses sites e como se dá esse processo; por que o fazem; o que 
buscam nas redes sociais; que usos são feitos. A partir daí, o que é possível afirmar sobre a 
infância contemporânea? 

O recorte privilegiado neste artigo consiste em discutir os usos que crianças 
brasileiras entre oito e doze anos fazem do site Facebook217, que conforme dados de 
pesquisas, vem atraindo um número cada vez maior de usuários infantis a despeito de sua 
classificação etária218 . A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no Brasil,219 realizada anualmente pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias 
da Informação e da Comunicação, desenvolveu em 2009 a primeira TIC Crianças a fim de 
medir a posse e o uso de tecnologias da informação e comunicação entre crianças de cinco a 
nove anos em todo território brasileiro. Neste primeiro levantamento, a principal atividade 
das crianças na internet concentrava-se em jogos e outros usos classificados como lúdicos, 
não incluindo a comunicação como atividade realizada com frequência. As redes sociais 
foram apenas mencionadas no relatório final em caráter de hipótese para o número 
expressivo de cadastro de emails, indispensáveis para a inscrição nesses sites.  

Entretanto, um novo levantamento realizado no ano seguinte, 2010, confirmou a 
presença de crianças nas redes sociais que já era notável em observações de perfis infantis 
em sites como o Orkut220 e o próprio Facebook. A TIC Crianças 2010 declara que de 27% das 
crianças que usam a internet, um terço usa as redes sociais, como demonstra o gráfico a 
seguir (o destaque em vermelho é deles): 
 

                                                           
217

 www.facebook.com  
218

 Segundo os seus termos de uso, o Facebook é proibido para menores de treze anos. 
219

 Acesso aos relatórios em http://www.cetic.br/tic/criancas/2010/index.htm. 
220

 www.orkut.com. Apesar de pouca projeção internacional, o Orkut manteve-se durante alguns anos como o 

site de rede social mais acessado no Brasil. Ver: Facebook ultrapassa Orkut em usuários no BR, diz revista; 

Ibope não confirma. Fonte: http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/09/04/facebook-ultrapassa-

orkut-em-usuarios-e-acaba-com-reinado-de-7-anos-no-br/ 

http://www.facebook.com/
http://www.cetic.br/tic/criancas/2010/index.htm
http://www.orkut.com/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/09/04/facebook-ultrapassa-orkut-em-usuarios-e-acaba-com-reinado-de-7-anos-no-br/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/09/04/facebook-ultrapassa-orkut-em-usuarios-e-acaba-com-reinado-de-7-anos-no-br/
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Imagem 1: O que as crianças fazem na internet?221 

Com base nestes dados, o relatório conclui que os jogos online são as atividades mais 
difundidas entre as crianças, acrescentando que jogos e atividades escolares são portas de 
entrada para a criança na internet. Entretanto, não fica claro se os questionários 
apresentaram essas atividades, o que limitaria as respostas, ou se os respondentes as 
citaram espontaneamente. É importante considerar também que os questionários foram 
respondidos pelas crianças na presença dos adultos, o que nos autoriza a problematizar a 
implicação desta condição em relação a alguns dados apresentados, entre eles, a ausência 
das redes sociais dentre as atividades registradas em 2009 e o alto índice de buscas na 
internet para pesquisas escolares nos dois anos seguidos. 

Dada a periodicidade anual com que se realizam as pesquisas TIC Crianças, é 
importante reconhecê-las como importante material de consulta, não só pelos dados 
pontuais que oferecem, mas sobretudo, pela possibilidade de acompanhar a evolução 
desses dados ao longo da elaboração da tese. O que dirá a TIC Criança 2011 sobre as redes 
sociais? De que maneira esses números contribuem para o debate a que convida este texto? 

 Em busca de diálogo em âmbito internacional, vale mencionar o Projeto EU Kids 
Online222, uma iniciativa europeia com vinte e cinco países que pesquisa os usos da internet 
e outras tecnologias entre crianças e jovens sob a perspectiva de enfocar os riscos e a 
segurança online, além de analisar como lidam com estes dois elementos. Este projeto se 
encaminha para a terceira fase de investigações, sendo que os relatórios de resultados entre 
2006/2009 e 2009/2011 em muito contribuem para a temática das crianças nas redes 
sociais, tanto pelo que diferencia como pelo que particulariza a relação das crianças 
brasileiras com as tecnologias.  
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 Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/criancas/2010/apresentacao-tic-criancas-2010.pdf 
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Nos relatórios do Projeto EU Kids Online, confirma-se que as redes sociais são 
altamente populares entre as crianças, sendo que em Portugal, 38% delas já possuem perfis 
em alguns desses sites – porcentagem maior, portanto, que a do Brasil. As redes sociais 
figuram como oportunidade de partilha com outras pessoas e de expressão de identidade, 
mas uma vez que o objetivo central da pesquisa é desenvolver recomendações sustentadas 
nos dados obtidos para a promoção de políticas de ação que promovam usos mais seguros, 
as relações de uso de sites de redes sociais pelas crianças não foram analisadas. Contudo, os 
estudos revelam dados interessantes: o uso da internet continua a aumentar principalmente 
entre as crianças mais novas. Segundo dados do Eurobarómetro223, em 2008, 60% das 
crianças entre os seis e os dez anos já eram utilizadoras da internet no contexto europeu.  
 
Nascer e viver em rede 
 

Evidenciados o crescente aumento de uso da internet por crianças e sua presença em 
sites de redes sociais, cabe analisar como se relacionam infância e cibercultura enquanto 
campos teóricos. Inicialmente, é importante destacar o caráter geracional que emerge como 
tensão desta discussão. Segundo algumas teorias recentes, como Nativos digitais, Geração 
Net, Geração Y, os nascidos na década de 80 estariam inscritos nestas categorias que têm 
como marca o acesso e o uso de computadores em sua experiência cotidiana. Entretanto, 
dada a velocidade com que nascem e morrem aparatos técnicos e com que engendram 
novos modos de se relacionar com a cultura, penso que há sensível diferença entre tornar-se 
adulto em meio ao advento da internet, como aqueles nascidos nos anos 80, e nascer em 
rede, como as crianças de hoje.   

Uma crônica publicada numa revista de domingo que circula junto a um jornal 
brasileiro contribui com esta reflexão ao sugerir existir a Coluna do meio: aqueles que “não 
nascemos com a mão no mouse, como a geração Y, mas também não somos como nossos 
pais, para quem Mouse era apenas o sobrenome do Mickey” (SAES, 2011). A autora conclui 
acreditando que sua geração reflete sobre as mudanças, entende a evolução tecnológica e 
dela tira proveito, mas sem deixar de “dar uma volta ao ar livre, comprar o pão com o seu 
Manoel da padaria e – o mais importante – rir de si mesma”.  

Dispensa-se aqui este elogio clichê ao “saber viver” dos nascidos nos anos 70 e 80 e a 
visão um tanto fatalista das gerações mais recentes que a autora apresenta. A ideia é 
mesmo inspirar-se neste olhar que diferencia os adultos que somos das crianças que temos 
em função da nossa inserção na cultura digital. Parte-se do pressuposto de que há uma 
especificidade em nascer e crescer em rede, mas com o cuidado para não incorrer num 
determinismo tecnológico inscrito como marca geracional, como alerta Pontes (2010). A 
pesquisa que aqui se apresenta pretende traduzir-se, de certa forma, numa busca em meio 
ao jogo etário e alteritário que se dá entre mim e as crianças em nossa relação com as 
mídias, mais especificamente com os sites de redes sociais.  
 Entendendo que cada época, em diálogo com as tecnologias que produz, irá proferir 
seu discurso sobre a infância, este trabalho situa-se no esforço de compreender como a 
experiência de ser criança é forjada no contexto da cibercultura.  
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Postman (1999) já sinalizava em que medida o conceito moderno de infância emergiu 
em função dos avanços técnicos do século XV, marcados pontualmente pela invenção da 
prensa tipográfica e pela consequente transformação cultural que se deu com a necessidade 
de saber ler, escrever e, então, separar as crianças dos adultos. Nascia ali uma concepção de 
infância atrelada às noções de criança-aprendiz, incapaz, ingênua e, com a conformação da 
Escola como espaço de formação, criança- aluno. Este autor encaminha a reflexão até chegar 
ao aparecimento e popularização dos meios de comunicação de massa, centralizando o 
debate na televisão. Segundo ele, a difusão da informação colocou em xeque a noção 
moderna de infância, levando à diluição de fronteiras entre os mundos infantil e adulto. Sob 
este argumento principal, sustenta o desaparecimento da experiência de infância moderna 
na contemporaneidade.  

Parte deste debate pode ser retomado atualmente para repensarmos, no contexto 
da cibercultura, como se configuram os limites dessas fronteiras a que Postman (1999) se 
referia como diluídas. Mas, por ora, é importante pontuar que a relação das crianças com a 
mídia, especialmente a televisão, ocupou os debates acadêmicos dos anos 80 e 90 sob uma 
perspectiva crítica da cultura de massas e da recepção224. 

Neste contexto, assistia-se a um cenário em que as crianças eram cada vez mais 
inseridas na lógica mercadológica de incentivo ao consumo através de propagandas e da 
vasta gama de produção cultural voltada para a infância, desde filmes, desenhos e 
brinquedos a calçados e alimentos. Paralelo a isto, os Estudos da Recepção225 ofereceram 
novos paradigmas de análise a partir do conceito de mediação, ressaltado ideias que 
relativizavam a relação hierárquica de poder entre quem produz e quem consome, 
apostando na capacidade crítica dos receptores.  

Em meio a estas breves considerações, é importante resgatar como se configurava o 
cenário do desenvolvimento tecnológico. Lemos (2003) situa que a partir da década de 
sessenta, vivia-se a emergência de novas formas de sociabilidade que foi progressivamente 
alterando a relação do homem com as tecnologias da informação e da comunicação. Daí, a 
convergência da informática com as telecomunicações deu origem ao que se chamou de 
sociedade da informação e chega-se à revolução digital, entendida por Santaella (2009) 
como a base para a revolução tecnológica que atravessamos psíquica, cultural e 
socialmente. A autora ressalta que a digitalização inaugura uma linguagem universal que 
permite o arquivamento e o tratamento de todos os tipos de informação através da 
sintetização de dados. É esta linguagem universal digital que possibilitou a distribuição da 
informação em rede, desembocando na internet e em todos os fenômenos da comunicação 
que temos testemunhado.  

Instaura-se, então, uma nova dinâmica técnico social que dá origem ao que 
chamamos de cibercultura. Lévy (2008) introduz o livro que constitui referência sobre o 
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 São inúmeras as pesquisas que podem ser citadas como exemplo desta abordagem, mas seleciono algumas 
com quem dialoguei em diferentes fases dos meus estudos na área: Castro, Lúcia Rabelo (org). Infância e 
Adolescência na cultura de consumo. Rio de Janeiro, Nau editora: 1998. PACHECO, Elza Dias (org). Televisão, 
Criança, Imaginário e Educação: dilemas e diálogos. Campinas: Papirus, 1998.  STEINBERG, Shirley e 
KINCHELOE, Joe. Cultura Infantil: a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 
2001. PEREIRA, Rita Ribes. Nossos comerciais, por favor! Infância, televisão e publicidade. Tese (Doutorado em 
educação). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação. Rio de Janeiro, 
2003. 
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 Destaca-se nesta análise MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e 
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assunto tratando de introduzir, de forma breve e direta, os dois conceitos que fundamentam 
qualquer compreensão que se almeje sobre o assunto. Por serem cruciais na abordagem 
deste trabalho, proponho o mesmo:  

 
O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço.  (LÉVY, 2008, P.17) 

 
Na conjuntura das mudanças engendradas pela cibercultura, além das 

reconfigurações das noções de tempo, espaço, território, o fenômeno que corrobora 
diretamente para enriquecer os estudos da recepção e, com isso, reconfigurar também as 
concepções de infância, é a possibilidade de, pela primeira vez, qualquer indivíduo, a priori, 
emitir e receber informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações (escrita, 
imagética e sonora) para qualquer lugar do planeta (LEMOS, 2003, p.3), caracterizando a era 
da Web 2.0. A internet deixa de ser vista em seu caráter restrito, instrumental, 
primordialmente usada para tratamento e transmissão de dados, e torna-se uma plataforma 
que se oferece como ambiente de interação, participação e cocriação de usuários e 
desenvolvedores. Nesta teia de comunicações generalizadas, a chamada liberação do polo 
de emissão sem controle de conteúdo promove uma revolução na produção, circulação e 
recepção de informação e, com isso, inaugura a possibilidade de ressignificar os meios de 
comunicação de massa.  

Assim, complementando a definição de cibercultura, recorremos a Lemos (2003) que 
contribui no sentido de balizar o conceito sobre três leis: a reconfiguração, para evitar a 
lógica de substituição; a liberação do polo da emissão, destacando assim as novas formas de 
relacionamento social, a disponibilização de informação e seu acesso; e a lei da 
conectividade, generalizada com o desenvolvimento das tecnologias móveis e 
estabelecimento da ubiquidade. Ao abordar o ciberespaço, porém, demonstra certa 
desconfiança com a emergência de conceitos associados às novas tecnologias e questiona 
tratar-se, de fato, de um espaço. Em seus estudos mais recentes (LEMOS, 2009), tem 
recolocado o incômodo a partir dos debates que surgem com as mídias locativas e que o 
levam a rejeitar a ideia de que o ciberespaço seria um mundo à parte, tensionando as 
noções de lugar, espaço, comunicação e mobilidade.  

Compartilhamento, coparticipação, colaboração, coletividade, coautoria 
conectividade, comunicação mediada por computador (CMC). Esta aliteração não é um mero 
recurso estilístico deste texto, mas a reunião de alguns dos principais fundamentos que 
caracterizam o novo paradigma que emerge no bojo da cibercultura. A passagem de uma 
internet instrumental, que se instituía pela colheita e difusão de conteúdos, para uma 
internet social e caracterizada pela participação dos usuários, possibilitou aos indivíduos o 
acesso a um conjunto de dispositivos que permitem a troca e a criação de conteúdos 
integrados e de interesse comum. Assim, estimulando a colaboração e a execução de 
atividades coletivas, nasceram os primeiros sites de redes sociais em meados da primeira 



 
 734 

década dos anos dois mil. (SANTOS e CYPRIANO, 2011) É bom lembrar: é este o contexto em 
que nascem as crianças interlocutoras deste trabalho. 

Desde então, conforme observa Polivanov (2011), esses sites têm crescido 
exponencialmente, não apenas na quantidade de usuários e surgimento de mais sites deste 
tipo (a autora estima que existam atualmente mais de 350 sites de redes sociais ativos no 
mundo), bem como na incorporação de novas funções, como jogos, aplicativos e 
ferramentas que incrementam o que é oferecido, alteram e muitas vezes sofisticam os usos. 
Esta mesma autora sinaliza que em meio à variedade de estruturas e finalidades, o ponto em 
comum destes sites é o fato de terem como serviço fundamental a criação de perfis online 
que visam ao relacionamento e à interação a partir da publicação de suas conexões. 

O que se pretende destacar é a importância de perceber que todo este cenário de 
transformações e novas práticas comunicacionais reposicionou a infância em relação à 
cultura, à ciência, à escola, às mídias e, logo, aos adultos. Sobre esta última relação, vale 
recolocar a tese de Postman (1999) acerca da diluição das fronteiras entre adultos e crianças 
com o advento da TV. Se para ele, o acesso indiscriminado à informação colocou crianças e 
adultos em pé de igualdade, como pensar esta relação alteritária no contexto das mídias 
digitais? Se a TV acabou com os segredos dos adultos, o que dizer da internet? Que infância 
se configura em meio às possibilidades de comunicação mediada por computador? A 
internet acentua a diluição entre as fronteiras que separavam a infância do mundo adulto, 
gera um abismo entre eles ou redefine as relações entre as gerações? 

Ponte (2010) complexifica esta discussão ao alertar para uma caracterização simplista 
que se configurou nos Estados Unidos em torno de uma lógica binária que contrapunha 
televisão e internet para pensar as diferentes gerações. Nesta análise, a geração da televisão 
era tida como acomodada aos conteúdos decididos por produtores, numa posição 
conformista, passiva e bem afinada com os estudos da indústria cultural (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985) que propagavam radicalmente a passividade do telespectador 
vitimizado pelos meios de comunicação de massa. Já a geração net, prossegue a autora, 
seria mais “vivaça, criativa, segura de si, receptiva às diferenças e globalmente orientada por 
via da sua relação intuitiva e espontânea com as tecnologias e os ambientes digitais” 
(PONTE, 2010, p.5). 

Ainda que se evidencie que esta é uma abordagem um tanto reducionista, é preciso 
reconhecer o deslocamento que se deu da posição da infância em relação à cultura 
contemporânea com o advento das mídias digitais. Não se delineia aqui a intenção de 
arrumar os acontecimentos numa espécie de linha do tempo porque se procura, sobretudo, 
escapar de uma ingênua visão evolucionista. Sabe-se, por exemplo, que a internet não 
aniquilou a experiência com a televisão, mas é preciso admitir que reconfigurou a formas de 
ser espectador. O programa de TV convida a ir ao site, que convida a assistir ao programa 
pelo celular, que convida a curtir a página no Facebook, que direciona o usuário ao 
Twitter226, que promove o encontro de outros espectadores através de uma hashtag que 
seduz a voltar a assistir ao programa na TV, colocando não só a cultura em movimento, 
próprio da cultura das mídias (SANTAELLA, 2010), mas, sobretudo, o usuário em movimento. 
A criança hoje transita entre as mídias, destacando-se ativamente em sua relação com elas. 
Na página “Rebelde – Rede Record Oficial227” do Facebook, há disponíveis cerca de 260 fotos 
com cenas da novela e imagens que servem exclusivamente para serem publicadas nos 
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perfis, o que leva o usuário a declarar sua preferência pela novela e, ao mesmo tempo, 
promovê-la em seu mural, como a foto abaixo, largamente utilizada pelas crianças 
observadas. 
 

 

Imagem 2: Por entre as mídias 
 

O que se pode afirmar hoje é que a ênfase que recaía sobre as noções tradicionais de 
inocência, passividade e dependência cede lugar a discursos que exaltam a esperteza, o 
desembaraço, a criticidade e capacidade criativa das crianças. São elas que conhecem os 
aparatos técnicos e idiotizam os adultos nas propagandas. São elas que dominam e 
protagonizam os usos espontâneos dos computadores da casa. São tidas como multitarefas, 
de pensamento rápido e sagaz para compreenderem as lógicas hipertextuais de games, 
aplicativos e sites por onde navegam.  

Teses mais radicais, como a dos Nativos Digitais, chegam a apostar em mudanças no 
perfil cognitivo como resultado de diferentes tipos de experiências ao longo de seu 
crescimento (PRENSKY, 2001). Mais cautelosas, porém acreditando na capacidade natural 
das crianças em se apropriarem espontaneamente das tecnologias digitais, Belloni e Gomes 
(2008) acreditam numa espécie de autodidaxia com a qual a escola precisa saber lidar. 

Ainda que se observem com ressalvas esses discursos otimistas, é certo que esta 
mudança de posição da criança em relação à cultura foi sentida em minha própria trajetória 
acadêmica, quando na graduação e no mestrado tive grande acesso a pesquisas que 
tensionavam a questão da recepção infantil em contato com as mídias eletrônicas. O próprio 
interior do grupo de pesquisa 228  do qual desde então faço parte também vem 
acompanhando este movimento. Por se dedicar, desde 2005, a compreender os modos 
como a infância se constitui em meio à cultura contemporânea, é possível constatar que o 
foco dos estudos do grupo se alterou à medida que o fluxo dos fenômenos e transformações 
sociais tem nos oferecido um novo cenário a ser olhado e nos colocado diante da 
necessidade de atualizar nossas questões teórico-metodológicas. É importante observar 
como a trajetória das nossas pesquisas conta, de certa forma, sobre as transformações das 
relações das crianças com a cultura nos últimos anos. 

Assumindo este novo lugar de onde a criança vê e é vista, é importante pensar 
dialeticamente a relação com os meios de comunicação inaugura modos de viver a infância, 
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mas se entendemos as crianças como produtoras de cultura, há que se reconhecer que esses 
modos são reveladores de como a sociedade vem sendo ressignificada e reconfigurada. 
Neste sentido, é bom lembrar que os usos são, por um lado, definidos pela condição técnica, 
mas por outro, pelo contexto cultural e pelo usuário. Salientando a importância de 
investigações interessadas nesses usos que são elaborados e reelaborados – numa 
perspectiva inversa daquelas que buscam evidenciar potencialidades e benefícios da 
tecnologia em relação às crianças – Barra e Sarmento (2006, p.1) destacam que as crianças 
são autores na Rede de um texto com linhas pré-estabelecidas: esta é a metáfora da 
intervenção das crianças na rede. Isto é, elas são criadoras legítimas de suas interações na 
internet, promovendo a ressignificação de suas práticas e saberes e redefinindo, no contexto 
da cibercultura, sua dimensão de sujeitos ativos e de atores sociais.   

Desta forma, seguem os aspectos que emergem das observações e interações com 
crianças no Facebook e que se oferecem como possibilidades de interpretação para ampliar 
o debate acerca da infância e redes sociais na internet. Vale recuperar que as estratégias 
metodológicas da pesquisa mais ampla têm consistido em observações diárias de perfis de 
crianças, além do contato direto através das ferramentas oferecidas pelo próprio site em 
questão, como trocas de mensagens assíncronas e conversas simultâneas nos chats. Tudo 
tem sido documentado como material de pesquisa de campo, sejam imagens de perfis 
infantis a que se tem acesso ou mesmo os diálogos com as crianças que integram o grupo 
selecionado para a pesquisa – cinco crianças entre oito e doze anos. A opção pela construção 
de uma modalidade de pesquisa online reafirma o interesse de uma produção de 
conhecimento dialógica e alteritária que se utilize das próprias potencialidades da 
comunicação em rede para acontecer. No entanto, ainda que se aposte na intensidade do 
uso desses chats como um dos recursos metodológicos, é importante problematizar os 
desafios que têm caracterizado essa escolha para uma avaliação sobre os rumos da 
pesquisa. 
 

 

 

 

O desejo pelo Outro 
 

Considerar o desejo pelo Outro é partir do pressuposto de que a rede só existe numa 
perspectiva dialógica e alteritária. É indispensável, portanto, recorrer ao filósofo da 
linguagem Mikhail Bakhtin para analisar este exercício alteritário na existência em rede das 
crianças partindo de sua premissa de que a vida é dialógica por natureza. (BAKHTIN, 2003) O 
usuário de um site de rede social deseja estar em rede, deseja o outro e fala para ele – com 
palavras, sons, imagens e cliques em determinados botões. Em seu texto “Discurso na Vida. 
Discurso na Arte”, ao reivindicar um método sociológico para pensar a linguagem como um 
todo, sobretudo como expressão humana, Bakhtin (s/d) dedica-se a estudar o discurso 
verbal e o caráter ideológico (no sentido dos valores que carrega) das palavras que embalam 
as visões de quem fala e de seu interlocutor. Para o autor, qualquer fala se caracteriza pela 
coautoria de quem pronuncia e de quem ouve. É este um dos pontos mais importantes na 
análise de qualquer discurso sobre o “eu”: ao falar de si, fala-se do Outro e para ele, 
instaurando-se uma relação dialógica.  

Neste sentido, muitos estudos aos quais tive acesso sobre sites de redes sociais, 
grande parte deles concentrados na relação entre jovens e Orkut – estudos focados no 
Facebook são relativamente recentes e muitos ainda estão em andamento – abordam a 
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necessidade de visibilidade, “a superexposição consumida como entretenimento” e a 
ficcionalização da vida real (DAL BELLO, 2009) como os aspectos fundantes do fascínio pelas 
redes sociais. São análises importantes e que dialogam diretamente com este tópico: como 
as crianças constroem as noções de alteridade nos usos do Facebook? 

Compreendo, até o momento, que o desejo do outro existe desde o momento do 
cadastro para ingressar no site, passando pela criação dos perfis até as atualizações que se 
dão frequentemente. Mesmo quem prefere não se identificar ou assumir pseudônimos ou 
identidades falsas, só ingressa num site de relacionamento porque deseja o outro – e neste 
movimento, também vê a si próprio. O sentido de estar em rede é mostrar-se para ser visto, 
cutucado, curtido, comentado, compartilhado... O sentido de estar em rede é criar vínculos, 
como lembra Merlo-Flores apud Girardello (s/d) acerca de uma pesquisa sobre meninos de 
rua e os usos que faziam da internet em lan houses: "A grande questão são os vínculos 
afetivos, não a interatividade. (...) Ninguém sabe que os meninos de rua todos os dias estão 
aprendendo a brincar, a ganhar, a socializar-se, a armar redes através das mídias." 

Entre as crianças, encontram-se apelos diretos que convocam o outro a interagir, a 
ver e a se mostrar: 
 

 

Imagem 3: Charada no Facebook 

Ser criança nas redes sociais 
 

Neste item discutem-se as estratégias das crianças para “serem” alguém na rede, as 
diferentes estratégias que criam e recriam para se traduzirem no ciberespaço. É interessante 
perceber tanto as apropriações que fazem dos espaços reservados em cada site para que o 
usuário fale de si de forma direta, expondo gostos, preferências, dados pessoais etc. quanto 
as formas mais “silenciosas” de se apresentar, de se expor, de existir e coexistir em rede. Um 
aspecto a ser observado diz respeito ao reconhecimento dos perfis como um espaço de 
interação, um lugar de fala que, dada sua estrutura e funcionalidade, convida o sujeito a 
expressar elementos de sua personalidade ou individualidade.  

Alguns perfis analisados demonstram como as crianças subvertem os usos sugeridos 
pelo site e reorganizam as informações que desejam exibir nos campos em que elas mesmas 
definem como os mais adequados, tais como atualizações frequentes do campo “quem sou 
eu”, que parecem indicar, em caráter de hipótese, mais que uma efemeridade das 
identidades, mas uma possibilidade de atualização e sedução para visitas mais assíduas dos 
amigos à sua página; mensagens de amigos ou mesmo dos responsáveis das crianças na 
página inicial, a qual, teoricamente, somente o próprio usuário deveria ter acesso. 
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Uma primeira análise de perfis sob alguns pressupostos teóricos bakhtinianos deu 
origem a um pequeno artigo229 que permitiu o levantamento de algumas hipóteses que 
possivelmente serão discutidas neste tópico, entre eles: a tensão entre o público e o 
privado; a espetacularização da vida na cibercultura; a presença do outro no discurso das 
crianças sobre si; a relação com elementos midiáticos em exposição nos perfis. O que as 
crianças mostram de si? O que ocultam? Como elegem o que querem exibir? O que as 
crianças elegem para se representarem? Por que ter álbuns de fotos no perfil? Como as 
crianças constroem seus álbuns de fotos? Que fotos escolhem exibir? Quem pode acessá-
las? 

As questões relacionadas às fotos ainda não foram aprofundadas nos diálogos, mas 
as observações sugerem que a construção de álbuns está quase sempre relacionada à 
afetividade: família, amigos, passeios, ídolos e temas que interessam as crianças, como 
futebol, balé, carros e vídeo games, por exemplo. Em muitos destes últimos tópicos, as fotos 
são oriundas de sites de busca ou páginas oficiais de artistas ou times de futebol.  
 A partir das fotos também é possível colocar em questão a autonomia das crianças 
em relação a usos paralelos aos usos das redes sociais, como busca de conteúdos para serem 
compartilhados, edição de fotos através de aplicativos disponíveis no Facebook e questões 
relacionadas à privacidade e até mesmo padrões estéticos de beleza. 

Outro elemento que compõe os perfis no Facebook são os vídeos compartilhados. 
Qual a fonte desses vídeos? Quem os produz? Algumas questões são semelhantes às 
levantadas em relação às fotos, como os objetivos das postagens, a fonte e seus conteúdos.  
Destaca-se, contudo, o aspecto da produção, uma vez que a criação de vídeos implica numa 
intenção diferente da autoria de fotos, por exemplo. S. (9 anos) compartilha em seu perfil do 
Facebook três vídeos que ela mesma produziu filmando a si própria. São eles: “Make-up 
tutorial: palhacinha bochechinha”, onde ela ensina a fazer uma maquiagem de palhaço; 
outro em que manda mensagem aos amigos com a fantasia do vídeo anterior; e um terceiro 
em que se filma deitada na cama minutos antes de dormir.  

É certo que são muito recorrentes nas postagens das crianças vídeos sobre ídolos 
midiáticos, principalmente cantores, seus videoclipes favoritos e os chamados vídeos virais 
que obtém alta circulação em sites como o Youtube230 e se configuram, num curto espaço de 
tempo, como fenômenos da internet.  Mas ainda que sejam escassas, é importante não 
perder essas iniciativas de vista, pois nos oferecem pistas sobre como as crianças usam as 
tecnologias para a criação de conteúdos e os disponibilizam para circulação nos sites de 
redes sociais.  
 
 
A amizade nas redes sociais 
 

O tema da amizade aparece de duas formas distintas até este momento da pesquisa: 
nos próprios sites que denominam como “amigos” todos os que compõem a rede de 
contatos; e nas declarações explícitas de amizade que as crianças trocam entre si nas redes 
sociais. Ainda que se compreenda que não se trata de uma prática comum exclusiva das 

                                                           
229

 Estas reflexões foram reunidas no texto “Quem sou eu no Orkut?” Crianças autoras de si no ciberespaço, 
apresentado na modalidade pôster no GT de Comunicação e Educação da 34

a 
Reunião Anual da Anped – Brasil. 

230
 www.youtube.com.br 

 

http://www.youtube.com.br/
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crianças, alguns aspectos merecem ser pontuados: o primeiro diz respeito à origem dessas 
relações de amizade que, conforme, observo, na maioria das vezes, se dá no contato 
presencial. Ao mesmo tempo, Dal Bello (2009) aponta haver uma disputa para conquistar 
popularidade nas redes sociais, o que pode implicar em usos voltados para uma necessidade 
de pertença, de afeto e de status.  

Portanto, numa direção, cabe problematizar a ideia da amizade e, até certo ponto, a 
banalização do termo “amigo” diante dos múltiplos apelos que são feitos neste sentido. Que 
é a amizade nas redes sociais?  

 

 

Imagem 4: Amigas e sutiãs 

 

E neste contexto, cabe investigar de que maneira as redes sociais estão implicadas 
nas novas relações de afeto entre crianças mediadas pelas tecnologias digitais. Se por um 
lado suspeita-se de um esvaziamento e banalização do que seja a amizade, por outro é uma 
nova forma de demonstrar afeto, manter frequentes contatos e estreitar as relações.  

Um grupo de meninas, por exemplo, mantém álbuns em seus perfis nomeados como 
BFF (Best Friends Forever, que em português significa Melhores Amigas para Sempre). 
Nesses álbuns, são colocadas fotos de momentos em que estão na escola, uma na casa da 
outra, em festas e passeios que fazem juntas. 

Postagens espontâneas com mensagens de carinho a amigos também são 
frequentes, principalmente entre as meninas, embora o recorte abaixo impeça, até o 
momento, qualquer julgamento atravessado pela questão dos gêneros. O aplicativo “Meus 
Top Seguidores” do Facebook, por exemplo, contabiliza as interações recebidas através de 
curtidas e comentadas, ranqueando os amigos pelas participações.  
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Imagem 5: Top Seguidores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 6: Meninas e meninos 

 

Numa análise sobre os processos de sociabilidade nas redes sociais, Santos e 
Cypriano (2011) apontam que aplicativos como este de ranqueamento de amizades podem 
ser considerados estimuladores para expor à rede comentários ou queixas sobre uma 
posição pouco privilegiada, como se confere na imagem acima. Para os autores, trata-se de 
uma apropriação lúdica desses aplicativos pelos usuários para reafirmarem formas de ação 
recíproca ou redefini-las em novas formas de constituição de redes sociais.   

 
 

Jogar e Brincar 
 

O caráter lúdico tem emergido dos usos que as crianças fazem do Facebook em duas 
direções. A primeira, consiste nos incontáveis jogos que podem ser baixados através dos 
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próprios perfis e que merecem destaque pelas inúmeras questões que suscitam: a lógica que 
fundamenta jogos em rede em que a competição aparece disfarçada de “política de boa 
vizinhança”; a interpelação do outro nos jogos online e a lógica mercadológica. Por 
enquanto, trago como exemplos para esta problematização o jogo “Cara a Cara” do 
Facebook, indicado por G. (10 anos) como seu preferidos e jogado com ela em rede. Nota-se, 
em poucos minutos de uso do aplicativo, o direcionamento que é feito para as lojas que 
comercializam a sua versão em forma de jogo de tabuleiro, evidenciado a lógica 
mercadológica a qual está diretamente vinculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7: Clique e compre 

 

Numa segunda direção, as crianças demonstram um interesse muito grande no 
compartilhamento de brincadeiras criadas pelos próprios usuários e pautadas em perguntas 
e respostas simples, que na maioria das vezes remetem a assuntos como preferências 
musicais, amizade e paquera, numa dinâmica que em muito lembra os cadernos de pergunta 
que fizeram parte da minha infância e adolescência. Apesar de se constatar este tipo de jogo 
em ambos os sites analisados, a concentração maior se dá no Facebook, possivelmente pela 
sua estrutura de compartilhamento que favorece este tipo de interação.  

 

 
 

Imagem 8 : Quem curtir ganha uma letra! 
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Imagem 9: Vá no seu bate-papo e olhe 10 amigos 
 
 

Curtir, Comentar, Compartilhar... e Criar? 
 
Em que medida as crianças vêm explorando as potencialidades criativas dos sites de 

redes sociais? Ainda que se reconheça a intimidade com que utilizam as tecnologias digitais 
de forma geral, há que se analisar como esses usos têm se caracterizado. A pesquisadora 
Sonia Livingstone, coordenadora do projeto EU Kids Online, conclui, a partir dos relatórios 
das pesquisas da segunda fase na Europa, que os usos criativos das mídias digitais ainda é 
tímido e que prevalece o uso pautado na recepção, o que coloca o desafio de encorajar, 
cada vez mais, o lado criativo da internet. (LIVINGSTONE, 2011) De fato, observa-se que 
entre as crianças, é mais comum o compartilhamento de fotos, piadas e vídeos que já estão 
disponíveis em circulação na rede, numa espécie de repasse instantâneo. Em muitos 
momentos, observam-se vários compartilhamentos de uma só criança em apenas um 
minuto e, que logo em seguida, são novamente compartilhados por outras crianças comuns 
em nossas redes. Além disso, também é possível observar que as crianças utilizam as redes 
sociais para também divulgarem, de alguma forma, as suas produções, como a criação de 
seus blogs pessoais, por exemplo. 
 
 

Considerações finais 
 

Fluidez, fugacidade, obsolescência, liquidez, mobilidade, flexibilidade, inquietude. 
Marcas da contemporaneidade, marcas de um tempo e de tudo que se produz nele. No 
campo da produção teórica, mais especificamente, este trabalho se depara com dificuldades 
que vão desde a precisão de determinado conceito até o dilema, talvez a esta altura 
puramente estético, de como escrever certos termos já tão comuns no contexto da 
cibercultura. On-line ou online? Site já está no nosso dicionário ou ainda devo destacar com 
itálico? É preciso explicar o que é um avatar? A quem atribuir a autoria do conceito de 
ciberalgumacoisa? É certo que em meio a este processo, muitas vezes fugidio, a escrita 
deste texto oferece a fixidez que encoraja os próximos passos da pesquisa, sem perder de 
vista que é um objeto em rede pesquisado em rede.  

Diz Agambem (2009, p.72): o contemporâneo é aquele que está a altura de 
transformar o tempo, colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo 
inédito a história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira 
nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência a qual ele não pode responder. É com este 
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propósito que prossigo. Se há que perceber o escuro do presente, que as crianças guiem 
meu olhar.  
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“A Rádio chiquita”:  
Uma ação formativa de educomunicação e cidadania infantil  

 
 Grécia Rodríguez  

Leonardo Albuquerque 
 
 

RESUMO 
 

As crianças são atores sociais plenos com direito a ter voz, poder e ação (Corsaro, 
1997). Têm uma gramática própria, transformam a sociedade, negociam, compartem e 
criam culturas infantis (Sarmento, 2004). São seres com competências diferentes, que 
desfrutam brincar e reclamam visibilidade na cidade e nos seus contextos. 

As crianças têm sido submetidas a regulações e normativas que negam suas 
capacidades e espontaneidade, limitam seu tempo livre, suas liberdades e autonomia para 
brincar, principalmente sobre espaços públicos, obrigando-as a estar expostas ao mundo 
digital. As culturas da infância (Corsaro, 1997; Sarmento, 2004) são produto do contato com 
ambientes de relações intra e intergeracionais. 

Seguindo tais linhas teóricas realizou-se uma dinamização com crianças portuguesas 
para observar seus comportamentos após a ação formativa: “A Rádio Chiquita”, um 
programa de intercâmbio intercultural que inclui uma sensibilização sobre a natureza e a 
cidade e noções sobre a educomunicação, como exercício cidadão. 

A metodologia utilizada sustenta-se nos parâmetros da Metodologia Participativa 
com Crianças sendo elas sujeitos de investigação e aceitando que podem, desde seu próprio 
olhar, expressar-se e relatar suas opiniões e experiências (Alderson, 2000, Fernandes 2009). 

Lograram-se analisar as capacidades criativas que surgem nas crianças a partir da 
cooperação, a curiosidade pela diferença e a novidade da interculturalidade. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (Freire, 1996). A linguagem da 
educomunicação gerou nas crianças abertura para experimentar, sentir, ensinar, aprender e 
vivenciar a interculturalidade e compromisso por sua cidadania infantil planetária. 
 
Palavras chave: crianças, produtores culturais, educomunicação, cidadania infantil 
participação, cooperação. 
 
 
Abstract 
 

Children are social full actors with right to have voice, power and action (Corsaro, 
1997). They have their own grammar, in order to transform the society, negotiate, share and 
believe childhood cultures (Sarmento, 2004). They are human beings with different 
competencies, and they enjoy to play and to claim visibility in the city and in other contexts. 
Children have been submitted to regulations that deny their capacities and spontaneity, 
border their free time, their freedoms and autonomy to play, mainly in public spaces, forcing 
them to be exposed to the digital world. The cultures of childhood (Corsaro, 1997; 
Sarmento, 2004) are products of the contact with intra and intergenerational environments 
of relations. 
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Following such theoretical lines we develop an activity with Portuguese children through a 
formative action called "The Small Radio", a program of intercultural exchange that includes 
awareness on the nature and the city and notions on the educomunication as political 
exercise. The used methodology is sustained in the parameters of the Participative 
Methodology with children in order to be able to look, express and report their opinions and 
experiences (Alderson, 2000, Fernandes 2009). 

The goals of this experience is to analyze the creative competences that can came up 
through cooperation, curiosity for the difference and innovation of the intercultural life. The 
one who teaches learns on having taught and the one who learns teaches on having learned 
(Freire, 1996). The language of the educomunication generate in children the opening to 
explore, to feel, to teach, to learn and live the intercultural contexts and the commitment for 
their childhood "planetary" citizenship.  
 
Keywords: children, cultural producers, educomunication, childhood citizenship 
participation, cooperation. 

 
 
I Aproximações teóricas 
 

As crianças são atores sociais plenos com direito a ter voz, poder e ação (Corsaro, 
1997). Têm uma gramática própria, transformam a sociedade, negociam, compartem e 
criam culturas infantis (Sarmento, 2004). São seres com competências diferentes, que 
desfrutam brincar e reclamam visibilidade na cidade e nos seus contextos. 

Na atualidade, a transposição da cidade como um lugar de convivência para 
converter-se em um lugar de trânsito conduz a infância a ser sujeito de um maior controle 
por parte dos adultos e novas formas de institucionalização. Essa autonomia limitada 
interfere no desenvolvimento pleno das crianças com influências sobre sua sociabilidade, no 
que leva ao surgimento de novas dinâmicas de vida e culturas das crianças. A ausência de 
sua autonomia e liberdade no contexto urbano atual é uma realidade que revela a 
degradação da qualidade socio-ambiental das cidades. 

As crianças têm sido submetidas a regulações e normativas que negam suas 
capacidades e espontaneidade, limitam seu tempo livre, suas liberdades e autonomia para 
brincar, principalmente sobre espaços públicos, obrigando-as a estar expostas a mídia 
televisiva e a novas tecnologia lúdicas digitais que não propiciam a sociabilidade das crianças 
e as distanciam do contato com outras crianças e da natureza. Estas realidades virtuais 
terminam por prejudicar as culturas da infância (Corsaro, 1997; Sarmento, 2004) que são 
produto do contato com ambientes de relações intra e intergeracionais. 

A criança, como cidadã, se encontra excluída ao ser confinada ou depositada na 
escola, para exercer o “ofício de aluno” (Sarmento, 2004). Este lugar, criado como espaço de 
aprendizagem, face a seus novos desafios como instituição do conhecimento e de cultura, 
deveria ser, paralelamente, um espaço de sociabilidade. Porém, seu papel precisa ser muito 
mais amplo, construindo um outro olhar e outra relação com a cidade e todos os seus 
contextos sociais, culturais, históricos, políticos e ambientais. O espaço público não pode 
estar marcado por a separação das crianças. Representa um valor dinâmico nos processos de 
educação imersos numa cidadania amplia de possibilidades que permita o crescimento da 
criança como cidadão não somente como estudante.  
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A fragmentação urbana que leva à coexistência de várias cidades na mesma cidade 
representa uma estrutura de desigualdades e oportunidades no que diz respeito ao acesso a 
bens materiais e simbólicos que as cidades têm para oferecer (Pais, 2010). Em consequência, 
as crianças crescem nesse ambiente de retalhos levando-as a uma frágil identidade pela 
pouca convivência com espaços de encontro. Privá-las de experiências de vida e de espaços 
de brincadeira são circunstâncias que as conduz a exclusão e podem levá-las ao vandalismo 
como uma forma de expressão ou a uma nociva alienação por parte da mídia em geral.  

Este panorama de contradições não permite as oportunidades de diálogo com a 
cidade e limita o papel da criança como ator social e político, capaz de oferecer novas visões 
e perspectivas as cidades fragmentadas. A infância, como categoria geracional (Sarmento, 
2004), poderia ser parte do desenho de políticas públicas e educativas para abrir caminhos a 
uma sociedade mais participativa e democrática. Desenvolver e por em prática atividades 
educativas, são ações que contribuem à construção de cidades mais humanas, sustentáveis e 
aptas para a convivência entre todas as idades, com menos conflitos entre gerações e 
melhores oportunidades de desenvolvimento pleno. 

 
 

II “A Rádio Chiquita”, uma ação formativa com a pedagogia de "Soy Niño". Cruzamentos 
com o pensamento de Freire. 

 
Seguindo tais linhas teóricas realizou-se uma dinamização com crianças portuguesas 

para observar seus comportamentos após a ação formativa: “A Rádio Chiquita” (1), um 
programa de intercâmbio intercultural que inclui uma sensibilização sobre a natureza e a 
cidade e noções sobre a educomunicação, como exercício cidadão. Estas dinamizações 
formam parte do programa pedagógico da “Associação Civil Soy Niño” (2), que como 
iniciativa, utiliza a rádio, as novas tecnologias e diversas ferramentas pedagógicas 
sensibilizadoras no marco da natureza e da cidade, como dispositivos que fortalecem a 
aquisição de valores e competências.  

A metodologia utilizada sustenta-se nos parâmetros da Metodologia Participativa 
com Crianças sendo elas sujeitos de investigação e aceitando que podem, desde seu próprio 
olhar, expressar-se e relatar suas opiniões e experiências (Alderson, 2000, Fernandes 2009). 

Lograram-se analisar as capacidades criativas que surgem nas crianças a partir da 
cooperação, a curiosidade pela diferença e a novidade da interculturalidade. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (Freire, 1996). A linguagem da 
educomunicação gerou nas crianças abertura para experimentar, sentir, ensinar, aprender e 
vivenciar a interculturalidade e compromisso por sua cidadania infantil planetária. 

O princípio que lança Freire no seu ideário pedagógico onde afirma que “todo ser 
humano é inconcluso” é determinante nas dinâmicas da experiencia. Não é uma realidade 
que somente pertence a fase infantil. Deste ponto de vista, o desafio de aprender e ensinar 
é permanente e demanda a vida inteira e inter-relações entre criança – professor/adulto, 
professor/adulto-criança, criança-criança.  

Educar é mais que adestrar, é encarar o ato educativo com o sentido da necessária 
eticidade que conecta expressivamente a natureza da prática educativa em quanto a prática 
formadora. Não podemos assumir-nos como sujeitos de busca, de decisão, de ruptura, de 
opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser que assumamo-nos como 
sujeitos éticos. É a ética universal do ser humano, a que marca a convivência (Freire, 1966). 
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Os princípios de Paulo Freire, sobre o ato e a vocação coerente de ensinar são uma 
referência na educação. Sua filosofia acompanha a ação formativa na “Rádio Chiquita”. A 
aprendizagem em comunidade que estuda-se nesta iniciativa tem o paradigma da 
cooperação. Freire fortalece tais estratégias afirmando a importância das relações entre os 
seres humanos. E assim o refere. “Mais que um ser no mundo, o ser humano tornou-se uma 
presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra 
presença como um não eu, se reconhece como a si próprio. Presença que se pensa a si 
mesmo, que intervêm, que transforma, que fala do que faz, do que sonha, que constata, 
compra, avalia, valoriza, que decide, que rompe”. 

Numa atividade como na “Rádio Chiquita” os desafios Freirianos destacam-se por 
oferecer ao mundo da infância, la assunção da responsabilidade, a ética, o compromisso 
com os semelhantes, com a escola, os contextos e a comunidade.  

 

 

Figura 1 - Dinâmica de aprendizagem na “Rádio Chiquita”- «O participante como mestre-
aprendiz-aprendiz-mestre» (Pedagogia “Soy Niño” baseada nas teorias de FREIRE). 

 
Na relação de aprendizagem que se gera na “Rádio Chiquita”, a cooperação e o 

desejo de crescer dos participantes, dá-se de maneira espontânea e as responsabilidades de 
assunção de saberes se intercambiam como si fossem parte de uma mesma ação.  

Freire indica que quem se está formando, parte do princípio mesmo de sua 
experiência formadora, ao assumir-se também como sujeito da produção do saber, se 
convence definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento si não criar as 
possibilidades de sua produção ou de sua construção. Em consequência, vai ficando 
facilmente claro, que apesar de que todos os participantes sejam diferentes, quem forma se 
forma e reforma ao formar e quem é formado se forma e forma ao ser formado. Este sábio 
jogo de palavras e conceitos evidência algo transcendental de que quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende, ensina ao aprender e isto se logra desde a interação social. 

Todo este processo estreito de funções e interações próximas que se gera na “Rádio 
Chiquita” tem como base a cooperação, definida como um trabalho coletivo destinado a 
consecução de objetivos comuns. A cooperação é uma plataforma de integração desenhada 
para alcançar um produto final pontual ou uma meta, mediante o trabalho em grupo das 
pessoas. Para lograr isto é necessário assignar ao grupo uma tarefa clara e compreensível e 
estruturar, entre outras líneas, a interdependência positiva. Os objetivos dos participantes 
se acham estreitamente vinculados, tanto é assim que cada um deles "só pode alcançar seus 
objetivos, se e somente quando os demais consigam alcançar os seus" (Johnson y Johnson, 
1997). 
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Cooperar é uma atitude que implica pequenas experiências de grupo. Demanda um 
compromisso coletivo e recíproco (é de todos e para todos, o interesse por compreender 
uma tarefa assignada) no processo de construção de metas e aprendizagens comuns; um 
compromisso insubstituível (porque nada pode ocupar seu lugar), intransferível (porque é 
inerente a cada um dos membros) e inacabado (é como o processo de aprendizagem que 
nunca termina, os alunos aprendem a criticar as idéias, não as pessoas, para ir melhorando e 
realizando o processamento de seu trabalho). 

Os princípios orientadores deste tipo de aprendizagem orientam-se no sentido de 
uma aprendizagem em comunidade e com um enfoque do mesmo, como um processo de 
maduração de conteúdos com um forte componente social. Este seria um espaço de 
intersecção, como Vigotsky o assegurava: "ou é social ou é nada". Manuel Castells, por sua 
parte, considera que hoje em dia "as redes constituem a nova morfologia das sociedades e a 
difusão da sua lógica modifica substancialmente as operações e os processos de produção, 
experiência, poder e cultura".  

Na “Rádio Chiquita”, como experiência analisada, se observa, justamente, uma trama 
da integração de todas as atividades que inter-relacionam: sensibilização, investigação, 
invenção, votação, redação, ensaio, gravação, montagem, promoção; uma rede de tecidos 
de participação, sempre tendo a aprendizagem cooperativa como modalidade. Estas 
dinâmicas abraçam diretamente a aprendizagem de base construtivista, onde cada um 
elabora seu próprio conhecimento a partir da participação. É assim então que cada criança 
passa da informação ao conhecimento.  

A palavra expressa e elabora o mundo, em comunicação e colaboração. É graças ao 
diálogo autêntico: "reconhecimento do outro e reconhecimento de si no outro", que se 
origina a decisão e compromisso de colaborar a construção de mundo comum. Quando os 
polos do diálogo se ligam assim, com amor, esperança e fé, um no outro, se fazem críticos na 
busca de algo. Cria-se, em conseqüência, uma relação de simpatia entre ambos (Freire, 
2006). 

A pedagogia aplicada na “Rádio Chiquita” leva em conta as refleções de Freire 
tomando em conta que desta forma se gera comunicação. É de maneira direta com o diálogo 
e a interação, que são possíveis as dinâmicas de trabalho que plantam no solo fértil a 
verdadeiro aprendizagem.  

O Informe apresentado na UNESCO pela Comissão Internacional sobre a Educação 
para o século XXI, presidida por Jacques Delors reforça o conteúdo pedagógico da proposta. 
Nele destaca-se: "para cumprir o conjunto de missões que lhe são próprias, a educação deve 
estruturar-se em torno a quatro aprendizagens fundamentais, que no transcurso da vida 
serão para cada pessoa, em certo sentido, os pilares do conhecimento: 

 
 Aprender a conhecer, ou seja, adquirir os instrumentos de compreensão; 
 Aprender a fazer, para poder influir no seu próprio contexto; 
 Aprender a viver juntos, para participar e cooperar com os demais em todas as 

atividades humanas; 
 Aprender a ser, um processo fundamental que recolhe elementos dos três 

anteriores."  

A possibilidade que oferece uma ação formativa que aborda o trabalho cooperativo 
como dinâmica, é de inigualável valor devido a que muitas vezes as crianças encontram-se 
acostumadas a trabalhar em ambientes competitivos ou individuais. Os comunicadores 
infantis na “Rádio Chiquita” demonstram nos seus comportamentos e criações posteriores, 
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auto-estima, sentido de identidade, responsabilidade e alegria de trabalhar juntos em 
função de um projeto coletivo, o que demonstra uma compreensão da força da união, a 
necessidade do respeito ao semelhante e o início da assimilação de conceitos globais da 
vida, suas redes e compromissos sociais. 

 
“Ninguém se educa só; os homens se educam entre si e mediatizados pelo 
mundo. Agora nada educa a nada, assim como tão pouco nada se educa a si 
mesmo, os homens se educam em comunicação e o mundo é o mediador. 
Não existe educação sem sociedade humana e não existe homem fora dela. 
Frente a uma sociedade dinâmica em transição, não admitimos uma 
educação que leve o homem a posições passivas, mas sim aquelas que o 
levam a procurar a verdade em comum, escutando, perguntando, 
investigando" (Freire, 2006). 

 

 

III Conteúdos urbanos e ambientais através da comunicação e a rádio 
 

As oportunidades de diálogo com crianças em processos de construção de ideias, de 
cidadania e propostas, são mais que educar…são também exercer e viver a cidadania. A 
experiência do projeto “A Cidade das Crianças” desenvolvida pelo pedagogo Francesco 
Tonucci (1997) demonstra a capacidade que possuem as crianças a pensar a cidade, seus 
problemas, suas virtudes, suas possibilidades e seus sonhos desde a visão da infância.  

Por este motivo, fazê-los membros de uma cidadania ativa no sentido de que tenham 
a oportunidade de analisar sua realidade, discutir e elaborar propostas para uma cidade 
mais amigável, mais integrada a conceitos ambientais, sociais e culturais, passa por 
considerar a infância como sujeito de direitos e também de deveres. 

Os processos de toma de consciência ao abordar estes temas com as crianças devem 
ser pensados no marco da ludicidade, como um ato de brincar, que é a ação mais séria que a 
criança assume como ser humano; por meio da brincadeira experimentam aventuras de 
responsabilidade. As crianças assumem a brincadeira como um direito e um prazer. Neste 
sentido é preciso aproveitar esta etapa de vida para plantar e fazer crescer as sementes do 
coletivo. A infância é sem dúvida, uma etapa onde aprende-se com o jogo, com o estímulo, a 
criatividade e a participação. As crianças não somente lhes agrada ver, sentir e desfrutar os 
resultados, mas especialmente, viver intensamente o processo de desenvolvimento de um 
projeto, de uma ideia. 

Portanto para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável é 
imprescindível a abertura de processos de cooperação e participação à infância, em diálogos 
e decisões nas políticas públicas e educativas em prol de uma educação ambiental formal e 
não formal que ofereça diversas possibilidades, materiais didáticos, atividades lúdicas e 
interativas que promovam e considerem o universo imaginativo, criativo e inovador que 
possuem as crianças.  

Elas podem e devem ser atores e suporte de ideias de propostas de cooperação junto 
com suas escolas, poderes públicos, instituições governamentais e não-governamentais. 
Projetos onde juntos proponham melhorar a mobilidade, o desenho de espaços para brincar 
e resgate de áreas degradadas para restabelecer a vida silvestre nas zonas urbanas, por 
exemplo. As crianças podem com organização, orientação, desafio e ludicidade, contribuir 
no desenho de novas formas de repensar a vida nas cidades e nas dinâmicas educativas das 
escolas.  
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São muitos os problemas existentes nas cidades, causados pelo mundo adulto, 
desenvolvidos, pensados, repensados e glorificados por sua forma de refletir, valorizar e 
organizar o tempo e o espaço em função de suas necessidades. Essa estrutura organizacional 
de poder tem destruído recursos naturais e restringido a sociedade a valores associados 
mais ao consumo que a exercício de cidadania. 

A infância, tem perdido muitos de seus espaços e limitado seu tempo para brincar. 
São as crianças os maiores afetados pela ausência de políticas de proteção, estímulo, 
participação, de educação ambiental e cidadã. Então como abrir o diálogo com crianças 
sobre áreas que parecem pertencer somente aos adultos? Tudo depende da metodologia, 
dos recursos e da maneira como se abordam os temas. 

As crianças não são simples sujeitos teleguiados pela televisão e estimulados ao 
consumo pela publicidade e os centros comerciais, elas necessitam aprender outra forma de 
ver e viver a vida nas cidades em espaços de convivência, de contato, com áreas recreativas, 
verdes e culturais. A escola e as cidades de modo geral, por sua parte, necessitam de 
espaços naturais e públicos que estimulem o despertar da sociabilidade, da criatividade e da 
sensibilidade pelos temas ambientais, como o uso, origem e valor da água, da qualidade do 
ar, do abastecimento dos alimentos, do destino dos resíduos recicláveis, da equidade social, 
em fim, da dinâmica de convivência entre os seres humanos e o planeta Terra (Novo, 2006).  

Somente assim, a partir da atualidade cotidiana de sua comunidade, poderão ir 
implementando transformações e pequenos impactos que transcendem do local ao global.  
 

 

IV Metodologia participativa com crianças 
 

Toda investigação com crianças tem como um desafio abrir espaços para que elas 
possam experimentar e pôr em prática suas capacidades e motivações. No marco destas 
investigações existem etapas prévias que devem ser consideradas, com delicadeza, atenção 
e responsabilidade, antes de iniciar um processo de investigação que convida a infância a 
criação e ao trabalho em equipa. São muitos também os estereótipos que devem ser postos 
de lado para que fluia uma relação honesta, espontânea e harmónica entre os envolvidos. 

As metodologias participativas com crianças desafiam o investigador a ser inovador e 
essa criatividade deve ser aplicada tanto nas formas de abordagem como na seleção de 
ferramentas metodológicas a utilizar. Fernandes Soares (2003) propõe algumas e as 
classifica em quatro grupos: 

1) As que tomam em conta a oralidade: entrevistas que geram ambientes de liberdade 
para o diálogo. 

2) As que tomam em conta a criatividade em relação ao impresso, registros gráficos ou 
escritos: diários, ensaios e registro do cotidiano. 

3) As que tomam em conta a utilização de recursos multimídia: registros escritos de 
crianças em forma de ensaios, diários ou observações sobre o cotidiano. Também o 
uso da câmara de fotos ou de vídeo encarando que as crianças são capazes de criar e 
representar sua maneira de ver o mundo. 

4) As que tomam em conta a expressão dramática: uso de técnicas de expressão, 
narrações de contos, jogos teatrais, etc. 
 
Uma variedade e amplitude de informações permitirão uma análise mais assertiva e 

profundo utilizando o princípio da triangulação. Todo o material produzido no campo de 
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investigação, deve conter os mais diferentes pontos de vista. Neste sentido, a dimensão 
ética é um ponto extremamente delicado quando se investiga com crianças. A postura do 
investigador frente as crianças deve ser de muita aceitação, abertura e tolerância, negando-
se por completo uma atitude arbitrária e adulto-cêntrica.  

Um diálogo claro e honesto será a melhor forma para convidar à reflexão e a solução 
de conflitos, fazendo que os momentos tensos transformem-se em aprendizagem para 
todos os envolvidos. A validez e a qualidade ética serão mais exitosas quanto maior seja o 
controle das crianças sobre o processo da investigação e seus métodos.  

A ética na investigação com crianças deve considerar, ao mesmo tempo, a alteridade 
e a diversidade que definem a infância como grupo social. Por isso, merecem atenções 
diferenciadas (Alderson,1995), propõe que nestas circunstâncias de investigação com 
crianças deve considerar-se uma trilogia entre deveres (equidade e adequabilidade dos 
objetivos e métodos), diretos (não interferência do investigador /liberdade de decisão da 
infância) e danos/benefícios (reduzir ou prevenir).  
 

 
Níveis de envolvimento das crianças  
 

Uma investigação centrada nas crianças aplica métodos e conta com diferentes 
etapas de envolvimento nos processos de investigação. O controle e a liberdade de 
participar são comparados com os níveis de uma escada a fim de fazer entender as tarefas 
implicadas (Hart, 1992). Os primeiros três degraus situam na participação, onde permite a 
presença da infância em circunstâncias de manipulação, decoração e simbolismo. No quarto 
degrau, as crianças são convidados a participar e informados pelos adultos. No quinto, 
informa-se mais são as crianças que têm a possibilidade de participar no desenho da 
investigação e tomar decisões e no sexto e último degrau, as crianças lideram e convocam os 
adultos nos processos iniciados por elas. São projetos iniciados e dirigidos a partir de sua 
força e criatividade.  

O fato que crianças participem mais ou menos dependerá também da compreensão 
que elas tenham da temática que trata a investigação. Por isso, são necessários processos 
prévios de sensibilização onde elas descubram com prazer, seus próprios potenciais e 
significações, razões de seu compromisso.  

Neste sentido, a postura ética do investigador deverá tomar em conta que este nível 
de envolvimento, também implica exigência do princípio ao fim. Por tanto, uma vez 
concluído o processo do estudo, um tempo fundamental e insubstituível deve contemplar-
se, o tempo de intercâmbio com a equipe de crianças investigadoras, a fim de realizar um 
balance do trabalho coletivo, uma avaliação aberta dos resultados e uma planificação de 
líneas futuras de cooperação. 

As crianças são companheiras de trabalho com grande sensibilidade, não são seres 
imaturos. Temas como a defesa de seus valores e direitos a natureza, as cidades onde 
vivemos, como espaços de convivência, suas culturas e muitos outros da atualidade, são de 
seu interesse. O importante é saber como aborda-los, utilizando uma linguagem simples, 
honesto, amigável e com profundidade. Este respeito que merece as crianças promove a 
sociologia da infância e metodologias que têm como base a participação. As crianças são 
analisadas na qualidade de atores sociais competentes e não como simples categorias, 
números ou produtos dominados pelos adultos (James & Prout, 1997). 
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Uma metodologia plena de valores democráticos como é a participativa é sem dúvida 
alguma, um cenário singular para que crianças consolidem seus direitos e ao mesmo tempo 
exercitem valores e deveres. Ao entenderem o trabalho cooperativo e a importância do 
outro, será muito mais fácil participar e fazer próprio o compromisso de ser habitante de um 
contexto planetário. Numa atividade como na “Rádio Chiquita” esta base metodológica de 
participação com crianças fortalece os objectivos. 

 
 
Conclusão 
 
Uma ação formativa de educomunicação e cidadania infantil como “A Radio Chiquita” 

precisa de guias e reflexões coerentes antes de partir…A palavra respeitosa, a escuta, a 
aventura de responsabilidade, a cooperação, o compromisso com o outro, com os recursos 
do planeta são fios que costuram uma pedagogia educomunicativa inspirada na criança. 
Uma viagem por as temáticas fundamentais desta proposta formativa de Educomunição se 
detalham a seguir:  

Realizar uma investigação a partir dos saberes das crianças.  
As crianças têm capacidades e habilidades naturais que podem ser capazes de 

produzir e integrar conhecimento atualizado a partir de uma aprendizagem amigável, 
inovadora, em comunidade e que tenha como base primordial a lógica da aprendizagem 
cooperativa (Johnson & Johnson, 1997), o respeito a interculturalidade, o desenvolvimento 
através de mediadores como os dispositivos mediáticos e tecnológicos (Vigotsky, 1986) e a 
educomunicação como prática educativa onde o sujeito aprende, com liberdade e 
criatividade, de e com os outros (Freire, 2006 y Kaplún, 1997).  

Diferencia-se escutar, ouvir e atuar (Roberts, 2000/08). Nas dinâmicas de uma 
dinamização com as características da Rádio Chiquita, se exercita o escutar (dar atenção) 
mais que o ouvir (ato biológico) e uma vez, recebida a mensagem, intenta-se atuar conforme 
ou fazem dos amigos que se respeitem.  

Abrir espaço para uma compreensão empática. As crianças participam 
constantemente em exercícios, práticas para presentar ideias, avaliam a si mesmos e são 
avaliados coletivamente pelos colegas que observam suas competências de comunicação. 

A investigação que da prioridade ao diálogo e que coloca como centro a 
comunicação. As boas conversas não têm fim são processos espontâneos. Na “Rádio 
Chiquita” põe-se em prática e exercitam-se habilidades, competências e atividades lúdicas 
para entusiasmar e estimular a compreensão. 

Observar e reconhecer. Ao observar as experiências, interesses, valores e rotinas das 
crianças, nativas digitais no uso construtivo da linguagem dos meios de comunicação e as 
novas tecnologias, reconhece sua plena capacidade para ser comunicadores infantis, amigos 
da natureza e da cidade. 

Utilização construtiva das novas tecnologias como recurso de motivação e fonte de 
informação. As crianças participantes da “Rádio Chiquita” utilizam, a linguagem mediática e 
da educomunicação; exercem um uso construtivo dos equipamentos tecnológicos, não 
somente uma manipulação instrumental. É fundamental que as crianças criem, produzam e 
integrem conhecimento a partir da utilização de aparelhos como gravador de áudio, câmaras 
fotográficas, o computador e o rádio, entre outros. Estes dispositivos tecnológicos oferecem 
motivação e são uma oportunidade para experimentar destrezas e adquirir competências. 
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Reafirma-se, adicionalmente, quanto a conteúdo teórico, um ambicioso campo de 
estudo, que implica descobrir os alcances de uma prática participativa de “ciência, arte e 
ofício” junto as crianças. Neste caso a partir do exercício da cultura da educomunicação, 
onde experimenta-se a co-criação com fines educativos para contribuir a mudar, para que a 
manipulação tecnológica transforme-se e tenha um fim mobilizador, sensibilizador…comigo, 
com o outro e para todos no marco da cooperação. 

 
(1) “Rádio Chiquita” surgiu de uma iniciativa da Associação Civil “Soy Niño” ao participar de uma 

atividade educativa com o apoio do Centro de Pedagogia e Animação do Centro Cultural de 
Belém em 2007. Mas suas propostas pedagógicas já haviam sido realizadas em dezenas de 
ocasiões desenvolvidas pela associação em diferentes contextos sociais de Venezuela onde a 
associação nasceu.  
Durante as dinâmicas da “Rádio Chiquita” são utilizados vários recursos pedagógicos como 
vídeos, fotografias, tormentas de ideias, debates, diálogos, votações, desenhos, exploração a 
natureza, música, entrevistas, gravações, ensaios, leitura de textos, processos de avaliação e 
escritura de histórias. Todas as atividades são desenvolvidas no marco de um ambiente de 
carinho e respeito pela palavra e opinião das crianças no sentido de dar-lhes o máximo de 
liberdade e coragem para participar numa ação de cooperação, em grupo, partilha e debate 
de ideias. Para isso é necessário certa sistematicidade e paciência para esperar que revele-se 
o ritmo de cada criança. Neste ciclo de motivação para contar com bem-estar emocional e 
nível de envolvimento (Laevers & Declercq, 2011) são requeridos contextos e materiais 
mobilizadores, ademais de um tempo para motivar-se, conhecer-se, informar-se, sensibilizar-
se, organizar-se, escutar, ver, observar, dialogar, experimentar, criar, escrever, ensaiar e 
viver cada momento com entusiasmo e desejo de aprender mutuamente.  
 

(2) Associação Civil “Soy Niño” surgiu a parti de uma tese de mestrado de 
sua fundadora, a jornalista Grécia Rodríguez Pinto. Foi no ano de 1993 
quando criou legalmente a associação com a intenção de dar voz as 
crianças de seu país, Venezuela, utilizando a rádio e a linguagem da 
educomunicação. Segundo a autora, o exercício de falar através de um 
meio de comunicação como representa a rádio, significa um grande 
estímulo as crianças e uma forma delas ocuparem um espaço nos meios de comunicação que 
somente estão representados pelos adultos e cada vez mais pelas grandes corporações de 
poder econômico. “Soy Niño” através de seus componentes adultos e também infantis tem 
participado em diferentes congressos, eventos e oficinas onde os Mídias têm sido discutidos 
como ferramentas de comunicação, educação e também de poder. É com o objetivo de 
educar, sensibilizar e dar direito a voz as crianças, que “Soy Niño” tem realizado nos últimos 
19 anos, atividades com diferentes crianças de vários estratos sociais, cidades e países. Neste 
momento tem realizado encontros pedagogicos junto a crianças da zona rural de Ponte de 
Lima, Portugal desde Setembro de 2012.  
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