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O que fazer? Não castiguemos as 
crianças  
por serem, ao corrigir suas ações. Não 
desvalorizemos nossas crianças em 
função daquilo que não sabem: 
valorizemos seu saber. Guiemos nossas 
crianças na direção de um fazer (saber) 
que tenha relação com o seu mundo 
cotidiano. Convidemos nossas crianças a 
olhar o que fazem e, sobretudo, não a 
levemos a competir. 
 

(Humberto Maturana) 
 





 

 

RESUMO 

 
 

NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA 
ABORDAGEM POR PROJETOS: A PESQUISA COMO UMA CONSTRUÇÃO EM 

PROCESSO 
 
 

AUTORA: Janaína Ribeiro Stafford 
ORIENTADORA: Roseane Martins Coelho 

 
 

Nas Diretrizes Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009), pautada nos princípios 
éticos, políticos e estéticos vislumbra-se a formação participativa e crítica das crianças, em 
uma concepção de infância ativa no contexto dos direitos políticos à cidadania, ao exercício 
da criticidade e ao respeito à ordem democrática. Os projetos pedagógicos, como 
abordagem epistemológica, entendemos ser uma das possíveis maneiras de garantir a 
efetivação desses princípios nos quais se leva em conta, não apenas os aspectos 
cognitivos, mas também os afetivos, permitindo o envolvimento da criança em sua totalidade 
inserida na realidade sócio-cultural. Nessa perspectiva, pesquisa teve, como questão 
norteadora do estudo, saber como se organizam as experiências vivenciadas 
cotidianamente por meio de uma abordagem por projetos em uma turma de Educação 
Infantil?, a partir da qual nos propomos como objetivo geral a investigar, experienciar e 
construir práxis pedagógicas por projetos baseada na escuta, na participação e na 
problematização das experiências em uma turma de Educação Infantil, pertencente a uma 
Escola Municipal, na cidade de Santa Maria, RS. A metodologia utilizada nesta investigação 
foi a pesquisa narrativa por ser considerada a melhor forma de entender a experiência. A 
pesquisa se construiu de relatos em diálogo com outras narrativas, ou seja, as narrativas de 
outros contextos, das crianças, das famílias, e de autores como Larrosa (2002), Malaguzzi 
(1999), Hernández (1998, 2000), Dewey (2011), Barbosa e Horn (2008), Ostetto (2000) e 
Rinaldi (1999). A partir das experiências vivenciadas por meio de uma abordagem por 
projetos foi possível perceber que o currículo na Educação Infantil pode se constituir de uma 
maneira globalizadora, na qual as diferentes áreas de conhecimentos, vão se articulando as 
experiências e aos saberes das crianças. As relações vivenciadas foram se organizando 
através do planejamento docente que se efetivou através da articulação com os registros 
reflexivos da prática vivenciada com as crianças, a escuta destas, bem como a observação 
atenta da realidade, que proporcionaram sermos flexíveis com a rotina diária, pois, trabalhar 
nesta perspectiva é trabalhar com a ideia do imprevisível, no qual os projetos são 
construídos e determinados pelos tempos, espaços e sujeitos em questão. O papel como 
professor, foi o mediador do saber, pois através das intervenções, foi possível estimular, 
observar e mediar o processo de ensino e aprendizagem, buscando criar situações de 
aprendizagem que fossem significativas e procurando através da observação sensível e da 
conversa com as crianças captar dados para perceber se estava alcançando essa meta. Ao 
finalizar essa pesquisa, é bastante motivador pensar que esse trabalho não se encerra com 
a entrega da dissertação na coordenação do curso, mas que poderá ser útil para outros 
sujeitos e que entusiasme novas descobertas, incentive outras experiências e que outras 
pesquisas sejam tornadas públicas. Outras narrativas possam ser construídas. 
 
 
Palavras-chave: Experiência. Educação Infantil. Pesquisa Narrativa. Abordagem por 
Projetos. 





 

 

ABSTRACT 
 
 

NARRATIVES OF EXPERIENCE IN CHILD EDUCATION IN A PROJECT 
APPROACH: RESEARCH AS A CONSTRUCTION IN PROGRESS 

 
 

AUTHOR: JANAÍNA RIBEIRO STAFFORD 
ADVISOR: ROSEANE MARTINS COELHO 

 
 

In the National Guidelines for Early Childhood Education (BRASIL, 2009), based on ethical, 
political and aesthetic principles, the participatory and critical formation of children is seen in 
a conception of active childhood in the context of political rights to citizenship, the exercise of 
criticality and respect for democratic order. The pedagogical projects, as an epistemological 
approach, we consider to be one of the possible ways to guarantee the effectiveness of 
these principles in which not only the cognitive but also the affective aspects are taken into 
account, allowing the involvement of the child in its totality inserted in the reality partner -
cultural. From this perspective, the research had as a guiding question of the study how to 
organize the experiences lived daily through a project approach in a class of Early Childhood 
Education, from which we propose as a general objective to investigate, experience and 
construct pedagogical praxis for projects based on listening, participation and 
problematization of experiences in a class of Early Childhood Education, belonging to a 
Municipal School, in the city of Santa Maria, RS. The methodology used in this research was 
narrative research because it was considered the best way to understand the experience. 
The research was constructed from reports in dialogue with other narratives, that is, 
narratives from other contexts, from children, families, and authors such as Larrosa (2002), 
Malaguzzi (1999), Hernández (1998, 2000), Dewey 2011), Barbosa and Horn (2008), Ostetto 
(2000) and Rinaldi (1999). From the experiences of a project approach, it was possible to 
perceive that the curriculum in Early Childhood Education can be constituted in a globalizing 
way, in which the different areas of knowledge are articulated the experiences and the 
knowledge of the children. The lived relationships were organized through the teaching 
planning that was effected through the articulation with the reflective records of the practice 
lived with the children, listening to them, as well as the careful observation of reality, which 
allowed us to be flexible with the daily routine, working in this perspective is to work with the 
idea of the unpredictable, in which the projects are constructed and determined by the times, 
spaces and subjects in question. The role as teacher was the mediator of knowledge, 
because through the interventions, it was possible to stimulate, observe and mediate the 
teaching and learning process, seeking to create learning situations that were meaningful 
and seeking through sensitive observation and conversation with children capture data to 
see if he was achieving that goal. At the end of this research, it is quite motivating to think 
that this work does not end with the presentation of the dissertation in the coordination of the 
course, but that may be useful for other subjects and enthusiastic new discoveries, 
encourage other experiences and other research to be made public. Other narratives can be 
built.  
 
 
Keywords: Experience. Child education. Narrative Research. Project Approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil, a partir da Constituição Federal de 1988, vem ganhando 

destaque e importância no cenário Educacional Brasileiro. As diversas mudanças 

ocorridas, principalmente, nas últimas décadas nos fazem perceber transformações 

nas maneiras como as crianças vivem suas infâncias, sendo estas consideradas 

como construções socioculturais que se diferem de acordo com a forma como as 

crianças se inserem no mundo. 

As crianças eram vistas como seres em miniatura, frágeis, incompletos e 

necessitados de proteção e passaram a ser concebidas como sujeitos de direitos e 

protagonistas do seu desenvolvimento a partir da interação com os seus pares, com 

os adultos e com o meio no qual estão inseridos. 

O reconhecimento desse nível de ensino – a Educação Infantil – foi 

consolidado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN, Lei 

n.9394/96). A Educação Infantil como etapa inicial da educação das crianças 

necessita ser pensada de forma comprometida não só com a criança, mas também 

com a infância como forma ativa de vida, conforme pretende garantir esta lei. 

Dentre os documentos regulatórios disponíveis a seguir, Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998), Política Nacional de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006), – apresentam-se como Referenciais ou 

Parâmetros que atuam na Educação Infantil com caráter de orientações.  

Em 2009, a Resolução nº 5, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, sendo os princípios básicos das DCNEI (BRASIL, 2010)1, 

divididos em: 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades.  

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática.  

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

                                                           
1
 Disponível em: http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf. 

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
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A partir dessa normativa, é possível vislumbrar a formação participativa e 

crítica das crianças, inserindo a concepção de criança ativa no contexto dos direitos 

políticos à cidadania, ao exercício da criticidade e ao respeito à ordem democrática. 

Dessa maneira, o trabalho com projetos pedagógicos na Educação Infantil – 

foco dessa pesquisa-, como abordagem epistemológica, é uma das possíveis 

maneiras de garantir a efetivação desses princípios nos quais se leva em conta, não 

apenas os aspectos cognitivos, mas também os afetivos, permitindo o envolvimento 

da criança em sua totalidade inserida na realidade sociocultural. 

A pesquisa teve, como questão norteadora do estudo, saber “Como se 

organizam as experiências vivenciadas cotidianamente por meio de uma abordagem 

por projetos em uma turma de Educação Infantil?”, a partir da qual nos propomos 

como objetivo geral “Investigar, experienciar e construir práxis pedagógicas por 

projetos baseada na escuta, na participação e na problematização das experiências 

em uma turma de Educação Infantil”. A fim de operacionalizar o objetivo geral da 

pesquisa, objetivos específicos se fizeram necessários: 1) Compreender como o 

currículo se constitui na Educação Infantil, bem como se articula as experiências e 

os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte da sociedade; 

2) Investigar a partir da experiência as mediações pedagógicas para pensar 

mudanças no papel do professor; 3) Apontar os aspectos que envolvem o 

planejamento docente numa abordagem por projetos; e 4) Descobrir as relações 

temporais e espaciais que permeiam uma prática baseada nas experiências e no 

ensino e aprendizagem por meio de projetos. 

E para nos movermos a partir do questionamento que motivou este estudo e 

dar conta dos objetivos dessa pesquisa, buscamos uma metodologia que ousasse 

desbravar novos territórios, que fosse desenvolvida ao longo do processo e não 

através de princípios fixos e pré-estabelecidos, e a Pesquisa Narrativa se configurou 

como o melhor caminho para compreender as experiências educativas. Essa 

escolha metodológica se efetivou a partir das falas das crianças, da observação das 

brincadeiras destas, da participação e interação como docente em situações de 

aprendizagem, com ênfase no registro sistemático do que é ouvido, sentido, 

experienciado, ou seja, todo o processo de estruturação e pesquisa que envolve o 

trabalho por meio de projetos foi registrado por meio de gravações de áudio, fotos e 

vídeos.  



19 

 

Apresentamos, no Segundo Capítulo, um breve memorial no qual são 

descritas algumas experiências pessoais e profissionais por mim vivenciadas, as 

quais foram determinantes para a construção e efetivação desse estudo. Além de 

problematizar o motivo de se querer construir práticas pedagógicas a partir de uma 

abordagem por projetos, bem como são apresentadas a questão norteadora da 

pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, os quais deixam claro as 

categorias de análise desse estudo, sendo elas: o currículo, o planejamento 

docente, o papel do professor, o tempo/espaço de ensino e aprendizagem.  

No Terceiro Capítulo, apresentamos as bases epistemológicas da pesquisa, 

neste caso a pesquisa narrativa, alicerçada principalmente em autores como, Dewey 

(2011), Bruner (1997), Clandinin e Connely (2015). Ressaltando o fato que é comum 

neste tipo de pesquisa que as dissertações sejam escritas sem um capítulo 

específico de fundamentação teórica, ou seja, a teoria é apresentada ao logo do 

trabalho, na busca de criar uma conexão contínua entre a teoria e a prática. Após, 

começamos a mostrar o roteiro da nossa viagem durante o processo investigação, 

indicando os procedimentos usados para a pesquisar: o diário de campo; registros 

fotográficos, fílmicos; gravações em áudio; observação participante; e questionários 

com os pais. Passamos, então, a contextualizar o lugar de partida da nossa viagem, 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. Francisca Weinmann, localizada 

na cidade de Santa Maria, RS. Logo, apresentamos os passageiros dessa viagem, 

ou seja, os sujeitos dessa pesquisa, as crianças que compõem a Turma de Pré-

Escola Mista A e a significativa experiência de criação e aplicação de um Termo de 

Assentimento que demonstra o reconhecimento da criança como um sujeito histórico 

de direitos e de direitos de expressão. Durante essa viagem, foi preciso fazer uma 

“escala”, pois sendo as crianças, as protagonistas desta pesquisa, sentimos a 

necessidade de refletir sobre o lugar que as crianças vêm ocupando como sujeitos 

nas pesquisas científicas. Foi feito um breve levantamento em trabalhos 

apresentados na última década nas reuniões anuais da Anped, especificamente no 

Grupo de Trabalho 07: Educação de crianças de 0 a 6 anos, bem como mostramos 

um novo olhar que vem se construindo a respeito do lugar das crianças como 

sujeitos de direitos, que possuem especificidades e que precisam ser ouvidos, pois 

tem muito a nos dizer embasados em estudos de Schramm (2009), Agostinho 

(2008), Corazza (2002), Corsaro (2011) e Sarmento (2004). Para finalizar o Terceiro 

Capítulo, foi necessário realizar outro procedimento durante essa viagem que foi 
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essa investigação, ou seja, uma “conexão” com as famílias das crianças, no intuito 

de conhecermos, mesmo que superficialmente, um pouco do cotidiano familiar das 

crianças que fazem parte dessa investigação. 

O Quarto Capítulo narra as experiências vivenciadas por meio de uma 

abordagem por projetos vivenciadas na Turma de Pré-Escola Mista A, na qual 

buscamos criar uma articulação contínua entre o que é narrado e a teoria, tendo 

algumas categorias de análise para guiar nosso olhar, tais como: o currículo, o 

planejamento docente, tempo e espaço e o papel do professor, sendo estes 

conectados com o tema central dessa pesquisa: uma abordagem por projetos na 

Educação Infantil, sendo os principais autores que fundamentaram nossas 

experiências, Larrosa (2002), Malaguzzi (1999), Hernández (1998, 2000), Dewey 

(2011), Barbosa e Horn (2008), Ostetto (2000) e Rinaldi (1999).  

No Quinto Capítulo, apresentamos algumas considerações sobre essa 

viagem que foi o processo de construção e efetivação dessa pesquisa, além de 

outras questões me nos motivam a continuar os estudos na área da Educação 

Infantil. 
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2 COMO TUDO COMEÇOU 

A escrita deste trabalho de pesquisa se configura como uma oportunidade de 

vasculhar minhas memórias, minhas experiências na busca dos caminhos que segui 

para chegar onde estou e das escolhas que fiz e que contribuíram para que eu me 

tornasse a pessoa que sou hoje.  

Ingressei no curso de Pedagogia – habilitação para as Séries Iniciais e 

Matérias Pedagógicas do 2º Grau em 1999, na Universidade Federal de Santa Maria 

UFSM). Formei-me em 2004 e neste mesmo ano solicitei o apostilamento para a 

educação infantil no intuito de abranger minha área de atuação. 

Durante o período de formação inicial, tive a oportunidade de participar de 

projetos de pesquisa que tinham como finalidade conhecer e analisar situações reais 

de construção e implementação de propostas político-pedagógicas e, também, de 

como viabilizar o trabalho coletivo docente no ambiente escolar, tendo como 

embasamento teórico os estudos de Gadotti (2001), Libâneo (2003), Vasconcellos 

(2000) e Veiga (1998). 

Com a chegada do período de estágio curricular (2003), tive acesso a 

diferentes perspectivas metodológicas. Com minha inserção em uma determinada 

escola, aconteceu meu primeiro contato com os denominados Projetos de Trabalho, 

sendo estes a principal proposta do educador espanhol Fernando Hernández (1998). 

Nessa escola o corpo discente era composto por alunos pertencentes a famílias sem 

muitos recursos financeiros, mas também era atendida a classe média baixa.  

A metodologia desenvolvida nesta escola era centrada em uma proposta 

alicerçada na Pedagogia de Projetos, voltada para a contextualização e 

interdisciplinaridade na perspectiva de abandonar o conceito de disciplinas como 

conhecimentos isolados e sem interatividade humana. Buscava-se trabalhar os 

conteúdos de maneira interdisciplinar e contextualizada, no qual alunos e 

professores definiam coletivamente os objetivos a serem atingidos, tornando a 

aprendizagem significativa, real e atrativa. 

Os projetos com determinada temática eram construídos trimestralmente, a 

partir do objetivo geral que compunha o projeto político pedagógico e que era 

reformulado no início do ano letivo pelo corpo docente da escola. 

 Apesar de perceber a tentativa de construção do conhecimento a partir da 

prática social concreta e a realidade onde ela acontece, sentia a necessidade de ver 
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as crianças serem realmente ouvidas. Por que tais projetos não partiam dos 

interesses das crianças? De assuntos negociados com a turma? A meu ver tais 

projetos partiam das necessidades que os docentes concebiam como relevantes, 

por exemplo, a construção de uma cultura de paz.  

Retomando minhas experiências de formação vejo que dois pressupostos 

estão arraigados à minha maneira de pensar e fazer a educação, sendo eles: os 

projetos (como o todo da escola e os mais específicos, direcionados ao processo de 

ensino/aprendizagem) e a construção de práticas participativas, tendo como pano de 

fundo o trabalho coletivo e a convivência reflexiva. 

Dessa forma, senti a necessidade de ampliar minha formação e ingressei em 

2005 no curso de especialização em Gestão Educacional (UFSM) que coincidiu com 

o início da minha atuação profissional em uma escola da rede privada e, a partir da 

prática pedagógica que vinha sendo desenvolvida, algumas questões mais 

específicas tornaram-se inquietantes e resultaram num projeto de pesquisa que teve 

como objetivo analisar a experiência de trabalho através de projetos em uma escola 

particular de Santa Maria. Dentro desta perspectiva, este trabalho também teve 

como objetivos identificar as articulações entre o trabalho através de projetos e o 

planejamento pedagógico docente, bem como, observar se a escola oferecia um 

ambiente propício para o planejamento pedagógico docente e o desenvolvimento 

dos projetos de trabalho para seus professores. 

Essa investigação efetivou-se através de um estudo qualitativo do tipo estudo 

de caso. Os dados que permitiram que fosse possível interpretar a realidade foram 

obtidos através de observações participantes no cotidiano e nas reuniões semanais 

e mensais, já que eu integrava a equipe docente dessa instituição; conversas 

informais e aplicação de questionários dissertativos com os sujeitos da pesquisa, no 

caso três professoras dos anos iniciais. 

Naquele momento, observei que era necessário haver uma maior articulação 

entre os projetos de trabalho e o planejamento coletivo docente, com o objetivo de 

resituar as práticas educativas na escola, bem como promover as mudanças 

necessárias e possíveis. Evidenciou-se que a escola particular pesquisada como um 

todo (equipe diretiva e corpo docente) estava buscando alternativas através da 

vivência de práticas participativas, objetivando instituir um ambiente de trabalho 

coletivo e reflexivo.  
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As dificuldades para a implementação da convivência reflexiva dentro do 

espaço escolar eram muitas e estas deixaram em aberto uma série de indagações 

que tornaram a temática abordada como uma fonte inesgotável de reflexão e ação 

sobre a prática. 

Da experiência dessa investigação me chama atenção o meu lugar de fala. 

Os resultados dessa pesquisa foram escritos com uma certa impessoalidade em 

meu discurso.   

Após a concluir o curso de especialização em Gestão Educacional, continuei 

como docente de uma escola particular até meados de 2010, pois passei a atuar 40 

horas na rede municipal de educação, como professora de anos iniciais e de 

educação infantil.  

Foi na escola de educação infantil que vivenciei experiências significativas no 

que diz respeito ao trabalho pedagógico através de projetos com crianças do 

berçário ao maternal. Nessa escola, o primeiro mês letivo, em geral, era o momento 

de buscar desenvolver um olhar sensível em relação às falas, ações, gestos e 

expressões das crianças no intuito de desenvolver projetos que tivessem como foco 

assuntos que fizessem parte do interesse dos pequenos, considerando as 

especificidades de cada faixa etária.  

Em 2011 passei a integrar a equipe diretiva da escola atuando como 

coordenadora pedagógica de educação infantil, prestando assistência didática 

pedagógica aos docentes, bem como buscando refletir sobre as práticas de ensino e 

a construção de novas situações de aprendizagem.  

No intuito de vivenciar outras experiências como docente, em 2013 começo a 

trabalhar como professora alfabetizadora e no outro turno como coordenadora 

pedagógica dos anos iniciais. E foi desempenhando essa última função que comecei 

a perceber que mesmo estando inserido no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

escola uma proposta de trabalho pedagógico através de projetos, isso não vinha 

ocorrendo na prática.  

Partindo do princípio de que um PPP é construído coletivamente a partir da 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar, por que o trabalho 

através de projetos não estava sendo desenvolvido?  

Assim, senti a necessidade de retornar à academia a fim de desenvolver uma 

pesquisa que promovesse maiores possibilidades de desenvolver uma abordagem 

através de projetos. Me instigava saber porque a teoria não acontecia na prática? 
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Que dificuldades impediam que isso acontecesse?  Que mudanças seriam possíveis 

de ocorrer para mudar essa realidade? Com essas questões ingresso no Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional na UFSM com um ante-

projeto que buscava analisar o processo de articulação do coordenador pedagógico 

visando à implementação do trabalho pedagógico através de projetos nos anos 

iniciais. 

O projeto de investigação, assim como foi no curso de especialização, seria 

desenvolvida a partir de um estudo qualitativo do tipo estudo de caso. A partir da 

inserção no curso de mestrado comecei a rever alguns conceitos que estavam 

arraigados enquanto pesquisadora. Isso ocorreu devido às problematizações 

oriundas das ideias apresentadas pelos textos de autores como Fischer (2004), 

Gallo (2012) estudiosos de Foucault, Deleuze e Guattari e que foram 

disponibilizados nas disciplinas Processos Investigativos em Gestão Pedagógica e 

Contextos Educativos e Gestão Pedagógica no Cotidiano Escolar: Currículo e 

Culturas Visuais do curso de mestrado.      

Passei a perceber como estava sendo, até então, em minhas práticas de 

pesquisa. Reflito minha posição de pesquisadora preocupada em encontrar 

verdades absolutas, de uma escrita normativa cheias de “deve ser” e de um 

pensamento restrito à rigidez da forma lógica, amarrada por princípios fixos e pré-

estabelecidos. 

Parto em busca de uma metodologia que melhor atendesse as peculiaridades 

da minha pesquisa, mas com mais clareza de que estava passando a fazer meu 

movimento de pesquisa no intuito de descobrir como as coisas se produzem, e não 

apenas de como elas são. Vou aprendendo que não há apenas um caminho 

possível, há várias realidades que podemos conhecer, discutir, ver de diferentes 

perspectivas e quem sabe realizar surpreendentes justaposições.  

A diversidade de caminhos é vasta. O convite que me fiz foi o de pensar tais 

caminhos, refletir sobre as escolhas metodológicas concretas para aumentar minha 

capacidade de fazer escolhas diferentes que sejam mais interessantes ao meu 

projeto pesquisa.  

Concomitante a esse processo de busca da metodologia que melhor 

atendesse a pesquisa a ser desenvolvida e a partir da reescrita do projeto de 

pesquisa as contingências da vida me levam para uma sala de aula de pré-escola. 
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Meu foco na pesquisa muda. Não mais como coordenadora pedagógica, mas 

sim como uma docente disposta a construir com as crianças uma abordagem 

através de projetos, configurando-se em maneiras diferentes de aprender, tendo 

como base uma prática reflexiva a partir dos interesses, curiosidades das crianças. 

Seguindo meu desejo de construir uma prática através de projetos, 

primeiramente, começo a sentir a necessidade de mudar a forma de me relacionar 

com o conhecimento, a fim de transformá-lo em saber compartilhado. Pois, elaborar 

um projeto por meio da leitura de um grupo de crianças requer trabalhar os saberes 

como fonte de pesquisa. Projeto pressupõe pesquisa, sendo desenvolvido a partir de 

um processo de reflexão coletiva do conhecimento. 

Nesse sentido, Hernández (1998, p. 179) aponta que "Os projetos de trabalho 

significam, [...], um enfoque do ensino que tenta resituar a concepção e as práticas 

educativas na escola, e não simplesmente readaptar uma proposta do passado, 

atualizando-a". Isso implica em uma nova maneira de pensar o fazer docente, no 

qual o processo de reflexão e interpretação sobre a prática é a base para dar 

significado à relação ensinar/aprender. Isso me motivou a buscar práticas 

construídas na nossa realidade ao invés de copiar um modelo, mas sim aplicar 

princípios de uma proposta pedagógica em outras situações. 

Ao embasar minha prática através de projetos apoiada nas ideias de 

Hernández (1998), percebi que há semelhanças com essa maneira que me propus a 

ser como pesquisadora, pois o caminho da investigação precisa ser construído com 

os sujeitos da pesquisa e não sobre eles, desarticulando caminhos já previsíveis, 

discursos instituídos, visando à possibilidade de construir outras relações entre 

teoria e prática.  

Uma das problemáticas observadas é que em nosso país há uma tendência 

em transformar em modismos certas propostas pedagógicas desconfigurando-as, 

como no caso dos projetos de trabalho. A proposta aqui não foi a transposição direta 

da abordagem por projetos de Hernández ou da abordagem Italiana, pois sabe-se 

que é impossível desconsiderar as diferenças socioculturais e institucionais que nos 

separam, mas que estes sirvam de inspiração para que seja possível explorar as 

inúmeras possibilidades de estudo, investigação e práxis pedagógicas que 

oferecem. 

Minha busca por aprender e ensinar através de projetos e as leituras das 

experiências da abordagem italiana me levaram a querer construir práticas 
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pedagógicas no contexto que atuo em diálogo com princípios e ideias construídas 

em outros contextos culturais, atenta ao contexto socioeconômico, cultural que atuo, 

numa perspectiva que supere uma posição colonizadora que tantas vezes se ocupa 

da educação que tenta transpor experiências de outros contextos para o nosso. 

Com o caminhar da pesquisa, das orientações, das leituras que iam sendo 

realizadas sobre o tema fui desenvolvendo problematizações que me levaram a 

fazer o recorte e construir meu trabalho de pesquisa. 

Nesse contexto, emerge a pergunta problematizadora e articuladora das 

questões que surgiram no percurso dessa investigação:  

Como se organizam as experiências vivenciadas cotidianamente por meio de 

uma abordagem por projetos em uma turma de Educação Infantil? 

E para me mover a partir desse questionamento busquei uma metodologia 

que ousasse desbravar novos territórios, que fosse desenvolvida ao longo do 

processo e não através de princípios fixos e pré-estabelecidos e a pesquisa 

narrativa se configurou como o melhor caminho para compreender as experiências 

educativas.  

Escolhi algumas categorias para guiar meu olhar nessa pesquisa, tais como o 

currículo, o planejamento docente, o papel do professor, o tempo/espaço de ensino 

e aprendizagem.  

 O que podemos chamar de currículo na Educação Infantil? 

 Qual o papel do professor como mediador no processo ensino e 

aprendizagem? 

 Que aspectos envolvem o planejamento docente numa abordagem por 

projetos?  

 Como organizar o tempo/espaço numa prática pedagógica por meio de 

projetos? 

Como Objetivo Geral, me propus a investigar, experienciar e construir práxis 

pedagógicas por projetos baseada na escuta, na participação e na problematização 

das experiências em uma turma de Educação Infantil. 

A fim de operacionalizar o Objetivo Geral da pesquisa, Objetivos Específicos se 

fizeram necessários: 
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 Compreender como o currículo se constitui na Educação Infantil, bem 

como se articula as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte da sociedade; 

 Investigar a partir da experiência as mediações pedagógicas para pensar 

mudanças no papel do professor; 

 Apontar os aspectos que envolvem o planejamento docente numa 

abordagem por projetos; 

 Descobrir as relações temporais e espaciais que permeiam uma prática 

baseada nas experiências e no ensino/aprendizagem por meio de 

projetos. 

Não foi um estudo que leve a construção de novas propostas pedagógicas, 

que construirá verdades ou poderá servir de modelo. Essa construção poderá vir a 

servir de aprendizagem, bem como de novas formas 

epistemológicas/metodológicas/investigativas em educação. Essa pode vir a ser 

uma experiência que entusiasme novas descobertas e novas experimentações 

pedagógicas para a educação infantil.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 BASES EPISTEMOLÓGICAS DA PESQUISA COMO GUIA DA VIAGEM 

A pesquisa se constituiu em relatos construídos em diálogo com outras 

narrativas (narrativas de outros contextos, das crianças) com uma turma de Pré-

Escola. Para tanto escolhi ao fazer uso da pesquisa narrativa. 

O que se buscou foi a minha inserção enquanto sujeito-pesquisadora no que 

diz respeito a uma matriz epistemológica na qual fosse possível inserir as marcas da 

minha trajetória na busca de respostas que atendessem as questões que me 

moveram e as questões que emergiram durante o processo de pesquisa.  

Mas por que utilizei à narrativa? Porque 

A narrativa... é, por assim dizer, uma forma artesanal de comunicação. Ela 
não está interessada em transmitir o "puro em si" da coisa narrada como 
uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 
para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso [...]. (BENJAMIN, 1994, 
p. 69). 

A narrativa não visa a transmitir o “em si” do acontecido, ela o refina até obter 

uma forma boa. Investe sobre o objeto e o transforma. Ao optar pelas narrativas a 

entendo na perspectiva de Benjamim (1994) como num exercício de contar, dizer, 

falar, não o presente; mas, o vivido o experienciado. 

Muitos são os significados atribuídos a narrativa: uma exposição de fatos; um 

conto ou uma história; algo contado ou recontado; um relato de um fato real ou 

fictício, etc. As narrativas são expressas por diversas linguagens: pela palavra 

(linguagem verbal: oral e escrita), pela imagem (linguagem visual), pela 

representação (linguagem teatral). 

As narrativas que servem de base aos diversos estudos não são analisadas 

em função de sua organização textual, mas sim da organização da experiência 

humana (BRUNER, 1997) e constitui-se como um instrumento legítimo de acesso, 

registro, descrição e organização de dados coletados e, assim, como indicam 

Bolívar, Domingo e Fernández (2001): “Permite compreender aquilo que a 

fundamentação lógico-formal deixa marginalizado: dar voz a experiência humana 

com suas intenções e ações”. (p. 123). 
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Nesse sentido, um referencial importante para a utilização de narrativas foi a 

relação entre aprendizagem e experiência, um dos eixos centrais da obra do filósofo 

da educação John Dewey. Para Dewey, a educação pode ser definida como uma 

reconstrução da experiência. (MOREIRA, 2002). Experiência pode ser entendida 

como interações do indivíduo em determinadas situações, que incluem outros 

indivíduos, o meio físico e social, ou seja, as relações que ele estabelece com o 

mundo. 

Bauer e Jovchelovitch (2002, p. 91) salientam que "Não há experiência 

humana que não possa ser expressa na forma de uma narrativa". De alguma forma 

narramos. Narramos fatos, feitos, fenômenos. Narramos experiências, sentimentos, 

outras pessoas e nos narramos.   

A pesquisa narrativa deverá resultar do entrelaçamento das dimensões 

pessoal e profissional com o processo de investigação, bem como com seu objeto, 

conforme defende Cunha (1997): “[...] de alguma forma a investigação que usa 

narrativas pressupõe um processo coletivo de mútua explicação em que a vivência 

do investigador se imbrica na do investigado” (s.n.). Ou como aponta Bruner (1997): 

A narrativa é um relato cultural do que faz os seres humanos pulsarem e 
não estará preocupada com comportamentos, mas com „ações‟, sua 
contrapartida intencionalmente fundada e, mais especificamente, com a 
ação situada, ações situadas em um cenário cultural e nos estados 
intencionais mutuamente interagentes dos participantes. (BRUNER, 1997, 
p. 27 apud CERQUEIRA, 2014, p. 73). 

Bruner colabora sobremaneira para a compreensão do potencial das 

narrativas na educação, pois aponta os seus estudos para a perspectiva da 

interação entre mente e cultura, defendendo a narrativa como uma ampliação do 

pensamento lógico-científico. Depreende-se desse raciocínio uma modalidade 

híbrida de construção do pensamento, um caminho dialético no qual a narrativa e o 

pensamento lógico-científico se interagem, dialogam, (re)defenindo-se e 

(re)construindo-se mutuamente em dinamicidade, com o que se percebe que, ao 

longo do processo, as narrativas não são meras descrições da realidade, elas são, 

especialmente, produtoras de conhecimentos (CERQUEIRA, 2014). 

Clandinin e Connely (2000, p. 20) definem pesquisa narrativa como “uma 

forma de entender a experiência” em um processo de colaboração entre 

pesquisador e pesquisado. A pesquisa narrativa mais comum pode ser descrita 

como uma metodologia que consiste na coleta de histórias sobre determinado tema 
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onde o investigador encontrará informações para entender determinado fenômeno. 

As histórias podem ser obtidas por meio de vários métodos: entrevistas, diários, 

autobiografias, gravação de narrativas orais, narrativas escritas, e notas de campo. 

De acordo com Clandinin e Connelly (2015) é comum neste tipo de pesquisa 

que as dissertações sejam escritas sem um capítulo específico de fundamentação 

teórica, ou seja, a teoria é apresentada ao logo do trabalho, na busca de criar uma 

conexão contínua entre a teoria e a prática.  

Enfatizam a influência exercida por Dewey, principalmente no que se refere 

ao conceito de experiência –especificamente as noções de situação, continuidade e 

interação– destacando que, ao longo de suas histórias nas pesquisas, o interesse 

central esteve focado nas questões de como os indivíduos ensinam e aprendem, ao 

tomar como uma de suas teses centrais que os estudos em educação e a própria 

educação são formas de experiência e que elas acontecem narrativamente. Sendo 

assim, só faz sentido estudar essas experiências, também de forma narrativa. 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015). 

O passo que se segue à composição dos textos do diário de campo é 

marcado por um processo de transição que Clandinin e Connelly (2015) apontam 

como sendo uma tarefa difícil e complexa. Fazer a transição dos textos de campo 

em textos de pesquisa, uma fase marcada pela necessidade de composição de 

sentido da experiência vivenciada no entremeio do processo investigativo narrativo. 

Questões que por vezes estiveram bem presentes no início da pesquisa, na fase de 

elaboração dos projetos ou das questões iniciais da pesquisa voltam ao centro das 

atenções nesse momento. Discussões relacionadas a justificativas, compreensão do 

fenômeno, método, interpretação/análise, confrontações teóricas e a própria opção 

pelo tipo de texto de pesquisa que o pesquisador deseja compor, passam a ocupar 

atenção especial do pesquisador narrativo que, para isso é levado a iniciar outro 

processo, também complexo, que é o de negociação, agora de saída do campo. 

Saída que se dá parcialmente em função de que ele precisará retornar ao campo 

para negociar seus textos de pesquisa provisórios, com os seus colaboradores, 

participantes da investigação. 

Sendo a pesquisa narrativa essencialmente relacional, um dos grandes 

desafios que se evidencia ao pesquisador se encontra na tarefa de composição do 

diário de campo (dados de pesquisa) em um momento que se está imerso no 

campo. Envolvido no campo, por isso, parte deste, e da experiência que busca 



32 

 

investigar, o pesquisador tem de lidar com a perspectiva do distanciamento e da 

proximidade em sua pesquisa. A composição do diário de campo evidencia esses 

desafios e, por isso auxiliam o pesquisador em sua tarefa e contribuem para o 

clareamento da posição do pesquisador na pesquisa. (CLANDININ; CONNELLY, 

2015). 

Ainda na perspectiva das discussões sobre as complexidades que se 

apresentam no processo de transição dos textos de campo para os textos de 

pesquisa, Clandinin e Connelly (2015) apontam questões relacionadas às conexões 

que se estabelecem entre memória, textos de campo e textos de pesquisa, com o 

objetivo de explorar o lugar da memória nesse processo. Os textos de campo 

acabam por desenvolver a função de sinalizadores da memória fundamentais para a 

composição dos textos de pesquisa. Outra questão importante, diz respeito às 

incertezas em que se vê mergulhado o pesquisador. Questões relacionadas às 

finalidades da pesquisa que pareciam claras no início do processo investigativo 

podem ser questionadas com os intensos processos de inserção e envolvimento no 

campo e na composição dos textos de campo. Essas incertezas são potencializadas 

pela compreensão do pesquisador de que o seu texto de pesquisa é uma 

composição que tem como centro pessoas, lugares e coisas que estão em constante 

e contínuo processo de transformação e, portanto, não são estáticos apreensíveis 

ou passíveis de caracterização meramente mecânica. Mais do que defini-los o 

pesquisador precisa compreendê-los a partir da dinamicidade que envolve suas 

vidas e suas histórias compostas e narradas a partir dos espaços tridimensionais em 

que se encontram.  

Quem faz pesquisa narrativa pode se defrontar com a indagação se o 

narrador está sendo verdadeiro. Isso me leva a outra indagação: existe realidade ou 

ela é também uma construção? Sobre isso Riessman (1993, p. 8) alerta que “Os 

pesquisadores não têm acesso direto à experiência do outro. Nós lidamos com 

representações ambíguas dessa experiência – fala, texto, interação e interpretação. 

Não é possível ser neutro e objetivo [...]”. 

Lima, Geraldini e Geraldini (2015) apresentam um mapa das pesquisas 

narrativas feitas no Brasil e identificaram quatro tipos do seu emprego: 1) a narrativa 

como construção de sentidos para um evento; 2) a narrativa (auto)biográfica; 3) a 

narrativa de experiências planejadas para serem pesquisas; 4) a narrativa de 

experiências do vivido, ou seja, narrativas de experiências educativas. 
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Tendo em vista que minha investigação decorre de uma situação vivencial, 

parece ser relevante discorrer sobre o emprego das narrativas de experiências 

educativas. A especificidade delas reside no fato de que: 

O sujeito da experiência a narra para, debruçando-se sobre o próprio vivido 
e narrado, extrair lições que valham como conhecimentos produzidos a 
posteriori, resultando do embate entre a experiência e os estudos teóricos 
realizados após a experiência narrada. A pesquisa que pode ser deflagrada 
a partir da narrativa da experiência não é uma construção anterior à 
experiência. É da experiência vivida que emergem temas e perguntas a 
partir dos quais se elegem os referenciais teóricos com os quais se irá 
dialogar e que, por sua vez, fazem emergir as lições a serem tiradas. (LIMA; 
GERALDINI; GERALDINI, 2015, p. 05). 

Esse tipo de narrativa só passa a existir porque há uma experiência 

significativa na vida do sujeito pesquisador e este a toma como objeto de 

compreensão, e junto ao narrador e sujeito da pesquisa faz emergir uma história 

referente ao que se está pesquisando. 

Sendo o objeto de estudo uma experiência da qual se é o protagonista resulta 

em uma pesquisa diferente daquela que, tradicionalmente, rege certos tipos de 

pesquisa científica, pois é comum que o pesquisador oriente seu processo de 

investigação por um método já definido. 

A pesquisa narrativa de experiências educativas remete às dimensões 

ímpares da vida e da escola, e não existem receitas nem fórmulas mágicas para 

seguir nela, pois segundo Ferrara (p. 162, 1999) "Cada pesquisa constrói sua 

'ciência' e gera sua própria estratégia metodológica, seu processo experimental." 

As narrativas não são apenas produtoras de conhecimento, mas, também, 

oferecem através daquele que pesquisa, a oportunidade de se exporem aos sujeitos 

que pouco eram ouvidos ou tinham um pequeno espaço para que isso ocorresse. No 

caso dessa investigação, busca-se como pesquisadora focar no trabalho com os 

sujeitos e ações em lugar de sobre os sujeitos e ações, num processo de construção 

coletiva, colaborativa, no percurso da pesquisa.  Busca-se, também, oportunizar que 

as crianças sejam participantes da pesquisa no que diz respeito ao trabalho 

pedagógico, onde seus relatos sejam meios de conhecimento e investigação.  

3.2 ROTEIRO DA VIAGEM 

Conforme me propus a pesquisa ocorreu a partir das falas das crianças, 

observação das brincadeiras destas, da minha participação e interação como 
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docente em situações de aprendizagem, com ênfase no registro sistemático do que 

é ouvido, sentido, experienciado por mim e pelas crianças, ou seja, todo o processo 

de estruturação e pesquisa que envolveu o trabalho por meio de projetos foi 

registrado por meio de gravações de áudio que depois eram transcritas, fotos, 

vídeos, além das escritas no diário de campo. 

Quanto as famílias, iniciei um processo de envolvimentos destas no que se 

refere ao projeto de trabalho desenvolvido com as crianças, o qual precisa ser 

ampliado em outras oportunidades, assim como foi enviado um questionário para 

que fosse possível conhecer um pouco do cotidiano familiar das crianças.  

Como procedimentos de pesquisa fiz uso do: 

 

 Diário de campo; 

 Registro fotográfico, fílmico; 

 Gravações em áudio; 

 Observação participante; 

 Questionários com os pais. 

 

Desses registros produzi os relatos da experiência vivida com a turma. Tais 

registros, produziram diferentes relatos. Ao usar a narrativa como perspectiva 

investigativa, Ricoeur (1999) fala que está é uma nova perspectiva da investigação 

qualitativa, onde podemos encontrar ou produzir entre outros: a polifonia de relatos, 

que se configura em analisar a polifonia das fronteiras entre diferentes relatos. 

Nesse contexto, o diário de campo apresentou inúmeras possibilidades de 

utilização, pois nele foram registrados tanto as percepções que tive ao iniciar a 

pesquisa como as diferentes problemáticas que englobaram cada momento, do 

campo de pesquisa ao diálogo com os escritos que emergiram das diversas 

observações. Nesse sentido, Macedo (2010, p. 134) aponta que o diário: 

Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o 
gênero diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos 
atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a 
apreensão dos significados que os atores sociais dão à situação vivida. O 
diário é um dispositivo na investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista. 

Esse caráter intimista e subjetivo do diário de campo indicado por Macedo 

(2010) permitiu observar e apreender os significados das situações vividas pelos 
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sujeitos da pesquisa. Sendo, também, um recurso para a elaboração dos textos que 

apresentam os resultados da pesquisa através da polifonia do texto. (Bakhtin, 2003). 

O termo polifonia representa a pluralidade ou multiplicidade de vozes presentes nos 

textos os quais estão fundamentados em outros. Nesse caso as vozes da 

pesquisadora, dos sujeitos da pesquisa – as crianças. 

Quando o texto é polifônico, os personagens atuam livremente, tendo todos 

certa autonomia. As vozes presentes no discurso não se anulam e sim, se 

complementam formado uma grande teia de pensamentos, opiniões e posturas 

(BAKHTIN, 2003). 

Para Bakhtin: 

É por meio da linguagem que a criança entra em contato com o 
conhecimento humano e adquire conceitos sobre o mundo que a rodeia, 
apropriando-se da experiência acumulada pelo gênero humano no decurso 
da história social. (BAKHTIN, 1997 apud COSTA, 2009, p. 33). 

Pensando na formação das crianças como sujeitos sociais e de direitos, 

compreendo as narrativas como forma de expressão humana, que também 

comunica, pois, nas palavras de Barreto (2009, p. 30), “incluir as narrativas no 

cotidiano da escola é pensar, falar, escutar, ler e escrever – pelos caminhos do real, 

concreto e histórico – o processo de ensinar-aprender”. 

Ao perceber as narrativas como forma de comunicação humana, remeto à 

categoria da linguagem, a qual também “exerce um importante papel de mediação 

entre o ser humano e o mundo” (COSTA, 2009, p. 33).  

3.3 O LUGAR DE PARTIDA: EMEF. PROFª FRANCISCA WEINMANN  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Francisca Weinmann 

situa-se Vila Goiânia, Bairro Uglione, na cidade de Santa Maria – RS. A escola foi 

fundada no dia 07 de abril de 1972, recebendo o nome de Grupo Escolar Municipal 

Profª Francisca Weinmann, em homenagem a uma grande educadora santa-

mariense. 
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Figura 1 – Fachada da escola 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

Em 1984 a escola passa a ser denominada Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto Profª Francisca Weinmann. Até 1995 a escola atendia apenas até a 

4ª série. No ano de 1996, foi autorizado o funcionamento da 5ª série (Parecer 

560/96) e, em 1997, foi autorizado o funcionamento da 6ª série de Ensino de 1º grau 

(Parecer 360/97). Passados seis anos, em 2003, é autorizado o funcionamento da 

7ª série e, em 2004, o da 8ª série, passando, assim, o atendimento para todo o 

Ensino Fundamental. 

Somente no ano de 2000 a escola recebe uma nova denominação, adequada 

às novas exigências da LDBEN, n. 9334/96, ficando assim denominada, até o 

momento: Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. Francisca Weinmann. 

Atualmente a escola atende a duas turmas de Educação Infantil, Pré-escola 

Mista A e B, e ao Ensino Fundamental, contando com 280 alunos, 21 professores 

(Equipe Diretiva, Pré-Escola, Anos Iniciais e Anos Finais), duas funcionárias e um 

funcionário. 

A escola tem um quadro de professores estável e tem como meta ser uma 

escola de referência pela qualidade, oferecendo uma educação que possibilite a 

transformação da sociedade pelos resultados no processo educativo. 
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As famílias são predominantemente compostas por trabalhadores. A maioria 

das famílias possui até quatro dependentes, alguns moram em casas próprias, e 

outros em casas alugadas, possuem renda de um a três salários mínimos e, como 

nível de escolarização, em geral, têm o ensino fundamental e médio.   

Parte dos alunos moram no bairro onde está localizada a escola, e também 

são atendidos alunos de bairros próximos e outros de bairros distantes, que vieram 

em decorrência de transferência.  

A escola está situada entre a Avenida Helvio Basso e a BR287, que têm um 

trânsito intenso, o que não impede o acesso de estudantes de outros bairros, que 

vem para a escola de transporte escolar, ônibus ou trazidos pelos seus pais.  

 

Figura 2 – Localização da escola 

 

Fonte: Imagem gerada a partir do recurso Google Maps. 

 

Na Turma Mista A, das crianças que são sujeitos dessa pesquisa, apenas 

quatro residem no Bairro Uglione, local onde se localiza a escola. As demais moram 

em bairros próximos como Urlândia, Lorenzi, Dom Antônio Reis e, até mais 

distantes, como o bairro Medianeira e Passo da Capivara. 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico da EMEF. Profª Francisca 

Weinmann (2013) o trabalho pedagógico a ser desenvolvido está centrado na 

“Pedagogia de Projetos”, a partir da escolha de um tema norteador sugerido pelos 

alunos, pais, professores e comunidade escolar. Mas, isso não ocorre no cotidiano 
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escolar, talvez por não haver uma vontade de mudança na forma de fazer do corpo 

docente. Daí surgiu meu interesse em desenvolver na prática aquilo que consta 

teoricamente nos documentos legais da escola, ou seja, experienciar uma situação 

real de trabalho pedagógico numa abordagem por projetos em uma turma de 

Educação Infantil a partir do que é possível, considerando a realidade da escola. 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico da escola: 

O ensino por projetos de trabalho é uma forma de tentar uma aproximação 
da escola com o aluno, que se vincula à pesquisa sobre algo emergente, e 
os professores que devem ter seus conhecimentos compartilhados – 
diálogo, discussão, troca de ideias. Para iniciar um trabalho por projetos é 
necessário um problema de pesquisa, para trabalhar várias maneiras de ver 
o mundo (EMEF. PROFESSORA FRANCISCA WEINMANN, 2013, p. 32). 

Essa concepção do aluno se vinculando à pesquisa abriu caminho para o 

desenvolvimento de práticas vinculadas a projetos na Educação Infantil, na qual as 

crianças sejam sujeitos de sua aprendizagem, ao mesmo tempo que busca 

relacionar as atividades escolares com as experiências de vida, bem como promover 

um processo educativo interdisciplinar. 

Quanto ao espaço físico, as crianças da Educação Infantil possuem uma sala 

ampla, com móveis planejados e adequados a sua faixa etária, com televisão, 

aparelho de DVD, som, sinal de internet, além de vários brinquedos e jogos.  
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Figura 3 – Sala de aula da Pré-Escola Mista A vista de ângulos diferentes 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

No entanto, ainda não possuem um banheiro com utensílios que estejam de 

acordo com o tamanho das crianças, dividindo os sanitários com os demais alunos 

do Ensino Fundamental. 

Há uma quadra sem cobertura que foi construída recentemente e está para 

ser inaugurada, além do pátio. Foi improvisada uma pequena pracinha com 

escorregador, gira-gira e uma casinha de madeira. A escola também conta com um 

amplo Laboratório de Informática, com 22 computadores em funcionamento.  
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Figura 4 – Quadra a ser inaugurada 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

Figura 5 – Pátio interno 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 
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Figura 6 – Pracinha 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

Figura 7 – Área para convivência 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

A escola possui uma realidade propicia para o desenvolvimento de um 

trabalho por meio de projetos, mas é a partir do próprio fazer pedagógico, através do 

planejamento da gestão pedagógica, bem como da reflexão sobre as práticas 

docentes que foi sendo possível capacitar e construir os caminhos e as superações 

possíveis. 

Considerando essa possibilidade, bem como me propondo a experienciar 

uma abordagem por projetos como um desafio de pensar/comparar e construir 

caminhos, que desenvolvi essa pesquisa com as crianças no cotidiano das aulas, 
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durante os meses de maio a julho de 2017, coletando os dados dessa experiência 

na tentativa captar suas experiências nesse cotidiano. 

3.4 OS PASSAGEIROS DA VIAGEM 

Os passageiros da viagem, ou seja, os sujeitos dessa pesquisa foram 

20 crianças na faixa etária de 4 a 6 anos que compõem a turma de Pré-Escola Mista 

A. A turma é considerada mista porque abrange crianças tanto do nível A (4 anos 

completos até 31 de março2) e como do nível B (5 anos completos até 31 de março). 

Destas 20 crianças, 11 são meninas e 9 meninos, sendo que 7 ingressarão no 

1º ano do Ensino Fundamental em 2018. 

 

Tabela 1 – Total de crianças agrupadas por idade 

Total de crianças Idade 

11 4 anos 

7 5 anos 

2 6 anos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Tabela 2 – Médias3 máxima e mínima das idades das crianças da turma expressa 
em anos 

Média 

Máxima 

Mínima 

4 

6 

4 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A metade da turma começou a frequentar uma escola pela primeira vez esse 

ano. Essa diversidade de idade que vai dos 4 aos 6 anos, assim como a questão de 

                                                           
2
 A Resolução nº 6/2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE), orientada pela Lei nº 11.274/06, 

definiu as diretrizes operacionais para matrícula na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 
Nelas, o CNE estabeleceu que para ingressar na pré-escola, a criança deve completar 4 anos até o 
dia 31 de março do ano vigente e, para ingressar no Ensino Fundamental, a criança deve completar 
6 anos até 31 de março do ano vigente. 

3
 Média é a soma das idades das crianças expressa em ano, dividido pelo número de crianças. Para 

a organização dos dados da Tabela 01 e 02, considerei a data limite de 14 de julho, que foi o início 
do recesso escolar. 
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as crianças terem tido ou não experiências em outro ambiente escolar propiciou, a 

partir do convívio entre elas, uma rica fonte de aprendizado. No caso da abordagem 

por projetos, ao se esperar que ocorra aprendizagem e que essa seja 

potencializada, é interessante que a criança se relacione não apenas com seus 

pares, pois os mais velhos fazem coisas que os menores ainda não conseguem 

fazer sozinhos e isso é um convite ao aprendizado. 

Mas antes de iniciar a pesquisa com as crianças, assim, que o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/ UFSM aprovou o projeto, foi 

entregue para os pais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual 

apresentou todos os detalhes da pesquisa, seus objetivos, metodologia, riscos e 

contribuições. Todas as famílias consentiram na participação dos seus filhos. As 

famílias já sabiam que meu projeto de mestrado estava em processo de aprovação 

desde as entrevistas individuais que realizo no início do ano letivo. Reforcei a 

informação na reunião de pais que tivemos em março. Nesses dois momentos, 

expliquei como seria desenvolvido meu projeto e que estava aguardando a liberação 

para enviar os termos. Assim, o TCLE não era uma novidade, os pais já estavam 

cientes da necessidade desse documento. Todas as famílias consentiram na 

participação de seus filhos e filhas como sujeitos dessa pesquisa. 

Não achei necessário organizar um Termo de Assentimento (TA), pois 

quando submeti o projeto pensei: “As crianças nem sabem assinar seus nomes” e, 

também, duvidei da capacidade delas entenderem os dados de um TA. Um parecer 

expedido pelo CEP em abril, solicitava a ampliação de algumas informações e 

mencionava a apresentação deste documento apenas. 

Ao escolher obter o aceite formal das crianças, acredito que esse caminho 

dialoga com os valores do reconhecimento da criança como um sujeito histórico de 

direitos e de direitos de expressão e me lanço ao desafio de criar um TA direcionada 

aos pequenos.  

Não foi muito fácil pensar em uma proposta de documento para obter o aceite 

das crianças, geralmente, procuramos nos basear em trabalhos já realizados e que 

podem proporcionar contribuições às nossas intencionalidades, mas não encontrei 

muitos materiais e os que tive acesso, não eram adequados para a criança pequena, 

pois estavam organizados em textos corridos, de forma bem parecida com os termos 

direcionados para os adultos. 

O TA foi elaborado em 3 páginas, com a introdução de pequenos textos com 

linguagem acessível as crianças. Tive a preocupação de colocar fotos minha e da 
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professora Roseane, para que as crianças conhecessem minha orientadora. 

Também utilizei figuras para que pudessem entender em que momentos da nossa 

rotina estaria fazendo as gravações, bem como dos instrumentos usaria para fazer 

os devidos registros. Pensando que algumas crianças poderiam apresentar 

dificuldade para assinar o material, deixei um campo de assinatura na página final e 

um campo específico para colocarem a digital a base de tinta. Afinal, nada disso tem 

sentido, se o processo de explicar a pesquisa para a criança não for esclarecedor. 

 

Figura 8 – Fragmento do termo de assentimento orientadora e orientanda 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

Figura 9 – Fragmento do termo de assentimento momentos e instrumentos para 
coleta de dados 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 
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Figura 10 – Fragmento do termo de assentimento local para assinatura e/ou 
impressão digital  

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

Com a aprovação do projeto no CEP/UFSM, e com o retorno do TCLE com as 

autorizações dos pais, dou início ao processo de explicação do material para as 

crianças. Esse processo foi todo registrado por meio do gravador de voz e com 

algumas crianças realizei filmagens, sendo desenvolvido individualmente no 

Laboratório de Informática. 

 

Figura 11 – Imagem gerada através do vídeo gravado durante a explicação do TA 

 

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 
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Algumas crianças falavam com voz baixa, como se estivessem com vergonha 

de serem gravadas e apenas respondiam o que eu perguntava. Outras interagiram 

dinamicamente com o material, sendo que alguns detalhes específicos chamaram a 

atenção delas, principalmente a foto da orientadora, por ser uma pessoa 

desconhecida, e o campo disponível para elas marcarem a digital com o polegar. 

Aproveitei a oportunidade para perguntar se elas conheciam a palavra 

pesquisa, se sabiam o que era pesquisar. Dezessete crianças disseram que não 

conheciam a palavra pesquisa e nem sabiam o que era pesquisar. Mas três 

demonstraram já ter concepções próprias a respeito.  

Quando perguntei para a Anna Carolina se sabia o que era pesquisar, ela me 

disse: 

-Pesquisar é ver as coisas. 

E como fazemos para ver as coisas Anna Carolina?  

-Vamos no computador. 

Já a Débora me contou que: 

-Pesquisar é aprender. 

Mas a Débora não soube me dizer onde podemos fazer pesquisas, diferente 

de outra colega, a Ana, que também citou o computador como fonte de pesquisa. 

Entende que as respostas colhidas estão marcadas pelo contexto 

sociocultural em que essas crianças se encontram, sendo produtos da interação 

destas com os outros. As falas das crianças retratam suas visões de mundo 

baseadas nas experiências vivenciadas por elas. 

Todas as crianças aceitaram participar da pesquisa, com exceção de uma 

que não quis, pois não gosta que tirem foto nem filmem ela. Isso mostra que essa 

criança se coloca como um sujeito que tem vontades, desejos, cabendo a mim como 

pesquisadora respeitar seu desejo e valorizar seu posicionamento, bem como, 

implica em um convite à valorização da fala e do pensamento infantis, como 

recursos principais na investigação do que é vivenciado pelas crianças. 

3.5 ESCALA: A PESQUISA COM CRIANÇAS 

Sendo as crianças, as protagonistas desta pesquisa, senti a necessidade de 

refletir sobre o lugar que as crianças vêm ocupando como sujeitos nas pesquisas 



47 

 

científicas. A partir de uma pesquisa do tipo estado do conhecimento (ou estado da 

arte), foi realizado um levantamento dos trabalhos apresentados na última década 

nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED)4, especificamente no Grupo de Trabalho 07: Educação de 

crianças de 0 a 6 anos.  

A escolha do tipo de pesquisa foi definida por permitir uma coleta dos 

conhecimentos produzidos sobre o tema, possibilitando uma visão do que outros 

pesquisadores publicaram. As pesquisas definidas como Estado da Arte ou Estado 

do Conhecimento tem caráter bibliográfico e permitem o mapeamento das 

produções cientificas de um determinado tema e também de 

[...] discutir uma certa produção acadêmica [...] tentando responder que 
aspectos e dimensões vem sendo destacados e privilegiados em diferentes 
épocas e lugares, de que formas e em que condições tem sido produzidas 
certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. 
(FERREIRA, 2002, p. 257). 

Assim, localizei 12 trabalhos que priorizaram a criança como sujeito principal, 

ou seja, pesquisas que adotaram metodologias que reconhecem e valorizam a 

efetiva participação infantil, dando destaque aos seus dizeres, olhares e 

perspectivas. 

Selecionei os trabalhos usando o seguinte critério para a busca das 

pesquisas: “pesquisa com crianças”. A partir do momento que os trabalhos foram 

selecionados pelo seu título ou palavras-chave, li os resumos, sendo eles o critério 

de classificação. Na sequência um quadro com os trabalhos encontrados: 

 

 

  

                                                           
4
 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. O fato de pesquisarmos nos 

Anais da ANPED justifica-se por ser um evento reúne trabalhos publicados em um evento à nível 
nacional e proporcionam uma amostra significativas das produções acadêmicas em nível de pós-
graduação sobre a temática da infância. 
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Quadro 1 – Relação de trabalhos que atenderam aos critérios de busca pesquisa 
com crianças 

 ANPED: Grupo de Trabalho 07: Educação de Crianças de 0 a 6 anos 

Ano Título (autor/a) 

2015 

- Dimensão étnico-racial na educação infantil: um olhar sobre a 
perspectiva das crianças (Eduarda Souza Gaudio); 

- Jogos e brincadeiras com o uso das tecnologias móveis na educação 
infantil: o que as crianças têm a nos dizer? (Juliana Costa Muller); 

- “Meu irmão tem 3 anos e não estuda porque ele é criancinha” – o que 
dizem as crianças sobre a educação infantil e o direito? (Leandro 
Henrique de Jesus Tavares); 

2013 
- Não foram encontrados trabalhos que atendessem os critérios de 
busca. 

2012 
- A vivência em uma pré-escola e as expectativas quanto ao ensino 
fundamental sob a ótica das crianças (Bianca Cristina Correa e 
Lorenzza Bucci); 

2012 

- Meninos entre meninos num contexto de educação infantil: um olhar 
sobre as relações sociais de gênero na perspectiva de crianças 
pequenas (Márcia Buss-Simão); 

- As crianças no centro da organização pedagógica: o que os bebês 
nos ensinam? Qual a atuação de suas professoras? (Tacyana Karla 
Gomes Ramos); 

2011 
- Possibilidades de organização de práticas educativas na creche em 
parceria com os bebês: o que “dizem” as crianças? (Tacyana Karla 
Gomes Ramos); 

2010 
- Jeitos de ser criança: balanço de uma década de pesquisas com 
crianças apresentadas na ANPED (Altino José Martins Filho); 

2009 A pré-escola vista pelas crianças (Rosimeire Costa de Andrade Cruz); 

2008 

- Pesquisa com crianças em contextos pré-escolares: reflexões 
metodológicas (Kátia Adair Agostinho); 

- O que dizem as crianças sobre sua escola? O debate 
teóricometodológico da pesquisa com crianças na rede pública de 
educação infantil (Maria Cristina Martins e Silvana Aparecida Bretas); 

- Contribuições da análise de discurso como ferramenta de pesquisa 
em educação infantil (Zélia Granja); 

2007 
- Não foram encontrados trabalhos que atendessem os critérios de 
busca. 

Total 12 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Esse número indica o crescente interesse por esta abordagem metodológica, 

na qual as crianças são sujeitos de pesquisas científicas, vindo para ampliar o 

diálogo realizado entre os diferentes interlocutores que se interessam pelo tema, 

podendo contribuir com a ideia de que a infância é um espaço-tempo constituidor de 

cultura e saberes e, principalmente, contribuir com a mudança de postura do 

pesquisador, assim como ocorreu comigo, ao considerar a capacidade das crianças 

de criar e recriar a realidade social na qual estão inseridas. 

A criança não é um sujeito passivo e é na interação com o outro que vai “[...] 

assimilando o que capta do outro, identificando-se e se diferenciando deste outro, a 

criança vai se constituindo como pessoa”. (SCHRAMM, 2009, p. 1). É uma relação 

dialética entre sujeito e sociedade e não se trata de mera assimilação passiva, mas 

de uma troca na qual ao mesmo tempo em que as estruturas formam o sujeito, 

também são formadas por ele. 

Considero a importância de ressignificar as hierarquias geracionais dos 

papeis estabelecidos cultural e cientificamente, pois como aponta Agostinho (2008) 

participação infantil é uma questão social, política e científica que contribui para a 

construção, implementação e efetivação de práticas e políticas participativas que 

defendam a cidadania ativa da infância. O desafio de tal empreitada encontra-se 

justamente em conhecer a criança a partir de um novo olhar. 

É importante destacar que, apesar de abrir a possibilidade de conhecer a 

crianças a partir de um novo olhar, nem sempre ela foi entendida como ator social 

que pensa, reflete, discute, argumenta, elabora juízos de valor, etc. Corazza (2002, 

p. 81) aponta que: 

As crianças são as grandes ausentes da história simplesmente porque, no 
chamado “passado” – da Antiguidade à Idade Média-, não existia este 
objeto discursivo a que chamamos “infância”, nem essa figura social e 
cultural chamada “criança”, já que o dispositivo de infantilidade não operava 
para, especificamente criar o “infantil” [...] Não é que não existissem seres 
humanos pequenos, gestados, paridos, nascidos, amamentados, crescidos 
– a maioria deles mortos, antes de crescerem-, mas é que a eles não era 
atribuída a mesma significação social e subjetiva [...] (grifos da autora). 

Penso que o desafio vai além da emergência de um novo olhar, mas em abrir 

possibilidades, como já vem ocorrendo, para mudança de posturas, de práticas e de 

políticas como forma de construirmos uma nova cultura em nossa sociedade 

baseada no reconhecimento de que as crianças são sujeitos que precisam ser 
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ouvidos para além do direito que possuem de se expressar, uma vez que têm muito 

a nos dizer e a colaborar a respeito de questões que lhes afetam cotidianamente. 

Nesta direção, Corsaro (2011, p. 15) afirma que  

[...] as crianças são agentes sociais, ativos e criativos [...] a infância – esse 
período socialmente construído em que as crianças vivem suas vidas – é 
uma forma estrutural [...] uma categoria ou uma parte da sociedade, com 
classes sociais e grupos de idade. Nesse sentido as crianças são membros 
e operadores de suas infâncias. Para as próprias crianças, a infância é um 
período temporário (grifos do autor). 

O olhar que hoje temos da infância, da criança, do aluno não é o mesmo de 

séculos ou de décadas atrás, pois o mesmo sofreu processos que levam a 

transformações que direcionam a uma nova visão. Todas essas mudanças 

direcionaram a uma nova forma de ver as crianças. Dentre as transformações que 

ocorreram nos últimos vinte ou trinta anos talvez a mais importante seja aquela em 

que a criança começa não apenas a ser vista, mas também “ouvida”, sendo 

percebida como agente participativo da sociedade em que vive. (SARMENTO, 

2004).  

Nesse bojo surge a iniciativa de colocar a criança como efetivo sujeito da 

pesquisa científica e, ainda, a valorização do registro de expressões tipicamente 

infantis (como o desenho, por exemplo) como instrumento de coleta de informações 

e a preocupação de registrar e discutir o olhar e o entendimento da criança sobre 

seu entorno. 

3.6 CONEXÃO: O COTIDIANO FAMILIAR 

Busquei durante a pesquisa conhecer, mesmo que superficialmente, um 

pouco do cotidiano familiar das crianças que fazem parte dessa investigação, pois 

considero relevante me inteirar sobre que outros lugares as crianças ocupam, assim 

como com quem costumam conviver como forma de saber um pouco mais das 

vivencias das crianças. 

Envie para casa um questionário dividido em duas partes: uma referente a 

dados pessoais e socioculturais da família das crianças; a outra buscava conhecer 
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como era o cotidiano da criança durante à semana imediatamente anterior à 

aplicação do questionário.5 

O questionário deveria ser preenchido por algum parente que morasse com a 

criança e as mães foram as responsáveis por responder o mesmo em cem por cento 

dos casos, o que sugere que a figura paterna, tendo em vista que todas as crianças 

pesquisadas vivem com seus pais e mães, acabam por centrar na figura da mãe 

assuntos referentes a escola. 

Sessenta por cento das famílias se interessaram em responder ao 

questionário, o que demonstra a disponibilidade destes em participar e contribuir 

com a pesquisa. As crianças cujos os pais responderam ao questionário foram 12, 

das quais 25% são filhos únicos, 11 crianças moram com os pais e uma criança com 

a mãe. 

As tabelas 03 e 04 apresentam os dados sobre a escolaridade e profissão dos 

pais.  

 

Tabela 3 – Escolaridade dos pais (em %) 

Escolaridade Pai Mãe 

Ensino Fundamental Incompleto 8,3 0 

Ensino Fundamental  25 41,6 

Ensino Médio Incompleto 25 8,3 

Ensino Médio 25 33,3 

Ensino Superior em curso 0 16,6 

Ensino Superior 0 0 

Não responderam 16,6 0 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

 
  

                                                           
5
 Essa breve estudo se baseou em uma pesquisa desenvolvida em Milão, por Egle Becchi e Anna 

Borando, o qual faz parte do livro O Tempo no Cotidiano Infantil – perspectivas de pesquisa e 
estudo de casos, organizado por Anna Bandioli.  
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Tabela 4 – Profissão dos Pais (em %) 

Tipo de profissão Pai Mãe 

Dona de casa 0 25 

Pedreiro  16,6 0 

Eletricista  8,3 0 

Pintor 8,3 0 

Loss prevention6 8,3 0 

Operador de caixa 8,3 10 

Frentista 8,3 0 

Mecânico  16,6 0 

Entregador de móveis 8,3 0 

Auxiliar de manutenção 8,3 0 

Doméstica 0 8,3 

Cozinheira 0 16,6 

Vendedor(a) 8,3 16,6 

Atendente 8,3 8,3 

Auxiliar financeira 0 8,3 

Agente de saúde 0 8,3 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A escolaridade das mulheres/mães é mais avançada do que as dos 

homens/pais. Algumas atualmente cursam o nível superior. Duas mães que 

responderam ao questionário não souberam informar o grau de escolaridade dos 

pais de seus filhos. Nesses casos é possível ser pela pouca convivência com o 

ex-parceiro, ou talvez por vergonha da baixa escolaridade do companheiro, ou 

porque esse tema não tenha relevância ou talvez, falta de atenção em responder à 

pergunta de forma completa. 

Todos os pais encontram-se empregados em diferentes funções e apenas 

três mães se dedicam exclusivamente aos labores domésticos. Ressalto como 

positivo o fato de nenhuma ter colocado que estava desempregada, mas sim que 

são donas de casa, o que demonstra a valorização do trabalho doméstico 

desempenhado pelas mulheres. A mulher considerar o trabalho doméstico como um 

trabalho, é um avanço já que até pouco tempo se denominar como dona de casa era 

sinônimo de não trabalhar.  

 

                                                           
6
 Fiscal de loja. 
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Tabela 5 – Pessoas que as crianças convivem durante a semana (em %) 

Pessoas Segunda a sexta-feira Sábado Domingo 

Mãe 100 100 91,6 

Pai 91,6 91,6 75 

Outras pessoas da 

família 

41,6 58,3 58,3 

Pessoas da escola 100 0 0 

Outras crianças além 

daquelas da escola 

33,3 58,3 75 

Adultos fora da família 25 41,6 50 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A análise dos dados levanta algumas hipóteses. No fim de semana, as 

crianças convivem mais com os pais e mães, com exceção de uma mãe que 

trabalha ao domingo. Os pais parecem mais ausentes em virtude de compromissos 

com o trabalho e, também, porque um deles não convive com o filho.  

O convívio com outros adultos ocorre durante a semana e se expande no 

sábado e domingo, assim como com outras crianças, o que demonstra que o 

convívio com os seus pares não ocorre apenas na escola. Durante a semana e nos 

fins de semanas as crianças convivem com outras crianças. Crianças diferentes das 

que convive na escola. 

Isso demonstra que as experiências cotidianas dessas crianças não se 

concentram apenas no núcleo familiar, pois além dos colegas da escola, elas 

também têm a oportunidade de vivenciar outras situações que envolvem outras 

crianças. Isso quer dizer que suas experiências ampliam-se no sábado e no 

domingo, dias em que a escola não funciona, pois elas continuam a ter contato com 

outros pequenos. 

Com o fim de semana e a diminuição da carga horária de trabalho dos pais, 

estes proporcionam aos seus filhos o convívio, a troca de vivências com outros 

sujeitos, sejam de sua família ou não e, assim, a crianças vão se comunicando e 

percebendo que existem outras linguagens. 
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Tabela 6 – Lugares ocupados pelas crianças durante a semana (em %) 

Lugares Segunda a sexta-feira Sábado Domingo 

A própria casa 100 100 100 

Escola 100 0 0 

Casa dos avós 58,3 66,6 91,6 

Casa dos parentes 33,3 25 58,3 

Local de trabalho dos 

pais 

0 8,3 0 

Locais para esporte 0 25 41,6 

Pracinha 8,3 50 66,6 

Passeios 0 75 75 

Igreja 0 8,3 25 

Locais Públicos 0 25 33,3 

Comércio 0 66,6 16,6 

Outros lugares. Quais? 0 16,6 16,6 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Outra hipótese é que há um enriquecimento no que diz respeito aos lugares 

que as crianças ocupam, já que durante a semana se restringe a sua própria casa 

ou de parentes (avós, tias) e a escola. No sábado e domingo, com o não 

funcionamento da escola, as crianças vivenciam um maior número de encontros e 

de visitas a lugares e seus familiares parecem ter a intenção de ampliar a variedade 

do mundo que existe além da casa e da escola.  

Outra hipótese concerne ao cotidiano das crianças de segunda a sexta-feira, 

que se restringe ao ambiente familiar e a escola. As crianças que frequentam a casa 

dos avós ou parentes são pela necessidade de estarem com alguém enquanto seus 

pais trabalham. A semana parece menos intensa e com uma variedade menor de 

encontros com pessoas diferentes em comparação ao sábado e domingo, talvez 

pelo fato da maioria dos pais trabalharem foram, terem seu tempo reduzido, além de 

executarem, em sua maioria, atividades que demandam bastante esforço físico. 

 

 



55 

 

4 NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS: UMA ABORDAGEM POR PROJETOS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Repensar nossas ações e objetivos de vida podem nos fazer perceber a 

necessidade de experienciar outros caminhos, novas práticas ou até mesmo reviver 

experiências que no passado foram exitosas e que podem vir a ser reatualizadas de 

acordo com o contexto no qual se está inserido. Mas toda e qualquer mudança, 

mesmo que tenha como base algo já experienciado pode num primeiro momento 

causar medo, receio de que não seja possível atingir nossos objetivos, mas também, 

nos impulsionam a concretizá-los.  

Dessa forma, minhas experiências de vida fizeram com que me identificasse 

com o trabalho pedagógico numa abordagem por projetos, o qual busquei 

desenvolver em uma turma de educação infantil. Jorge Larrosa (2002), aponta que a 

experiência é aquilo que nos acontece, aquilo que nos passa, aquilo que nos toca. 

Assim, experiência é um termo que permeou minha formação acadêmica e atuação 

profissional, neste caso, o uso de uma abordagem por projetos, através de vivências 

tanto no período de preparação para o estágio e a realização do mesmo durante a 

graduação em Pedagogia como na minha posterior atuação profissional, 

principalmente, na educação infantil, pois “[...] aquilo que acontece afeta de algum 

modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, 

alguns efeitos”. (LARROSA, 2002, p. 24). 

No passado, minhas experiências mais significativas com projetos foram na 

educação infantil, tendo em vista que tenho experiência com turmas de anos iniciais, 

podem suscitar algumas reflexões. Passei alguns anos como educadora pensando 

que tinha muitas coisas para dizer aos alunos em sala de aula, como forma de que 

aprendessem, de que atingissem os objetivos que havia traçado para aquele 

momento. Com o passar do tempo, a partir das interações que ocorriam seja no 

ambiente profissional, na academia e até mesmo com sujeitos que não tinham 

ligação direta com minha área de atuação, mas principalmente, como educadora 

infantil mudanças na forma de pensar e agir em relação a minha postura como 

docente começam a acontecer e percebo que tenho muito a ouvir. 

Ouvir as crianças é uma possibilidade de considerá-la como um sujeito que 

pensa, que tem opinião, preferências, saberes. Ouvi-la não para classificá-la, não 

para enquadrá-la em padrões, mas para conhecer como ela vive, o que faz, o que 
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pensa, qual é sua relação com a família, com o entorno, com a comunidade na qual 

está inserida.  

A perspectiva que emerge é a de aprender por meio da escuta, em que a 

criança é protagonista do seu processo de conhecimento e, também, marcada pela 

minha disposição como professora em aprender enquanto ensina. Escutar as 

crianças é o centro da abordagem educacional da proposta de Reggio Emilia, que é 

uma das teorias de referência para meu trabalho de pesquisa. Nessa abordagem, a 

escuta ocorre de forma recíproca buscando a interpretação de significados. O 

diálogo é muito valorizado, pois para os educadores que lá atuam, as competências 

da criança são desenvolvidas e ativadas através da qualidade da interação que 

ocorre por meio das experiências.  

Segundo Malaguzzi: 

Essa espécie de abordagem revela muito sobre a nossa filosofia e nossos 
valores básicos, que incluem os aspectos interativos e construtivistas, a 
intensidade dos relacionamentos, o espírito de cooperação e o esforço 
individual e coletivo na realização de pesquisa. Apreciamos diferentes 
contextos, damos uma grande atenção à atividade cognitiva individual 
dentro das interações sociais e estabelecemos vínculos afetivos. [...] 
Deixamos verdadeiramente para trás uma visão da criança como 
egocêntrica, focalizada apenas na cognição e nos objetos físicos, cujos 
sentimentos e afetividade são subestimados e menosprezados. 
(MALAGUZZI, 1999, p. 76).  

Conforme essa abordagem, fui percebendo que a imagem que faço das 

crianças é a que vai orientar minhas escolhas. Se como educadora considero a 

criança como uma tabula rasa que deverá receber tudo o que sei, pois sou eu a 

detentora do saber, a organização do trabalho pedagógico seguirá tal princípio. Mas, 

diferente disso, a imagem que tenho da criança é a de um sujeito potente, forte, 

poderoso, capaz de construir estratégias de aprendizagem, atento à sua atualidade, 

que toma decisões e que, na interação com o outro, constrói conhecimento. E essa 

imagem colaborou para conduzir de outra maneira a forma de organizar o trabalho 

pedagógico com as crianças. 

Por muito tempo as crianças foram consideradas como seres passivos, 

indefesos. Obviamente que que as crianças precisam de cuidado, atenção, carinho, 

proteção, mas sem deixar de considerar o que elas fazem, o que pensam. E 

considerando seus fazeres, seus saberes, seus interesses podem surgir a partir das 

experiências destas, algo para iniciar um projeto, no qual o ponto de partida do 
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processo de construção do conhecimento seja a prática social concreta e a realidade 

onde ela acontece. Sobre isso, Hernández aponta que 

Os projetos não podem ser aplicados de maneira generalizada e segundo 
um ímpeto inovador sem desvirtuá-los. Não porque exijam um complexo 
acúmulo de saberes, mas sim, porque requerem uma vontade de mudança 
na maneira de fazer do professorado e um assumir o risco que implica 
adotar uma inovação que traz consigo, sobretudo, uma mudança de atitude 
profissional. (1998, p. 10). 

O ponto de partida dessa investigação foi minha vontade de mudança, em 

colocar na prática a metodologia que consta no PPP da escola, ou seja, realizar um 

trabalho pedagógico numa abordagem de projetos na turma de educação infantil em 

que venho atuando, já que isso não vinha sendo desenvolvido no cotidiano escolar, 

talvez porque o corpo docente, de maneira geral, não tenha essa vontade de mudar 

seu fazer profissional.   

E trabalhar numa abordagem por projetos constituem um lugar que pode 

permitir: favorecer a construção da subjetividade, revisar a organização do currículo 

por disciplinas e a maneira de situá-los no tempo e no espaço escolares, levar em 

conta o que acontece fora da escola, nas transformações sociais e nos saberes, 

bem como aprender a dialogar de maneira crítica com todos os elementos. É preciso 

descrever que os projetos de trabalho não representam um método, pois não há 

uma sequência única e geral, o seu desenvolvimento não é linear, nem previsível. 

Estes representam, sim, uma maneira de entender o sentido da escolaridade 

baseado no ensino para a compreensão. (HERNÁNDEZ, 1998).  

Meu anseio inicial era: Quando iria surgir, a partir das falas das crianças, algo 

que pudéssemos iniciar uma pesquisa? Na metade do mês de maio, na medida que 

ia convidando e esclarecendo através do termo de assentimento, as crianças que os 

pais haviam autorizado participar da minha pesquisa no curso de mestrado, começa 

a se escrever, assim como num conto infantil, uma história para contar. 

4.1 A NARRATIVA COMEÇA COM A EXPERIÊNCIA DO DIOGO 

No contexto das rotinas de aula, costumamos, logo que as crianças chegam, 

sentar em círculo para conversar, o que não é uma regra seguida diariamente.  Esse 

é um momento, dentre outros que acontecem, que elas ficam à vontade para se 
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expressarem, contarem suas vivencias pessoais e familiares. Nesse diálogo o Diogo 

começa a contar: 

- Profe! Eu tenho um hamster que vive em uma gaiola. Ele come pedacinhos 

de palha. 

Dessa fala do Diogo outras crianças se interessam pelo assunto e contam 

que também tem animais em casa, cachorros, gatos, passarinhos, coelho. A 

conversa fica animada, falei da minha cachorra, a Mel. O Yago7 lembrou de um fato 

ocorrido no ano passado: 

- Tem a Belinha! Aquela cachorrinha que vinha aqui dentro da sala nos 

visitar. 

A Belinha é uma cachorrinha muito dócil e meiga. Às vezes entrava na nossa 

escola, mas esse ano ainda não aconteceu de entrar na nossa sala de aula. Ela 

mora em frente a nossa escola, num prédio, e costuma ficar solta pela rua. Contei 

para a turma que no turno da manhã tem ocorrido algumas vezes das crianças 

pisarem em fezes de animais que ficam soltos na rua. Há uma vizinha, que abre o 

portão da sua casa antes das oito horas para que seu cachorro faça suas 

necessidades, e ele sempre vai na calçada da escola, o que tem feito com que 

ocorram essas situações. 

O Yago S. nos contou que tem um cachorrinho, o Ted, mas: 

- Toda vez que o Ted vai passear comigo e com minha mãe levamos uma 

sacolinha para colocar o cocô que ele faz na rua. 

Com a experiência narrada pelo Diogo e as falas das outras crianças que tem 

animais em casa, proponho para a turma que podemos iniciar um projeto de 

pesquisa sobre os “Animais de Estimação”, afinal esse é um assunto que faz parte 

de suas vivencias, sendo uma das características fundamentais desse tipo de 

prática partir de “[...] um tema ou de um problema negociado com a turma”. 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 182).  

As crianças se mostraram interessadas em aprender, saber mais sobre o 

tema e demos início ao nosso projeto de pesquisa, o qual será uma oportunidade de 

aprendermos juntos através da experiência e do mundo que nos cerca.  

                                                           
7
 O Yago fazia parte da Turma de Pré-Escola nível B em 2016, como não tinha idade para ingressar 

no 1º ano em 2017, continuou frequentando a Educação Infantil. 



59 

 

Enquanto escrevo como foi se desenhando o trabalho com as crianças numa 

abordagem por projetos, não há como negar que existe uma relação íntima e 

necessária entre os processos da experiência real e a educação, assim como 

Dewey (2011, p. 77) aborda “[...] que toda instrução deve se iniciar a partir das 

experiências que os alunos já possuem; de que essas experiências e as 

capacidades desenvolvidas a partir delas fornecem o ponto de partida para todo o 

aprendizado futuro”. 

Espero que as crianças aprendam melhor realizando tarefas associadas aos 

conteúdos ensinados, realizando atividades manuais e criativas e sendo estimuladas 

a experimentar e pensar por si mesmas. Acredito que é possível proporcionar 

práticas conjuntas e promover situações de cooperação, ao invés de lidar com as 

crianças de forma isolada, pois o sucesso do processo educativo se dá quando é 

possível se comunicar, trocar ideias, sentimentos e experiências sobre as situações 

práticas do cotidiano, e nosso projeto sobre os Animais de Estimação abre 

possibilidades para que tudo isso aconteça. 

O aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, e isso só é 

possível num ambiente democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de 

pensamento. Nesse sentido, a democracia ganha peso por ser a ordem política que 

permite o maior desenvolvimento dos indivíduos, bem como o papel de decidir em 

conjunto o destino do grupo a que se pertence. (DEWEY, 2011).  

A fala do Diogo e de seus colegas e a negociação para iniciarmos nosso 

projeto se configura numa experiência que é fruto da interação fato que caracteriza a 

educação como um processo essencialmente social, sendo assim: 

Quando a educação tem como base a experiência e a experiência educativa 
é vista como sendo um processo social, a situação muda radicalmente. O 
professor perde a sua posição de chefe externo ou ditador, para ocupar a 
posição de líder das atividades do grupo. (DEWEY, 2011, p. 60). 

Meu desafio a partir desse momento foi assegurar que a forma de 

envolvimento fosse educativa, ou seja, que gerasse reflexão e que vindo a resultar 

em novos conhecimentos, proporcionando as crianças estarem numa verdadeira 

situação de experimentação e resolução de problemas emergentes do contexto no 

qual estão inseridos, no qual o foco é a criança e a opção pedagógica é proporcionar 

experiências de infância potentes, diversificadas, qualificadas, sustentadas nas 

relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as 

experiências cotidianas. 
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4.2 COLETANDO INFORMAÇÕES: EIS QUE CONSTRUÍMOS NOSSO PRIMEIRO 

GRÁFICO 

Passamos a fazer uma coleta de dados, para posteriormente organizarmos as 

informações obtidas em um gráfico, partindo da seguinte pergunta: Que 

animal de estimação você tem?8 

Registro no quadro negro os dados, no qual cada risquinho representa uma 

unidade referente a um animal de estimação. Durante o registro, as crianças iam 

contando e percebendo quais eram as maiores e menores quantidades, quais eram 

iguais ou diferentes. E também, tiveram a oportunidade de fazerem seu próprio 

registro em uma tabela. 

 

Figura 12 – Tabela animais de estimação da pré-escola A 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Passamos a organizar de outra forma as informações -a construção do nosso 

primeiro gráfico- de forma a proporcionar a aquisição de uma nova linguagem 

matemática. Expressar medidas por meio de gráficos é um dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento referente ao Campo de Experiências “Espaço, 

                                                           
8
 Parto dessa pergunta, pois já sabia que todas as crianças tinham algum animal de estimação em 

casa. 
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Tempo, Quantidades, Relações e transformações, o qual faz parte da organização 

curricular para a Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 

sua 3ª versão9. Para a Educação Infantil, BNCC é uma síntese dos conhecimentos, 

saberes e valores que todas as crianças brasileiras que frequentam creche e pré-

escola têm o direito de se apropriar. Há ainda uma parte diversificada que considera 

as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

comunidade escolar. 

Umas das questões que me inquietavam ainda durante o processo de 

construção do projeto que resulta nessa pesquisa era: existe um currículo para 

Educação Infantil? Historicamente, em nosso país, o currículo na Educação Infantil 

tem sido um campo de controvérsias e de diferentes visões de criança, de família, e 

de funções da creche e da pré-escola. Nem sempre foi aceita a ideia de haver um 

currículo para a Educação Infantil, termo em geral associado à escolarização tal 

como vivida no Ensino Fundamental e Médio, sendo preferidas as expressões 

„projeto pedagógico‟ ou „proposta pedagógica‟. Assim, foi necessário realizar um 

estudo acerca das normativas que norteiam a Educação Infantil em nosso país.  

Nas DCNI, no que diz respeito à estrutura legal e institucional, o currículo é 

entendido 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, de modo a promover o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 
2010, p. 14).  

Esta definição de currículo permite fugir de versões já superadas de conceber 

listas de conteúdos obrigatórios, ou disciplinas estanques, de pensar que na 

Educação infantil não há necessidade de qualquer planejamento de atividades, de 

reger as atividades por um calendário voltado a comemorar determinadas datas sem 

avaliar o sentido e o valor formativo dessas comemorações, e também da ideia de 

que o saber do senso comum é o que deve ser tratado com crianças pequenas. 

                                                           
9
 Base Nacional Comum Curricular (BNCC): documento de caráter normativo é referência para que 

as escolas e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, constituindo-se instrumentos de 
gestão pedagógica. É uma exigência colocada aos Sistema Educacional Brasileiro a partir da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996; 2013), Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais da Educação Básica (Brasil, 2009) e Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014) e devendo 
constituir como um avanço na construção da qualidade da educação. Em sua 3ª versão foi 
encaminhada para o Conselho Nacional de Educação (CNE) para ser debatida e aprovada. 
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O processo de construção de um currículo é um processo social embasado 

por fatores epistemológicos. Nesse sentido, é possível dizer que o currículo não é 

neutro e nem abstrato eles produzem valores, sentido e significados ele transmite as 

necessidades e os conhecimentos que a sociedade mais valoriza no momento 

sendo, portanto, uma forma de conhecimento social. 

A definição de currículo defendida nas DCNEI (BRASIL, 2010) põe o foco na 

ação mediadora da escola como articuladora das experiências e saberes das 

crianças e os conhecimentos que circulam na cultura mais ampla e que despertam o 

interesse das mesmas. Tal definição pode de modo inovador avaliar e aperfeiçoar as 

práticas vividas pelas crianças nas escolas. (OLIVEIRA, 2010). 

Nessa experiência vivida e narrada a partir de uma abordagem por projetos, o 

currículo começa a se organizar fugindo da lógica dos conteúdos trabalhados 

isoladamente sendo construído em estreita relação com o contexto que vivenciamos, 

onde se aprende participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante 

dos fatos. Ensinar não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 

experiências proporcionadas as crianças, nesse caso com o desenvolvimento dessa 

nova linguagem matemática que foi a construção e interpretação de um gráfico que 

se originou de uma experiência real vivenciada pela turma, o projeto sobre os 

animais de estimação.  

Com o caminhar da pesquisa vou percebendo que a aprendizagem numa 

abordagem por projetos possibilita que a identidade e a cultura infantil possam fazer 

parte do currículo escolar, pois além de trabalhar com o currículo institucional 

(aquele trazido pelos planos de ensino), passo a trabalhar com um currículo 

emergente, que se define a partir do interesse e da vivência dos alunos ao 

desenvolver o projeto. 

O Currículo Emergente, uma vez que vai se constituindo progressivamente, é 

legitimado pelo registro do professor “[...] precisando emergir e ser elaborado em 

ação, na relação entre o novo e a tradição”. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 37). O 

currículo emerge da curiosidade das crianças, do encontro entre o velho e o 

inovador, do processo de diálogo, planejamento e trocas constantes. Na medida em 

que os conhecimentos são construídos e buscados através dos questionamentos 

levantados pelos alunos no início e no decorrer do trabalho com projetos.  

O currículo foi sendo constituído na medida em que os conhecimentos iam 

sendo levantados e trabalhados no projeto. Um trabalho que parte de um currículo 
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emergente também proporciona pensar sobre a qualidade dos conteúdos que serão 

ensinados, sobre as ações que são tomadas, sobre a articulação com o currículo 

institucional e sobre as aprendizagens. 

Nosso próximo passo na pesquisa foi iniciarmos a construção de um gráfico 

que permitiu retomar quais eram os animais de estimação que as crianças tinham 

em sua casa e suas respectivas quantidades. As crianças estavam muito 

entusiasmadas e lembravam de tudo que havíamos conversado até então.  

 

Figura 13 – Crianças pintando o gráfico 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Usamos uma cartolina branca já com as colunas e as crianças pintaram as 

quantidades de cada animal que tem em casa e colaram as figuras de animais que 

correspondiam a cada coluna. 
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Figura 14 – Gráfico animais de estimação da pré-escola mista a 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Com o gráfico pronto passamos a analisar os resultados em conjunto: 

P10: Qual é o animal que aparece mais? 

C11: O cachorro. 

P: Quantos coelhos apareceram? 

 C: Um. 

 P: E passarinhos? 

 C: Dois 

 P: Qual aparece menos? 

 C: Coelho... Hamster. 

A construção do gráfico centrada na relação de diálogo entre eu e as 

crianças, foi fundamental para que pudéssemos compreender e interpretar as 

informações coletadas, assim como o desenvolvimento do projeto foi 

proporcionando as crianças aproximarem‐se de explorações, pesquisas, coletas de 

dados que foram sistematizados e organizados na medida em que respondiam as 

nossas indagações.  Essa metodologia de trabalho proporciona uma aprendizagem 

                                                           
10

 Fala da professora. 
11

 Fala da criança. 
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significativa para as crianças, ajuda a garantir e pensar nas necessidades e 

interesses, possibilitando trazê‐la para a construção do currículo, para a seleção, 

para a ação, ressaltando o papel ativo que a criança desempenha hoje na 

sociedade.  

Isso me remete a proposta de Dewey (2011) que trouxe contribuições 

relevantes para a educação atual como a preocupação da relação entre educação e 

realidade social, a aproximação das experiências da criança com as atividades do 

meio em que ela vive e com os seus interesses, a cooperação como um princípio 

permanente do trabalho pedagógico, a visão do professor como um colaborador e 

essas ideias embasaram o surgimento do Método de Projetos12, o qual foi 

aperfeiçoado por um dos seus discípulos, William Kilpatrick com o objetivo de 

relacionar as atividades da escola com a vida fora dela. Para ele, as atividades 

escolares deveriam ser desenvolvidas em forma de projetos, a fim de que a escola 

se tornasse um espaço de vida e de experiência, ou seja, uma escola onde os 

alunos fossem ativos. 

Para Kilpatrick (1969) o projeto era considerado como um ato problematizado 

e de pensamento que contribuía para o desenvolvimento do raciocino da criança, da 

formulação de suas hipóteses, pondo à prova suas próprias conclusões. Era um 

método que implicava na globalização de conhecimento: nele, não havia disciplinas 

isoladas, mas um problema real de vida que deveria ser resolvido, rompendo dessa 

forma, com as barreiras entre as diferentes áreas do conhecimento, o que implicava, 

também, em ensino globalizado. Estava fundamentado numa concepção de 

aprendizagem centrada no sujeito. Os projetos deveriam ser propostos pelos 

professores e pelos alunos e deveriam partir de experiências não muito fáceis e não 

muito difíceis. (KILPATRICK, 1969). 

Na medida em que o interesse ativo leve os alunos a projetos convenientes 

(suficientemente educativos, nem muito fáceis nem muito difíceis) nessa medida 

haverá probabilidade de sucesso... ainda nessa medida é que serão satisfeitas todas 

as condições da aprendizagem eficaz; e, em tal medida, é que haverá boa 

organização do trabalho escolar. Tudo isso é absolutamente oposto ao tipo de 

educação em que os alunos fazem apenas o que se lhes mandam que façam. 

                                                           
12

 Em setembro de 1918, uma das mais importantes revistas de educação, Teachers College Recort, 
divulgou um artigo no qual William Kilpatrick explica e denomina o Método de Projetos. 
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Um exemplo disso, foi a pequena Nayele que semanas após esse momento 

da construção do gráfico, enquanto brincava com blocos de encaixe, me disse: 

-Oh profe! Tá do tamanho dos cachorros!  

Nayele me mostrou que os blocos de encaixe estavam do mesmo tamanho da 

coluna referente ao número de cachorros que as crianças da nossa turma tinham ao 

todo. A Anna Carolina, espontaneamente, em outro momento estava muito 

concentrada e interessada contando quantos animais tinham em cada coluna do 

gráfico. Eu rapidamente registrei esse momento, que assim como o outro demonstra 

que houve aprendizagem, pois a partir das interações ocorridas durante a coleta de 

dados e a construção do gráfico foi possível estabelecer links, como no caso da 

Nayele ao comparar tamanho e quantidade, transpondo para outra realidade este 

conhecimento, que lhe foi significativo ou no caso da Anna Carolina que através da 

sua curiosidade aguçada se pôs a explorar o gráfico demonstrando seus 

conhecimentos matemáticos referentes a contagem. 

 

Figura 15 – Anna Carolina contando os animais 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 16 – Nayele comparando os blocos de encaixe com as colunas do gráfico 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 17 – Os blocos de encaixe correspondendo as colunas do gráfico 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

4.3 EU E MEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: CONHECENDO MAIS UM POUCO 

SOBRE A MEL 

Após a construção do gráfico sobre os animais de estimação das crianças da 

nossa turma, pensei ser relevante contar para eles mais um pouco da minha história 

com a minha cachorra, a Mel, já que a maioria das crianças tem um cão em casa. A 
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existência da Mel não é nenhuma novidade para as crianças, pois em momentos 

anteriores falei dela e do amor que sentimos uma pela outra.  

Já havia mostrado fotos em outras oportunidades, mas informalmente e pelo 

meu celular. Trouxe uma foto no pendrive para vermos na televisão que temos na 

nossa sala de aula: 

 

Figura 18 – Mel, a minha cachorra 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

A Mel tem 4 anos de idade, é muito ativa, para só para dormir. Seu 

passatempo preferido é brincar de bolinha, seja dentro de casa ou no pátio. Ela tem 

sua cama, mas gosta de dormir comigo. Se estou em casa fica sempre junto de mim. 

É uma companheira! A Mel só sai para passear acompanhada por alguém da nossa 

família.  

Na medida que ia contando sobre o meu animal de estimação, retomamos 

algumas informações que já havíamos conversado anteriormente, como os animais 

que andam soltos no entorno da escola, as fezes pelas ruas e, também, a 

quantidade de animais que juntas as crianças tinham (41 animais), afinal ter um 

animal de estimação demanda em responsabilidades e cuidados. Como forma de 
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sondagem, passo a questionar as crianças sobre que que cuidados devemos ter 

com os animais de estimação. 

Quando questionados, as crianças já traziam uma série de informações sobre 

os cuidados a partir das experiências que tinham com seus animais. 

- Tem que alimentar. (Maria Luiza) 

- Tem que dar água. (Arthur) 

- E também tem que cuidar. Não pode dar ração com veneno. (Lavínia) 

- Deixar o animal em paz. Deixar ele quieto. (Maria Luiza) 

- E quando ficam acordados pode pegar eles no colo. (Lavínia) 

- Passear com eles. (Lara) 

- Tem que brincar com eles. (Daisy) 

- Dar banho. (Maria Eduarda) 

- Eu também quero falar profe. Tem que botar roupinha. (Érica) 

Mas antes de aprofundarmos nossos conhecimentos sobre os cuidados que 

precisamos ter com os animais, pedi que cada criança desenhasse o seu ou os seus 

animais de estimação. 

Ao desenhar as crianças tem a oportunidade de ampliar suas aprendizagens. 

Desenhar é uma forma de comunicar-se. Mesmo que os traços sejam entendidos 

apenas pela criança, ela está expressando sua opinião. Como pode ser percebido 

no desenho do Diogo ao representar seu hamster, o Aroldo. 
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Figura 19 – Aroldo, o hamster 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

No desenho Diogo exemplifica o modo sensível de expressar os 

acontecimentos. Nesse caso, ele desenha seu animal de estimação em um cenário, 

de movimento. Enquanto desenha, ele narra sua experiência cotidiana com seu 

animal de estimação.  

Incentivar as crianças a desenharem, nesse caso seus animais de estimação, 

é uma atitude pedagógica intencionalmente dirigida no sentido de provocar 

situações que favoreçam aprendizado, pois a evolução do desenho e da escrita 

estão, intimamente relacionadas. 

Para Almeida (2003, p. 27): 

[...] as crianças percebem que o desenho e a escrita são formas de dizer 
coisas. Por esse meio elas podem “dizer” algo, podem representar 
elementos da realidade que observam, e com isso, ampliar seu domínio e 
influenciar sobre o ambiente.  

Há diferenciação entre o potencial e a forma de desenvolvimento de cada um, 

dependendo do estímulo recebido, do ambiente em que vive, experiências, cultura, 

etc., sendo natural que as transformações pelas quais passam sejam diferentes 

também.   

O desenho infantil é uma atividade envolvente com diversas possibilidades de 

exploração. Cunha (2014, p. 44) aponta que “As crianças, ao se expressarem por 
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meio da linguagem visual, desejam contar histórias, pontos de vista sobre sua 

realidade”. Assim, possui um papel importante no desenvolvimento cognitivo, afetivo 

e na aprendizagem, expressando os sentimentos da criança, seu caráter através do 

desenho pode conhecer seus pensamentos descobertas e anseios. Estabelece um 

vínculo com a função pedagógica quando a criança vivencia situações em que há 

aprendizagem, quando se busca uma forma prazerosa de desenvolver a 

coordenação motora, a atenção e a capacidade de concentração favorecendo a 

autonomia de pensamento.  

Segundo Ferreiro (1991, p. 64) o “Desenho e escrita são manifestações 

posteriores da função semiótica. No entanto, diferem por um lado, o desenho 

mantém uma relação de semelhança com os objetos ou os acontecimentos aos 

quais se refere à escrita”. Ou seja, assim como fez Diogo ao representar seu 

hamster Aroldo. Ao dar nome ao que desenhou, entendeu os rabiscos que produziu, 

mesmo que não seja parecido com a realidade.  

 

Figura 20 – Mimica, a gata da Lavínia 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 21 – Leleco, o cachorro do Júnior 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

O importante é a representação da criação do desenho realizado. Esse é o 

processo de linguagem que a criança através do desenho cria suas concepções. 

4.4 E SEU PUDESSE TER OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. QUAL SERIA? 

As histórias, os contos participam da infância, juntamente com o brincar, e 

trazem expressões da fantasia e dos anseios da criança ajudando-a a lidar com 

aspectos inconscientes. Ao ouvir histórias, a criança tem a oportunidade de 

enriquecer e alimentar sua imaginação, ampliar seu vocabulário, aprender a refletir 

para aceitar situações relativas às dimensões diversas da vida, além de desenvolver 

o pensamento lógico que favorece a memória e o espírito crítico através da 

manifestação de humor e de satisfação de sua curiosidade natural. 

As histórias contribuem para que a criança entre em contato com diversos 

modos de ver e sentir o mundo. Segundo Cademartori (2010), é por meio da história 

que a dimensão simbólica da linguagem é experimentada em conjunção com o 

imaginário e o real. Ao se identificar com as histórias ou com os contos de fadas a 

criança passa a querer ouvi-la várias vezes por se identificar com a personagem ou 
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com algo semelhante ao que vive naquele momento, sendo este um motivo para se 

trabalhar histórias que abordam temas do cotidiano.  

O tema do nosso cotidiano era os animais de estimação, mas meu objetivo 

era trazer uma história que estivesse articulada ao projeto que estava sendo 

desenvolvido e que fosse contada num espaço diferente do que era habitual, o 

tapete da nossa sala. 

Preparei com o auxílio da nossa monitora, a Giani, uma barraca usando as 

mesas individuais e pedaços grandes de tnt. Enquanto preparávamos o ambiente as 

crianças brincavam nos outros espaços da sala, como nas mesas redondas ou no 

tapete e começavam a perguntar o que estávamos fazendo. Não disse de primeira o 

que era, deixei que eles percebessem. Logo se deram por conta que era uma 

barraca. As crianças começaram a entrar dentro, ficaram muito entusiasmadas. E 

queriam saber por que montei aquele espaço, pois isso nunca tinha acontecido. 

Disse que era porque queria contar uma história, mas de uma maneira diferente, em 

um lugar diferente. 

Com o desenvolvimento do projeto começo a procurar outras maneiras de 

organizar o espaço, que fuja de móveis fixos, armários chaveados. Tintas, pincéis, 

colas, tesouras, diferentes tipos de papeis, livros de história ficam disponíveis e ao 

alcance das crianças, como forma de auxiliar na construção da autonomia moral e 

intelectual delas.  

O espaço jamais é neutro. A sua estruturação, os elementos que o formam, 
comunicam ao indivíduo uma mensagem, que pode ser coerente ou 
contraditória com aquilo que o educador(a) quer fazer chegar a criança. O 
educador(a) não pode conformar-se com o meio tal como ele é, deve incidir, 
transformar, personalizar o espaço onde desenvolve a sua tarefa, torná-lo 
seu, projetar-se fazendo deste espaço um lugar onde a criança encontre o 
ambiente necessário para desenvolver-se (POL; MORALES, 1982, p. 5 
apud MELO, 2007, p. 8). 

Numa abordagem por projeto, entendo o espaço como um elemento 

curricular, pois estrutura oportunidades para a aprendizagem por meio das 

interações possíveis entre as crianças e os objetos. Nesta perspectiva, o espaço 

nunca é neutro, pode ser estimulante ou limitador. 

A barraca engendrada por mim e pela Giani permitiu que as crianças se 

relacionassem ali dentro a partir das brincadeiras e com própria barraca ao tocá-la.  
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Figura 22 – A barraca 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 23 – As crianças alegres dentro da barraca 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Com o contar da história, era como se aquele espaço falasse, as sensações, 

as recordações evocavam através das crianças. O livro “Quero um bicho de 

estimação”, Lauren Child (2011), conta a história de uma menina que queria ter um 

animal de estimação. Elas têm várias ideias como: um leão africano, uma jiboia, um 

polvo, um lobo, uma ovelha ou um morcego. Mas precisa escolher que tenha a 

aprovação da sua família. 

As crianças se divertiram com os animais citados pela menina, mas ainda 

mais pelos motivos que seus familiares alegavam para não ter tal bicho. Com essa 

história questiono as crianças: e se vocês pudessem ter outro animal estimação, 

qual seria? 

Surgiram várias opções, como um tigre, um leãozinho pequeno, um porco da 

índia, uma galinha, uma coruja, um camaleão e até um unicórnio. 

Como as crianças gostam muito de manusear massa de modelar, propus que 

elas moldassem esses outros animais que elas gostariam de ter, mas ao invés de 

usarmos as massinhas que tínhamos na sala, sugeri que fizéssemos a massa. Foi 

um alvoroço só!  

 

Figura 24 – Eu narrando a história para as crianças 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Escrevi a receita da massa no quadro, mas não falei a palavra receita. Li os 

ingredientes e o modo de preparo e perguntei se alguém sabia o que era isso que eu 

tinha lido.  

 

Figura 25 – Receita da massa de modelar 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Várias crianças falaram que era uma receita. Teberosky e Colomer (2003) 

afirmam que aos 5 anos as crianças já são capazes de diferenciar uma carta, uma 

notícia de jornal ou uma receita de bolo. As crianças em questão possuíam 

conhecimentos sobre textos que lhe eram familiares e estes conhecimentos se 

manifestaram naquele momento pela apresentação gráfica da receita no quadro. 

Trabalhar com essa receita foi uma oportunidade para estimular a interação 

do grupo. As interações, juntamente com as brincadeiras, são os eixos norteadores 

das práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular de acordo com as 

DCNEI (2010), as quais a BNCC procura consolidar, enfocando direitos 

fundamentais de aprendizagem e desenvolvimento, tendo em vista a equidade entre 

as crianças brasileiras e a garantia do direito à cidadania. 

A experiência de colocar em prática a realização de uma receita foi um meio 

pelo qual as crianças puderam construir e apropriar-se de conhecimentos através de 

suas ações e interações com seus colegas e comigo própria, o que possibilitou 

aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 
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A interação durante o desenvolvimento da receita trouxe consigo muitas 

aprendizagens, como o trabalho com medidas. Enquanto eu lia a receita íamos 

separando juntos as medidas necessárias. 

-Quantas xícaras de farinhas precisamos? 

-E de sal? 

-E de agua? Quantas xícaras vamos usar? 

-Quantas colheres de azeite? 

 

Figura 26 – Colocando a receita de massa de modelar em prática 

    

    

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Durante as interações foi possível identificar, por exemplo, a expressão dos 

afetos, assim como a resolução de conflitos, já que as crianças queriam todas ao 

mesmo tempo colocar os ingredientes, colocar a mão na massa.  

Quando a massa ficou pronta, cada criança recebeu um pedaço para ser 

sovado. O pedaço de massa passou a ser um objeto. Objeto que serviu para que as 

crianças interagissem entre sim e, também, nos jogos de faz-de-conta, quando a 
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massa virou um óculos. Nesse momento, por exemplo, a Lavínia e a Isabelly 

compartilharam momentos de convivência sem ter um adulto como condutor das 

ações, e tornam-se protagonistas de sua própria aprendizagem. 

 

Figura 27 – Sovando a massa 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 28 – A massa vira um óculos 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Colocamos corante de duas cores: azul e rosa. As outras cores eram tinta 

guache. A Lavínia pediu para colocarmos gliter, e todos quiseram colocar também.  
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Figura 29 – Colorindo a massa de modelar 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 30 – Massa de modelar com gliter 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

As crianças começaram as moldar os animais que gostariam de ter, mas de 

forma plana, ou seja, de forma bidimensional. Alguns conseguiram construir o animal 

tridimensionalmente. 
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Figura 31 – O leão 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 32 – O passarinho 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 33 – A Tartaruga 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Barbosa e Horn afirmam: “O trabalho de projetos reage contra o verbalismo, 

os exercícios de memória, os conhecimentos acabados, colocando os alunos em 

condições de adquirir, investigar, refletir, estabelecer um propósito ou um objetivo”. 

(BARBOSA e HORN, 2008 p. 54). Assim, foi possível observar que é em momentos 

lúdicos recheados de brincadeiras que os conhecimentos são adquiridos e se fazem 

presentes durante o processo de crescimento intelectual dessas crianças. 

4.5 PESQUISANDO COM A FAMÍLIA 

Com o objetivo de despertar a curiosidade e a participação das famílias pelo 

que acontece na escola, procurei envolver os pais e mães, ao solicitar sua 

colaboração junto aos seus filhos para que pudéssemos encontrar respostas para a 

seguinte questão: Que cuidados são necessários ter com um animal de estimação? 

Um exemplo do que foi desenvolvido em casa pode ser constatado na 

participação da família do Henrique. 
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Figura 34 – Pesquisa feita pela família do Henrique 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Com o retorno das crianças após o fim de semana, solicitei que cada uma 

fosse relatando o que pesquisaram sobre os cuidados com os animais de estimação. 

Mas antes perguntei de onde vieram as informações coletadas. Nenhuma criança 

citou meios de pesquisa como livros, internet, mas sim que foi a partir de conversas 

com seus familiares. 

Expliquei para elas que na medida que fossem falando eu iria escrevendo no 

quadro as informações coletadas e construiríamos juntos um texto sobre a pesquisa 

feita. Assim, começa a organização do nosso texto coletivo: 

-Dar banho, água e comida. (Daisy) 

-Tem que dar boia, ração. (Diogo) 

Perguntei para o Diogo o que era boia e ele disse: 

-É comida: arroz, feijão e carne. 

Mas, vocês dão esse tipo de comida para os animais na tua casa Diogo? 

-Eu dou. E para o meu gato eu dou guisado. 

E o hamster come o que? 

-Aquela coisa de casca. São sementinhas que meu pai pega e abre. 

Já que o Diogo não sabia dizer o nome, solicitei que perguntasse para o pai e 

nos contasse no dia seguinte. 
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Figura 35 – Pesquisa feita pela família da Lara 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Quando convidei a Lara para falar ela ficou com vergonha, então pedi seu 

consentimento para ler o que escreveram. Se desenho representa o carinho que os 

animais precisam, representado pelo seu cachorro dentro de um coração. 

A Débora contou através do seu desenho que era preciso dar banho no 

animal de estimação. 
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Figura 36 – Desenho da Débora 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

E assim, seguiram os relatos que iam mostrando as mesmas informações que 

já sabíamos, até que chegou a vez do Arthur que disse: 

-É preciso dar vacina. 

 Falei para as crianças da responsabilidade de se ter um bichinho em casa. Eu 

mesma já havia cometido um erro ao atrasar por quase seis meses a vacinação da 

Mel. Até que um dia ela ficou doente, com diarreia e sangue. Na consulta com o 

veterinário ele disse que podia ser uma infecção intestinal ou uma doença chamada 

parvovirose, já que ela estava com a vacina atrasada. Se fosse essa doença ela 

morreria logo. Mas, tudo não passou de uma infecção que foi curada rapidamente. E 

para mim ficou o aprendizado que não podemos deixar para depois os cuidados com 

que amamos. Nesse momento a Daisy nos contou: 
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- Jesus levou meu passarinho lá para o céu. Ele morreu. Mas agora ele vive 

lá no céu. 

O Júnior surpreendido com a fala da colega disse: 

-Piu-piu morreu? Junior traz de casa uma experiência de linguagem 

simplificada, ele não diz passarinho e sim piu-piu. Mas essa forma de linguagem não 

o impede de se expressar com espontaneidade e participar ativamente. 

E a Ana com o intuito de consola-lo disse:  

-Quando Jesus voltar, os animais vão viver de novo. 

A informação nova trazida pelo Arthur, sobre a vacinação dos animais, trouxe 

à tona uma experiência vivida por mim, que desencadeou uma lembrança na colega 

Daisy sobre a morte do seu passarinho e até concepções religiosas. O que 

surpreende é a capacidade que as crianças têm de ir fazendo ligações a partir de 

uma determinada experiência. 

Passamos a organizar nosso texto coletivo. Entendo que ao produzir textos 

oralmente com destino escrito, tendo eu como escriba, é uma oportunidade para que 

as crianças desde cedo possam ampliar sua interação com o universo letrado, 

aprendendo sobre o funcionamento de um texto escrito, bem como sobre as 

características dos diferentes gêneros textuais. Muito antes de ler e escrever por si 

próprias as crianças, quando inseridas em eventos de letramento, podem refletir 

sobre a escrita e se apropriar de conhecimentos considerados com alto nível de 

complexidade. 

Meu papel como docente nas situações que envolvem a linguagem escrita 

desponta como um fator fundamental para o processo de construção de 

conhecimentos das crianças em relação a essa linguagem. É uma maneira de 

atribuir sentido às ações e registros escritos, lendo, realçando ou interpretando tais 

registros, funcionando como elemento motivador, atraindo a atenção e aguçando a 

curiosidade dos pequenos em relação ao mundo da escrita. 
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Figura 37 – Texto coletivo a partir da pesquisa com as famílias 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

O adulto atua como um “interpretante” (FERREIRO, 2007), pois é através da 

sua mediação que a escrita deixa de ser um conjunto de sinais para se transformar 

em objeto simbólico. Ao compartilhar diferentes atos de escrita, as crianças 

começam a perceber as complexas relações entre os sinais escritos e a produção 

linguística numa determinada situação sociocomunicativa. 

A forma como foi conduzida essa atividade -texto coletivo- tem uma estreita 

relação com o significado que atribuo a essa prática. Em outras palavras, os saberes 

construídos longo da minha trajetória profissional em relação ao trabalho com 

linguagem escrita, à produção textual e, mais especificamente, à prática de escrita 

coletiva influenciaram minha atuação durante a atividade e, interferem na qualidade 

dessa mediação. 
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4.6 PASSEIO DE PESQUISA: INDO ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 

Dia 12 de junho de 2017, depois de vários dias chuvosos o sol voltou a brilhar 

na nossa cidade, e as crianças retornaram para a escola cheias de energia. 

Combinamos no início da tarde de realizarmos nosso primeiro Passeio de Pesquisa 

e a crianças adoraram a ideia: sair de dentro dos muros da escola. Antes de 

sairmos, expliquei para as crianças que tínhamos um objetivo, não iríamos sair só 

por sair, era um passeio de pesquisa, íamos em busca de dados para nossa 

pesquisa sobre animais. Para isso chamei a atenção para que observassem tudo 

que fazia parte da paisagem, do entorno da escola e se havia animais nos pátios, 

nas ruas, assim como fezes pelo chão, bem como os sons. 

 

Figura 38  – Saindo da escola para o nosso 1º Passeio de Pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Como foi meu nosso primeiro passeio, fiquei um pouco angustiada, com medo 

que saíssem correndo, se agitassem além da conta, mesmo eu tendo orientado 

como precisamos proceder para não corrermos perigo. Mas, foi tudo bem! Eles me 

surpreenderam mostrando envolvimento com a pesquisa, com curiosidade tudo 
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observavam e falavam muito de suas descobertas. As crianças ficaram muito 

alegres de estarem participando desse momento diferente e não se esqueceram de 

observar o que havíamos combinado. 

A todo momento falavam, falavam: 

-Olha profe! Tem um cachorro dentro do pátio. 

-Tem um gato andando ali! 

 

Figura 39 – Aqui tem um cocô 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

A Giani, nossa monitora ia tirando fotos, eu gravando as falas e interagindo 

com as crianças. Ao passarmos ao lado de um extenso terreno as crianças ficaram 

maravilhadas, pois haviam três cavalos. Os animais eram agora seu foco de 

interesse.... seus olhares estavam sensibilizados para o entorno e para seus temas 

de pesquisa. Um dos cavalos esfregava suas costas no gramado. Algumas crianças 

identificaram isso como uma forma de brincar, assim como os cachorros fazem. São 

as diferentes percepções! Diferentes formas de ver e sentir! 

Eram muitos sons, falas entusiasmadas, curiosidade e busca. Isso seria 

aprendizagem significativa? Ao se trabalhar com temas que tem significados para as 
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crianças, pois se relacionam as suas vivências acaba desenvolvimento a 

participação ativa delas dentro da abordagem por projetos, a qual estabelece uma 

aprendizagem significativa.  

Para Hernández (1998), o trabalho com projetos pode contribuir para que se 

desenvolva capacidades relacionadas a aprendizagem significativa, ou seja, uma 

aprendizagem que pretende relacionar os esquemas de conhecimento aos 

conhecimentos que os alunos já possuem e as suas hipóteses, frente a uma nova 

aprendizagem.  

Atribuímos significados ao que aprendemos por meio da experiência. A 

experiência produz o sentido, cria realidades e é a partir dela que pensamos, 

dialogamos. No sentido de construção de significados, diferencio experiência de 

experimento e para entender o sentido do que cada um traz para sua área de 

conhecimento Larrosa aponta que “A ciência moderna, a que se inicia em Bacon e 

alcança sua formulação mais elaborada em Descartes, desconfia da experiência. E 

trata de convertê-la em um elemento do método, isto é, do caminho seguro da 

ciência”. (2002, p. 28). 

A ciência moderna reverte a experiência em experimento científico, 

atribuindo-lhe outro significado, o que se configura como simplesmente um acúmulo 

de verdades objetivas e progressivas. (LARROSA, 2002). O experimento é 

preditível, previsível, genérico e repetível; já a experiência é incerta, singular e 

irrepetível. 

Enquanto o experimento é acumulo de verdades em seus resultados e 

significados, a experiência reconstrói os seus significados, dando substancial sentido 

a cada momento na construção de conhecimentos. Pude constatar essa linha 

interpretativa enquanto realizamos nosso passeio de pesquisa. 

Cada passo dado, as falas das crianças, as minhas falas, a nossa interação 

trazia um movimentar de ideias e pensamentos faziam cada criança vibrar, assim 

como eu mesma. A experiência é individual, acontece em cada pessoa 

separadamente. 

Este é o saber da experiência que se adquire a partir da maneira como 

alguém vai respondendo ao que lhe vai acontecendo ao longo da vida e no modo 

como vai se dando sentido ao acontecer do que nos acontece. (LARROSA, 2002). 

No caso das crianças, os acontecimentos foram se sucedendo ao longo do passeio, 

assim como quando antes de retornarmos encontramos a Belinha, já conhecida de 
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muitos pois várias já entrou na nossa escola. As crianças já a conhecem pelo nome. 

Belinha estava tomando sol na frente do prédio onde mora. A crianças ficaram 

encantadas, felizes de encontrar um dálmata que passeava pela rua, mas não 

sabemos o nome dele, mas a raça traz a memória do filme conhecido pela maioria. 

Talvez por isso tanto entusiasmo. 

 

Figura 40 – O dálmata passeando pela rua da escola 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Nessa situação, as experiências foram concebidas como os saberes que são 

construídos ao longo da vida, no qual entendo que os saberes da criança precisam 

ser contemplados no meu planejamento pedagógico para serem articulados com 

novos conhecimentos. É do planejamento pedagógico que dependem a 

intencionalidade e a qualidade do trabalho pedagógico realizado com as crianças 

numa abordagem por projetos. 

O planejamento é um elemento fundamental para a estruturação do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil, pois constitui-se em uma ferramenta de trabalho 
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do professor, o qual envolve reflexão crítica sobre a prática e projectualidade da 

ação docente. 

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro 
para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de 
experiências múltiplas e significativas para/com o grupo de crianças. 
Planejamento pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu 
trabalho docente. Por isso, não é uma fôrma! Ao contrário, é flexível e, 
como tal, permite ao educador pensar, revisando, buscando novos 
significados para a sua prática docente. (OSTETTO, 2000, p. 177). 

A estruturação e organização do planejamento têm como perspectiva a 

articulação de outros elementos para sua elaboração, ou seja, o registro reflexivo da 

prática vivenciada com crianças e a observação atenta e crítica da realidade, os 

quais possibilitam e auxiliam o ato de planejar com intencionalidade. Diante disso, 

Corsino (2009, p. 119) destaca que “[...] o planejamento é o momento de reflexão do 

professor, que a partir das suas observações e registros, prevê ações, 

encaminhamentos e sequências de atividades, organiza o tempo e espaço da 

criança na Educação Infantil”.  

No projeto referente aos Animais de Estimação, o planejamento pedagógico 

foi se articulado a escuta atenta das crianças, a partir do que traziam para a sala de 

aula. A organização e elaboração dos meus planejamentos pedagógicos 

estruturam-se a partir do que vivenciava em minhas práticas, ou seja, por meio de 

“pistas” (BARBOSA; HORN, 2008) através do olhar atento para as situações 

cotidianas. 

Penso que planejar é traçar objetivos a serem desenvolvidos, conhecimentos 

a serem construídos, pensar em atividades e momentos que contemplem esses 

conhecimentos e objetivos. Ao planejar tinha a oportunidade de repensar a 

intencionalidade de meu trabalho com as crianças, refletindo, reelaborando minhas 

ideias sobre o processo de desenvolvimento das crianças. É um processo de 

reflexão acerca prática. Sobre isso Ostetto (2000, p. 177) aponta que “[...] o 

planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um processo de 

reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é atitude e envolve todas as 

ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho pedagógico”. 

Seria isso que implica em ser um profissional reflexivo? Para Formosinho 

(2007, p. 14) “Ser profissional reflexivo é fecundar, antes, durante e depois da ação, 

as práticas nas teorias e nos valores, interrogar para ressignificar o já feito em nome 

da reflexão que constantemente o reinstitui”. A autora chama de triangulação 



92 

 

praxiológica o movimento de convocar crenças e valores, analisar práticas e usar 

saberes teóricos, criando um “espaço ambíguo” – o espaço da pedagogia. Os 

saberes pedagógicos criam-se na ambiguidade de um espaço que conhece as 

fronteiras, mas não as delimita, porque a sua essência está na integração. 

O Passeio de Pesquisa foi uma oportunidade para refletir sobre a questão 

curricular no intuito de garantir as especificidades da educação das crianças 

pequenas. O desafio é superar uma prática pedagógica centrada no meu papel 

como professora e trabalhar, cotidianamente, minha sensibilidade. Isso implica em 

fazer uma aproximação com a criança, compreendendo-a do ponto de vista dela e 

não do adulto. 

As DCNEI (BRASIL, 2010), em seu artigo 9º, detalham doze campos de 

experiências de aprendizagem que devem ser garantidos no currículo de qualquer 

instituição que atenda a Educação Infantil em nosso país. A noção de “experiências 

de aprendizagem” embasa a perspectiva da criança no contexto escolar, isso porque 

experiência é algo de ordem do vivido, do que se construiu e das contínuas 

significações e ressignificações que o processo de aprendizagem configura para 

cada criança. (OLIVEIRA, 2010). 

Assim, pensar um currículo para a Educação Infantil é pensar sobre as 

especificidades das crianças, como elas aprendem, e como se desenvolvem assim 

como suas necessidades e interesses. Além disso, a construção do currículo deve 

passar pela questão que norteia as escolhas vinculadas à Proposta Político-

Pedagógica das escolas de Educação Infantil. 

Nos documentos oficiais, como as DCNEI (BRASIL, 2010), o currículo na 

Educação Infantil é a organização do conhecimento escolar, como sendo uma 

construção social do conhecimento, real, significativa, com intencionalidade, aberto o 

suficiente para ser percebido como um processo, no qual as experiências, por 

exemplo, oriundas da relação ensino e aprendizagem possam dar-lhe um caráter 

dinâmico e transformador. 

Essa compreensão de currículo como processo, e não como um documento 

prescrito, e encerrado coloca sempre o desafio de considerar a realidade 

socioeconômica e cultural para, a partir dela e de sua problematização, buscar-se o 

diálogo com o saber sistematizado. Por isso, a necessidade de uma reflexão 

aprofundada sobre o processo de produção do conhecimento escolar, uma vez que 

ele é ao mesmo tempo processo e produto.  
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De acordo com Sacristán (1998, p. 89), currículo é, por consequência, "o 

projeto cultural que a escola torna possível". Sendo o currículo um projeto cultural, 

ele é necessariamente dinâmico e mutável, na medida em que vai sendo posto em 

prática. A própria prática mediada pela reflexão sobre essa prática engendra as 

mudanças no currículo. Um instrumento relevante para reconstrução curricular são 

os denominados Projetos de Trabalhos (HERNÁNDEZ, 1998), pois o ponto de 

partida do processo de construção do conhecimento é a prática social concreta e a 

realidade onde ela acontece. 

No retorno para a sala de aula, as crianças fizeram seus registros do passeio, 

como forma de reconstruir a experiência vivenciada, por meio das trocas 

significativas com seus pares e comigo, numa tentativa de desvelar e ampliar os 

saberes individuais e coletivos.  

 

Figura 41 – Representação do Henrique 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Na figura anterior, Henrique narra um momento do passeio de pesquisa, onde 

aparece ele de mão comigo e outros colegas. Eu, a professora, como figura adulta 

ele representa em tamanho maior, que se destaca das crianças. O cachorro 

acorrentado atrás das grades de uma casa, exemplifica a maneira sensível com que 

Henrique tratou esse momento. 

Daisy compartilha sua experiência ao desenhar um dos cavalos que 

encontramos, que estava deitado na grama. O sol em destaque, segundo ela é 
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porque fazia dias que ele não aparecia. Vínhamos de um período com muita chuva, 

e o retorno do sol bem no dia do nosso primeiro passeio de pesquisa, tornou esse 

momento muito mais alegre e especial. 

 

Figura 42 – Desenho da Daisy 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Minha surpresa ficou por conta da Ana que disse que não ia desenhar, ia 

escrever sobre o passeio. E assim o fez. 

 

Figura 43 – Escrita da Ana sobre o passeio 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Ana escreve do seu modo e não ainda de acordo com o código de escrita 

estabelecido e demonstrou através da escrita espontânea, que já é capaz de 
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perceber a função social da escrita, mesmo não estando alfabetizada. Sobre isso 

Soares fala: 

Uma criança pode ainda não ser alfabetizada, mas pode ser letrada: uma 
criança que vive num contexto de letramento, que convive com livros, que 
ouve histórias lidas por adultos, que vê adultos lendo e escrevendo, cultiva 
e exerce práticas de leitura e de escrita: toma um livro e finge que está 
lendo (e aqui de novo é importante observar que, quando finge ler usa as 
convenções e estruturas linguísticas próprias da narrativa escrita), toma 
papel e lápis e „escreve‟ uma carta, uma história. Ainda não aprendeu a ler 
e a escrever, mas é de certa forma, letrada, tem um certo nível de 
letramento. (2005, p. 47, grifos do autor). 

A escrita espontânea cumpre diversas funções no que diz respeito a 

aprendizagem. Servindo de um rico mecanismo de ação para o professor mediador 

promover sua intervenção. Escrita espontânea como o próprio nome diz, escrever 

como pensamos, sem barreiras e transportar para o papel os símbolos gráficos 

como eles soam, como se a voz interior que não tem barreiras de símbolos, pontos, 

normas, indicações, como as palavras fossem continuas. Como bem escreveu 

Britton (apud POSSARI et al., 2010, p. 93), o texto espontâneo da criança é uma 

espécie de fala escrita. 

Desde o projeto que resultou nessa pesquisa, venho apostando que a 

abordagem por projetos na Educação Infantil é uma forma de tornar os ambientes 

desafiadores para as crianças, os quais podem mobilizar e potencializar a 

discussão, a curiosidade e problematizações acerca de inúmeros assuntos, que 

podem ser levantados pelo grupo de crianças, onde o professor atua como 

mediador, observando e propondo questionamentos iniciais acerca do que as 

crianças vêm demonstrando ter mais interesse. O olhar sensível para situações 

cotidianas que estão sendo vivenciadas com e pelas crianças ocupar centralidade 

nessa proposta de trabalho. 

Também é uma maneira de propiciar as crianças a criação de uma história de 

vida coletiva, compartilhada com a aprendizagem significativa, da argumentação, da 

construção coletiva, da cooperação e da democracia. “Alguém que se interessa, 

pensa, procura soluções, tenta outra vez, quer compreender o mundo à sua volta e 

dele participa”. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 87). 

Crianças que no seu dia a dia aprendem a trabalhar em grupos pequenos, em 

dupla ou até mesmo em grandes grupos. Esta maneira de ensinar pode ser 

construída no cotidiano escolar levando a criança ser capaz, potente, com um 

enorme desejo de crescer.  
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4.7 MEXENDO COM O CORAÇÃO 

Nosso passeio proporcionou a oportunidade de nos depararmos com 

cachorros, gatos cavalos. Apesar de alguns estarem pela rua sozinhos, não nos 

deparamos que nenhum animal que tenha sofrido maus tratos. Infelizmente, isso 

ocorre muito na nossa sociedade, e até bem perto de nós. Levei as crianças até o 

Laboratório de Informática da escola para mostrar algumas imagens que 

provocassem elas de algumas formas. 

 

Figura 44 – Crianças no laboratório de informática 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 45 – Umas das imagens foi a seguinte 

 

Fonte: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/08/cachorro-e-queimado-
vivo-em-santa-maria-4833549. 

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/08/cachorro-e-queimado-vivo-em-santa-maria-4833549
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/08/cachorro-e-queimado-vivo-em-santa-maria-4833549
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Perguntei o que elas sentiram em ver essa imagem e escutei apenas a 

palavra Tristeza. Tristeza de verem um bichinho que estavam sofrendo. Contei para 

eles a história desse cachorro, o Bud. Um homem jogou gasolina nele aqui na nossa 

cidade e ateou fogo. Elas ficaram horrorizadas. O Henrique muito sensível chorou. 

Mas essa triste história teve um final feliz. Depois de dois meses hospitalizado 

o Bud voltou para casa, para a sua família que o ama muito. 

 

Figura 46 – Bud após sair do hospital 

 

Fonte: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/11/apos-ser-queimado-
vivo-cachorrinho-bud-volta-para-casa-4896314.html. 

 

As crianças ficaram felizes em saber que ele está bem, com pessoas que 

gostam e cuidam bem dele. As imagens despertaram sentimentos antagônicos: 

tristeza e alegria. Tristeza em ver o Bud sofrendo, machucado e alegria em ver que 

havia melhorado. Isso era visível no semblante dele. 

As crianças começaram a representar o que era tristeza e alegria. Primeiro 

através de expressões que foram registradas nas fotos a seguir. 

 

 

  

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/11/apos-ser-queimado-vivo-cachorrinho-bud-volta-para-casa-4896314.html
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/11/apos-ser-queimado-vivo-cachorrinho-bud-volta-para-casa-4896314.html
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Figura 47 – Crianças representando a tristeza e a alegria 

    

    

Fonte: Arquivo pessoal Stafford (2017). 

 

“As imagens expressam um valor, não só pedagógico, mas psicológico, 

estético e emocional, essenciais para a constante formação do indivíduo”. 

(COELHO, p. 197). Trabalhar com múltiplas linguagens, nesse caso a imagética, é 

uma forma de enriquecer as experiências, pois estimula a criança a participar de 

práticas sociais de letramento e a produzir significados em seu cotidiano.  

Depois pintando com o dedo as crianças representaram a tristeza. A Maria 

Eduarda contou que seu desenho mostra duas pessoas que estão tristes. 
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Figura 48 – Desenho da Maria Eduarda 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Em seu desenho, Débora narra um cachorro doente sendo cuidado por uma 

menina. Em verde e branco está representada a casa do cachorro. 

 

Figura 49 – Desenho da Débora 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

No quadro negro representaram o que era alegria. Ao propor uma atividade, 

espero que as crianças consigam interagir com criatividade e criticidade, sendo uma 
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maneira de estimulá-las, para que se tornem cada vez mais autônomas na criação 

do seu discurso. 

 

Figura 50 – A alegria representada no quadro negro 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

4.8 JACARÉ OU CROCODILO? EIS A QUESTÃO! 

O projeto que foi sendo colocado em prática junto com as crianças vai aos 

poucos não ficando restrito exclusivamente ao ambiente escolar. Na minha própria 

casa, comento o que vem ocorrendo em sala de aula, conto que estamos 

pesquisando sobre os animais de estimação. Um familiar sugere que as crianças 

assistam ao filme Pet – A vida secreta dos bichos.  

Antes de propor que as crianças olhassem, assisti ao filme para pudesse ter 

elementos para dialogar com o grupo. Essa animação parte de uma premissa 

curiosa: imaginar o que os animais de estimação fazem na ausência dos seus 

donos. Após passarem uma tarde em casa, os cães Max e Duke logo se envolvem 

numa jornada envolvendo tubulações de esgoto, carrocinha, grandes avenidas, 

mergulhos no lago, escadas... 

As crianças acharam uma boa ideia assistir à animação, pois não conheciam 

a mesma. Na medida que o filme transcorria elas iam se identificam com os 
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personagens. As meninas diziam que eram Gidget, os meninos o Max. Uns dos 

personagens tinha o mesmo nome da minha cachorrinha Mel. 

Após o filme, a crianças passaram a relatar as partes que mais chamaram 

sua atenção. Muitos outros animais faziam parte da história e nas tubulações de 

esgoto eles viveram momentos de tensão. Entre os animais que lá estavam, havia 

um jacaré. Ou um crocodilo? 

Umas crianças diziam que era um jacaré, outras que eram um crocodilo. 

Perguntei o motivo de acharem que era um jacaré ou um crocodilo e surgiram várias 

opiniões: 

-Tem jeito de jacaré, é verde! (Arthur) 

-Mas é um crocodilo, porque crocodilos são ferozes. (Yago S.) 

-Jacarés vivem nos rios e jacarés vivem no mar. (Ana). 

Perguntei para a Ana como ela sabia ondem viviam os jacarés e ela disse que 

viu na televisão. 

As crianças iam opinando, mas a maioria não sabia explicar o motivo. Então 

sugeri que voltássemos até o laboratório de Informática e pesquisássemos em um 

computador, usando a internet. 

Eu disse que eles poderiam fazer pesquisa em casa, mas alguns falaram que 

não sabiam escrever. Sugeri que eles podiam pedir para um adulto usar o Google. 

Neles tem uma ferramenta em forma de microfone que ao clicar nela permite que 

seja feita uma pesquisa a partir da nossa voz. Com certeza vai aparecer várias 

sugestões de site e o auxílio de um adulto seria necessário, assim como eu estou 

auxiliando nesse momento. 

 

Figura 51 – Pesquisa na internet 

 

Fonte: www.google.com. 

Microfone 

http://www.google.com/
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Seguimos com nosso objetivo de descobrir quais eram as diferenças entre um 

jacaré é um crocodilo. Tentamos fazer a buscar por voz, mas o microfone não 

funcionou. Para tristeza das crianças que estavam disputando quem iria falar. Digitei 

na busca do site, e todas as ações que ia fazendo, ia explicando para as crianças. 

 

Figura 52 – Pesquisando diferenças entre crocodilos e jacarés 

 

Fonte: www.google.com.br. 

 

Entre vários sites que íamos acessando e lendo as informações entramos em 

um que nos esclareceu com mais facilidade, já que apresentava boas ilustrações. 

 

Figura 53 – Diferenças entre crocodilos e jacarés 

 

Fonte: http://pt.wikihow.com/Diferenciar-um-Crocodilo-de-um-Jacar%C3%A9. 

http://www.google.com.br/
http://pt.wikihow.com/Diferenciar-um-Crocodilo-de-um-Jacar%C3%A9
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Fomos descobrindo as seguintes informações: 

 - Formato da cabeça: O jacaré tem uma cabeça em forma de "U", enquanto o 

crocodilo possui uma cabeça em forma de "V". 

 - Os dentes: no jacaré os dentes ficam escondidos quando a boca está 

fechada. No crocodilo os dentes ficam a mostra. 

 - Tamanho: O crocodilo (6m) maior do que o jacaré (4,0).  

 - Habitat: jacarés vivem em rios, pântanos (água doce). Crocodilos vivem 

próximos a rios, lagos ou locais com água salgada. 

 - No Brasil não tem crocodilos, apenas jacarés. 

 - O crocodilo americano é encontrado na Flórida, que fica nos EUA. 

 Precisamos retomar a parte em que aparecia o réptil no filme para que 

pudéssemos concluir se era um jacaré ou um crocodilo. 

 

Figura 54 – Imagem obtida a partir de uma cena do filme Pets a vida secreta dos 
bichos 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

As crianças perceberam facilmente que era um crocodilo por causa dos 

dentes que ficavam para fora na parte frontal. 

Retomamos o que aprendemos sobre as diferenças entre jacarés e crocodilos 

no dia seguinte. A informação que mais lembraram referia-se aos dentes e que não 

havia crocodilos no Brasil. Indaguei onde tinha crocodilos, mas ninguém lembrava. 
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Então disse que tinha em vários lugares do mundo, mas que o famoso crocodilo 

americano vivia na Flórida, Estados Unidos.  

Algumas crianças comentaram que ficava muito longe. Então perguntei: 

- Como podemos saber onde ficam os Estados Unidos? 

As crianças não sabiam o que dizer e apenas a Débora mostrou um caminho: 

-No globo profe. 

Aqui surge uma boa questão para aqueles que duvidam da capacidade de 

aprendizagem das crianças com menos de 5 anos. Onde e como ela tinha aprendido 

a noção de “globo terrestre”?  

Considero que as crianças ao serem consideradas seres sociais, desde muito 

cedo mergulham, em uma rede social já constituída e por meio do desenvolvimento 

da comunicação e da linguagem, constroem modos peculiares de apreensão do real. 

Débora ao associar a ideia de globo terrestre a descoberta de onde ficam diferentes 

lugares, demonstra o alargamento de seu contexto de interações sociais, sendo 

possível ampliar suas possibilidades de assimilar o mundo que a rodeia. Mas 

também representa que o conjunto de experiências vividas por ela em: 

[...] diferentes lugares históricos, geográficos e sociais, é muito mais do que 
uma representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer 
as representações de infância e considerar as crianças concretas, localizá-
las nas relações sociais, etc. [...]. (KUHLMANN JR, 2001, p. 31). 

E esta condição social que venho buscando valorizar cotidianamente, tendo 

como foco as relações que se estabelecem entre a criança e os saberes, nos 

tempos e espaços, pelo reconhecimento da escuta, da observação e da atenção 

como elementos fundamentais ao processo. 

Nas palavras de Rinaldi  

[...] a importância do inesperado e do possível é reconhecida, um enfoque 
no qual os educadores sabem como „desperdiçar‟ o tempo ou, melhor ainda, 
sabem como dar às crianças todo tempo que necessitem. É uma 
abordagem que protege a originalidade e a subjetividade, sem criar o 
isolamento do indivíduo, e oferece às crianças a possibilidade de 
confrontarem situações especiais e problemas como pequenos grupos de 
camaradas. (RINALDI, 1999, p. 114).  

Venho trabalhando diariamente em mim o fato de que as decisões 

pedagógicas estão atreladas à interpretação que eu faço sobre o que a criança 

deseja, o que ela faz, o que ela consegue produzir, suas possibilidades, suas 

teorias. Se busco agir assim, não estou agindo à revelia da criança. Por isso, uma 
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das ações educativas mais importantes para é a escuta, é o olhar cuidadoso sobre a 

criança. Se não tivesse dado atenção a fala da Débora, não seria possível 

vivenciarmos outras experiências significativas que continuando narrando a seguir. 

Corri até sala do 6º ano que fica em frente a nossa para pegar o globo 

terrestre que tem lá. Tínhamos um na sala até o ano passado, mas de tanto as 

crianças manusearem acabou estragando. O que foi muito bom! Já que isso ocorreu 

devido as crianças o explorarem. 

Com a minha chegada na sala com o globo terrestre muitas crianças 

começaram a dizer que era o planeta Terra, onde vivíamos. Comecei então a fazer 

questionamentos para compreender o que eles já sabiam. 

O que é todo esse azul? Uns diziam que eram rios, outros que era o mar e 

fomos situando: 

- O mar (tudo aquilo de cor azul). 

- Brasil, local onde moramos. 

- Estados Unidos, onde vive o crocodilo americano. 

 

Figura 55 – Crianças manuseando e observando a representação de um globo 
terrestre 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Esperava que alguém tocasse na palavra “mapa”. Eu não queria falar, pois 

gostaria de perceber que as crianças tinham esse conhecimento. Dando 

continuidade, propus que as crianças usassem tinta e pincel para registrarem o que 

havíamos aprendido, ou não, nos últimos dias sobre crocodilos e dinossauros.  

Costumo forrar as mesas com jornal e as crianças muito curiosas gostam de 

observas as figuras, o que está escrito. Na medida que ia passando de mesa em 

mesa colocando diferentes potes de tinta vi o Diogo apontando para uma parte do 

jornal e dizendo: 

-Aqui é um mapa! 

Obviamente que não tive como registrar numa foto o momento exato, mas 

pedi que ele apontasse para o mapa para que eu pudesse fazer o registro. 

 

Figura 56 – Diogo mostrando o mapa 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Então falei para as crianças o que o Diogo tinha achado –um mapa-. 

Perguntei o que tinha em um mapa e várias disseram que tinham os lugares onde 
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moramos. Sugeri de buscar um mapa, mas naquele momento, cheio de potes de 

tinta, não mostraram interesse. 

As crianças começam a dar forma, dar sentido as informações que tinham 

sobre os repteis. 

 

Figura 57 – O azul do mar ou dos rios? 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 58 – O crocodilo dentro de uma jaula porque é feroz 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017).  
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Figura 59 – O crocodilo humanizado 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 60 – O crocodilo no mar 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

4.9 QUE TAMANHO TEM UM CROCODILO? E NÓS? 

Ainda em ritmo de jacarés, crocodilo retomamos o assunto. As crianças 

focadas na retomada de informações, iam falando enquanto eu ia sistematizando em 
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forma de esquema o que já sabíamos no quadro. Muitos conseguiram compreender 

que havia diferenças entre o formato das cabeças do crocodilo e do jacaré, que não 

havia crocodilos no Brasil e que o crocodilo atingia um tamanho maior que o jacaré. 

Eles não lembravam os números exatamente. Contei que o maior crocodilo vivo 

mede 6 metros e o maior jacaré que existe mede 4 metros. 

-E 6 metros é muito ou pouco? 

-É muito! Falaram as crianças em coro. 

-Tem como a gente descobrir quanto é 6 metros? O que podemos usar? 

-Uma trena, disse a Débora. 

-Uma régua, falou o Arthur. 

Como tenho uma fita métrica na sala, busquei ela no armário e as crianças 

ficaram muito empolgadas, quero pegar, manipular a fita. Propus que fossemos no 

pátio da escola e usássemos a fita métrica e um barbante para que conseguimos 

alcançar os 6 metros que equivale ao tamanho do crocodilo e os 4 metros do maior 

jacaré que existe. 

Precisei ajudar as crianças nas medições. Toda vez que alcançávamos 1 

metro eu marcava no barbante com uma caneta verde escura. E fomos fazendo 

assim até chegarmos aos 6 metros. Repetimos a experiência até o barbante ficar do 

tamanho de um jacaré. 

 
Figura 61 – Crianças segurando o barbante que mede 6 metros que é o tamanho 

do maior crocodilo 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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O desenho do Yago narra perfeitamente o momento em que as colegas 

Isabelly e Lara seguram o barbante que representa o tamanho do crocodilo, sendo 

uma outra forma de representação, além da foto anterior, mas desta vez por meio da 

visão de uma criança. 

 

Figura 62 – Desenho do Yago 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 63 – A medida do jacaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Parte do barbante 

que equivale ao 

tamanho do maior 

jacaré (4 metros). 
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Com os dois barbantes foi fácil perceber que o crocodilo era maior que o 

jacaré.  

Mas logo as crianças perderam o interesse e começaram a interagir com os 

barbantes. Quanta alegria! Quanto movimento! As crianças continuaram brincando 

com os barbantes e tornou-se inviável retomar o trabalho sem que ele se tornasse 

desagradável pelo fato de ter que interromper um momento de brincadeira em que 

estavam envolvidos. 

 

Figura 64 – As crianças brincando com os barbantes 

    

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Esse foi um momento de respeito. Momento em que foi respeitada a liberdade 

da criança e valorizado o brincar como uma forma da criança se constituir na cultura 

infantil.  

[...] a singularidade da criança nas suas formas próprias de ser e de se 
relacionar com o mundo; a função humanizadora do brincar e o papel do 
diálogo entre adultos e crianças; e a compreensão de que a escola não se 
constitui apenas de alunos e professores, mas de sujeitos plenos, crianças 
e adultos, autores de seus processos de constituição de conhecimentos, 
culturas e subjetividades. (BORBA, 2006, p. 34). 

Penso que tanto a dimensão científica quanto a dimensão cultural e artística 

deveriam estar contempladas nas práticas junto às crianças, mas para isso é preciso 

que as rotinas, as grades de horários, a organização dos conteúdos e das atividades 

abram espaço para que seja possível, junto com as crianças, brincar e produzir 

cultura. Muitas vezes me senti aprisionada pelos horários e conteúdos rigidamente 

estabelecidos e não encontrava o espaço para a fruição, para o fazer estético ou a 
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brincadeira. É possível organizar o trabalho e a escola de outra forma, de modo que 

esse espaço seja garantido? Com certeza, na medida em que vou transformando 

junto com as crianças a vida na escola, mesmo que de uma maneira ainda sutil, o 

brincar se articula aos processos de aprender, se desenvolver e conhecer. Significa 

tempo ganho! É uma outra forma de organizar espaços nos quais aprendemos e 

vivemos a experiência de sermos sujeitos culturais e históricos! 

Nesses momentos vou percebendo como minha postura como professora 

está se modificando. Talvez em outro momento não seria flexível e teria chamado as 

crianças para retomarmos o que estávamos fazendo. Mas o exercício constante de 

aguçar o olhar para as situações cotidianas tem contribuindo para minha mudança 

de postura. Ao ir modificando minha maneira de pensar, vou transformando minha 

prática pedagógica.  

E pensar em novas práticas na educação infantil requer refletir sobre o papel 

que desempenho como professora. Hoje, se está formando professores 

pesquisadores, falantes e ativos, mas Sckliar (In: SAMPAIO; ESTEBAN, 2012, 

p. 319) pensa “[...] em um outro tipo de professor: um professor que escuta; um 

professor atento, disponível!”. Um professor que escutar certamente considera a 

criança como protagonista do processo educativo, onde elas falam para dizer algo, 

para se comunicar. As experiências que venho narrando foram uma oportunidade de 

desenvolver o que é chamado de Pedagogia da Escuta, de modo que as falas das 

crianças são registradas e se tornam parte da documentação dos projetos, relatórios 

e diários. 

Rinaldi (1999) aponta de maneira clara o papel do professor na Pedagogia da 

Escuta, na qual a “[...] tarefa dessas pessoas não é simplesmente satisfazer ou 

responder perguntas, mas, em vez disso, ajudar a criança a descobrir respostas e, 

mais importante ainda, ajudá-las a indagar a si mesmas questões relevantes”. 

(p. 114). 

Ao trabalhar a ideia da Pedagogia da Escuta vou tornando a criança 

protagonista de seu processo de conhecimento. Essa ideia é ligada à disposição de 

ouvir os outros e a si próprio. 

O conteúdo do relacionamento entre professor-criança, basicamente segundo 

Rabitti (1992), precisa conter interesse ou envolvimento mútuo, cujos pretextos 

proporcionem a interação adulto-criança. 
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Quando envolvemos os alunos em algum projeto de construção manual, 
fazemos com que essa situação dê vazão a uma série de outras 
experiências, talvez completamente diferente do projeto original, como parte 
de um processo que é possível graças ao entrelaçamento das relações 
entre crianças e adultos. O educador está incorporado ao ambiente para 
conduzir os caminhos das crianças por meio da interpretação que ele tem 
do trabalho realizado. Condução não quer dizer direção, já que os passos 
do projeto continuam sendo definidos pelas crianças. É bastante complicado 
definir em palavras um trabalho tão prático como esse, mas dá para 
perceber que os professores são figuras essenciais nesse processo, assim 
como todo o processo de relacionamento das crianças com estes e com 
seus colegas. Este relacionamento é intenso pois há dois professores com a 
mesma competência se dedicando a um grupo de 26 crianças, que se 
subdividem durante os projetos. (MALAGUZZI, 1999 p. 54). 

A construção de projetos gera experiências próprias nas crianças e também 

nos professores. É uma oportunidade de estimular as crianças a se perguntarem se 

foi difícil, sobre o que gostariam de fazer diferente, enfim, exercitem e construam 

autonomia em seus processos. 

E nossas experiências com medições seguem. Como só tinha uma fia métrica 

na sala, as crianças vinham pedir para pegá-la. As que se interessaram mediam as 

mesas, a parede, o quadro. Prometi que no dia seguinte cada um iria construir sua 

própria fita métrica. 

As crianças interagiam com suas medições e perguntei o que mais podíamos 

medir. As respostas se restringiram ao universo da sala de aula. E nós? Não 

podemos nos medir? Vocês sabem suas alturas? 

As crianças contaram que se mediam em casa, encostados na parede. A mãe 

fazia um risquinho para marcar e depois media com uma fita métrica. Sugeri que 

verificássemos a altura de cada um e todos quiseram participar.  
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Figura 65 – Medindo a altura 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Enquanto as crianças brincavam com massinha de modelar, fui chamando 

cada uma individualmente e outras crianças viriam participar, ajudar. 

 

Figura 66 – Verificando as medidas 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 67 – Crianças ajudando no processo de medição dos colegas 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 68 – O registro visual da Maria Luiza narra o momento em que usa a fita 
métrica para medir sua altura 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Fizemos todas as medições. Foi um trabalho em equipe! No outro dia, 

organizamos um gráfico. Algumas crianças foram se aproximando para ver os 
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barbantes que representavam suas respectivas alturas. E iam se identificando a si e 

aos colegas na medida que eu ia colocando suas fotos em cima de cada barbante. 

 

Figura 69 – Gráfico referente à altura das crianças 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Dessa vez o gráfico não ficou restrito ao ambiente da sala de aula. Ele ficou 

exposto em uma das paredes da escola, para que não apenas as crianças, mas os 

pais, demais alunos e professores pudessem compartilhar desse momento. 

 

Figura 70 – Crianças observando o gráfico 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Após colocar o gráfico na parede, as crianças se aglomeraram na frente dele 

para se visualizarem e verem o tamanho das outras crianças. Elas conseguiram 

perceber que a Maria Luiza é a maior criança da turma e a Daisy a menor. 
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Engraçado foi a reação da Érica nesse momento. Como a Daisy estava ausente, ela 

disse enfaticamente:  

-Ela não é pequena não. 

Agiu como se quisesse defender a amiga, fruto da convivência com a colega. 

Conviver é um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC para a 

Educação Infantil, que decorrem de uma definição de criança, de currículo e dos 

princípios apresentados pela DCNEI (BRASIL, 2010).  

Tive a ideia de colocar em uma das paredes do pátio um cartaz para 

promover a interação com os demais alunos da escola. 

 

Figura 71 – O cartaz 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

O cartaz trazia as figuras desses répteis e os pedaços de barbantes 

correspondentes ao tamanho de cada um. Durante o recreio dos alunos dos anos 

finais (6º ao 9º anos). Eu e as crianças ficamos junto do cartaz.  
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Figura 72 – Crianças ao redor do cartaz 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Alguns alunos iam chegando e as crianças contaram o que haviam aprendido 

sobre as diferenças entre os dois répteis. Mas combinamos na sala delas não 

contarem qual a o maior, para vermos a opinião deles. Uma menina achou que o 

jacaré era o maior, os demais apostaram no crocodilo. Depois que tivemos um 

número que consideramos suficientes de opiniões, as crianças estenderam o 

barbante, sendo possível perceber qual dos animais era o maior. 

 

Figura 73 – Crianças estendendo os barbantes 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 74 – Terminando de esticar os barbantes 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

O cartaz continuou na manhã seguinte. Fiz essa experiência com a Turma do 

1º ano. Contei para eles o que as crianças da Pré-Escola A que estudam de tarde 

estavam pesquisando e o que havíamos descoberto sobre os crocodilos e jacaré. 

Como várias dessas crianças foram da minha turma em 2016, algumas acabaram 

lembrando do nosso projeto sobre Plantas Carnívoras. 

Essa foi uma oportunidade para as crianças partilharem um pouco do que 

haviam aprendido, sendo uma forma de começar a se relacionar com os demais 

membros da comunidade escolar de uma maneira diferente: outros modos de olhar 

sentir, conversar e dialogar. 
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Figura 75 – Crianças do 1º ano descobrindo qual réptil era maior 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 76 – As crianças aguardando o desenrolar dos barbantes 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

4.10 A ANNA CAROLINA TROUXE UM MATERIAL SOBRE O TEMA 

A Anna Carolina trouxe para nós uma reportagem do jornal Diário de Santa 

Maria. 
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Figura 77 – Reportagem do jornal Diário de Santa Maria  

 

Fonte: Jornal Diário de Santa Maria (23/06/2017). 

 

Li a reportagem para as crianças e foi uma ótima oportunidade das crianças 

se darem por conta que existem outras fontes de pesquisa além da internet. Digo 

isso, porque sempre que pergunto onde podemos pesquisar as crianças falam 

sempre falam em computador, celular, tablet. Então fui mostrando para as crianças 

que também podemos usar o jornal como fonte de pesquisa, assim como livros. 

Como não esperava que trouxessem uma reportagem, resolvi mudar meu 

planejamento. Inclusive meu planejamento vem sendo construído quase que 

diariamente, pois meu desejo é que ao ouvir as crianças, possa considerar o que 

dizem, pensam, gostam ou não e, assim, planejar a ação educativa com elas, 

mesmo que não percebam, pois “[..] planejar na Educação Infantil, é firmar um 

compromisso com as crianças e seu desenvolvimento”. (CORSINO, 2009, p. 121). 

Esse processo de planejar e replanejar, demandou um olhar sensível para o 

dia a dia vivenciado, para que, de fato e de direito se pudesse mediar e construir um 

planejamento que trouxesse a criança como centro do processo educacional na 

Educação Infantil. 

A rotina também é alterada de forma tranquila, pois seria dia de irem até o 

Laboratório de Informática, ou seja, jogar jogos educativos. Cabe aqui refletir sobre o 

significado do tempo e espaço a partir de uma abordagem por meio de projetos. 

Refletir sobre essa questão na escola é inicialmente fazer uma referência de como a 

unidade escolar foi edificada e em um determinado tempo e espaço social que a 

configura em termos organizacionais. Os espaços educacionais estão relacionados 

a uma certa organização de tempo que na Modernidade foi tão bem disseminado em 

nossas escolas. 
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Os espaços e tempos na escola moderna se constituíram nas intensas 

mudanças na organização social, política e econômica da sociedade, que por sua 

vez repercutiram em um modelo curricular hierárquico, na fragmentação do tempo, 

no qual a disciplina passa a atuar de modo muitas vezes imperceptível na forma 

como se organizam os espaços e tempos para a infância na Educação Infantil. 

Para que eu conseguisse aos poucos construir uma nova forma de 

organização dos tempos foi necessário superar a ideia de um tempo linear, 

organizado em etapas em ascensão, calcado na ideia de um percurso único para 

todos e da produtividade. Foi preciso pensar o tempo como processo, como 

construção histórica e cultural. 

Minha experiência confirma o relaxamento das rotinas, onde a organização do 

espaço e do tempo vão se organizando em função dos interesses das crianças e 

não de forma linear, na qual o tempo é delimitado rigorosamente para cada 

atividade. Brincar na sala, brincar no parque, lanche, educação física, atividade, 

assistir vídeo ganham destaque nesta perspectiva linear e, muitas vezes, atividades 

são impostas pelo professor sem considerar a importância de ouvir as crianças e 

suas manifestações de interesses e participação na organização do tempo e espaço 

da sala de aula. 

A escola foi dividida em tempos e espaços determinados e estruturados e as 

crianças vão sendo hierarquizadas dentro deles. Os espaços e tempos fixos que a 

Modernidade buscou levaram à homogeneização das turmas, afinal, era preciso que 

todos estivessem em um mesmo ponto do desenvolvimento para ocupar um 

determinado lugar em um determinado tempo. É a espacialização do tempo, onde o 

tempo passou a ser redutível ao espaço e pensado em função do espaço. (VEIGA-

NETO, 2002). 

O espaço e o tempo escolar não são neutros, e sim definidos pelos 

determinantes dos modos de ensino e aprendizagem. Eles também educam e fazem 

parte da cultura das instituições educativas. 

E romper com essas concepções de tempo e espaço determinados, 

hierarquizados e homogeneizados, pode pressupor a construção de “Um tempo para 

se pensar juntos, para decidir, coletivamente, o que fazer, como fazer, porque fazer 

[...] Um tempo [...], que podia „ser tempo de criação‟ e não o que se vivia nos últimos 

anos [...] tempo de repetição”. (SAMPAIO, 2002, p. 190). 
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Mas, que espaços educacionais permitiriam viver o tempo como “tempo de 

criação”? A reportagem trazida pela Anna Carolina permitiu que se criasse uma nova 

experiência para aquela tarde. O tempo e o espaço se expandiram, se tornaram 

mais interativos, ilimitados, flexíveis. Uma outra configuração espacial rompeu com 

as barreiras da sala de aula ao saímos para o pátio em um horário que não era 

comum para construirmos um “livrão” sobre os principais cuidados que os animais 

de estimação precisam no inverno.   

E com esse episódio imprevisível, passamos a usar a quadra da escola, onde 

as crianças em grupos ficavam responsáveis por representar um dos cuidados que 

por elas foram destacados após a leitura da reportagem. 

Busquei folhas de cartolina. Em nossa escola há grande quantidade de 

material e caso não tenha algo que precisamos é providenciado pela direção. Dividi 

as crianças em grupos e cada um ficou responsável por determinado cuidado. 

Li para cada grupo o cuidado que precisam desenhar e as crianças se 

puseram a trabalhar. Senti um forte senso de responsabilidade neles, se 

concentraram de tal forma que parecia que não havia crianças no pátio. Não que 

não falassem entre sim. Falavam sim, pois a todo momento eu ia circulando entre os 

grupos e percebia a interações entre eles.  

 

Figura 78 – Atividade em grupos 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 79 – “Livrão” sobre os cuidados com os pets no inverno 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Segundo Coelho:  

No discurso educacional contemporâneo encontramos tentativas de 
reagrupar, interconectar os conhecimentos e buscar metodologias 
globalizadoras num esforço para superar os modelos fragmentados da 
construção moderna de escola e currículo todavia há pouca ênfase na 
organização dos tempos e espaços para acolher práticas pedagógicas que 
tenham a investigação como princípio e um tempo que permita a 
maturação, a experimentação e a experiência para superar uma escola de 
respostas fechadas e alicerçadas em verdades. (2014, p. 06). 
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Minhas vivências diárias com as crianças vão me auxiliando a entender a 

organização do tempo e do espaço como essenciais para a uma prática por meio de 

projetos na Educação Infantil, pois investigar, experienciar implicam num tempo que 

não pode ser determinado de maneira linear e homogeneizado. Trabalhar nesta 

perspectiva é trabalhar com a ideia do imprevisível, no qual os projetos são 

construídos e determinados pelos tempos, espaços e sujeitos em questão. 

Trabalhar na perspectiva da experiência é também relacionar com o tempo: 

A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. Tudo se passa 
demasiadamente depressa, cada vez mais depressa [...]. A velocidade com 
que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo 
novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa 
com o acontecimento. (LARROSA, 2002, p. 23). 

O tempo assim vivido parece ser o tempo sendo reto, uniforme, esvaziado de 

experiências, de sentido, de sensações. O que se busca ao trabalhar numa 

perspectiva da experiência é viver o tempo como processo, como construção. 

Processo que vai construindo práticas a partir das experiências.  

4.11 NOSSO SEGUNDO PASSEIO DE PESQUISA E O PODER DE UM PEDAÇO 

DE PAPELÃO 

Comecei a organizar o material para o nosso segundo Passeio de Pesquisa 

com antecedência, pois minha orientadora tinha dado uma ideia bastante 

interessante. Transformar um pedaço de papelão em uma prancheta para que as 

crianças fizessem seus registros durante o passeio. 

As crianças também vinham me perguntar quando faríamos outro passeio, 

pois foi uma experiência bastante significativa para eles saírem de dentro da escola. 

Pedi para os pais mandarem um pedaço de papelão e os pedaços foram chegando. 

Uns grandes, uns mais largos, outros menos. Teve uma mãe que mesmo trazendo 

um pedaço, encontrou uma caixa na saída, após deixar seu filho na escola e voltou 

para me entregar, pois ajudaria caso alguma criança não trouxesse. 

As crianças perguntavam para que era aquele pedaço de papelão e eu 

explique que era para usarem no nosso passeio de pesquisa. Serviria como apoio 

para a folha na qual fariam os registros.  
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Figura 80 – As pranchetas 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Mas alguns diziam: 

-Profe eu não sei escrever! 

Mas, naturalmente eu disse para fazerem do jeito deles. Todos nós temos o 

nosso jeito. Cada criança recebeu um pedaço de papelão e um clips. 

Antes de sairmos, conversamos sobre o objetivo desse passeio de pesquisa 

que era pesquisar quais eram os animais que os moradores dos arredores da escola 

tinham em casa e quais os cuidados que dedicavam a eles. Também precisávamos 

observar se continuava a ter animais soltos na rua e fezes pelo chão. 

Iniciamos nosso passeio com as crianças entusiasmadas como da outra vez, 

mas nesta oportunidade senti um algo diferente no olhar, no sorriso delas. Fomos 

direito em uma casa que fica em frente a nossa escola, pois tinha um cachorro que 

não para de latir para nós. A moradora ouvindo a movimentação apareceu na janela 

e convidamos ela para conversar com a gente. O Yago S. já despontou perguntando 

se ela dava banho morninho no cachorro, lembrando de um dos cuidados que 

precisamos ter no inverno com os cães. 
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Figura 81 – Crianças saindo para o passeio de pesquisa  

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Figura 82 – Imagem capturada a partir do vídeo 01 da nossa pesquisa de campo 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Na casa da Lara, as crianças conheceram seu cachorro, Zeus. A mãe dela ia 

respondendo as indagações das crianças. O Zeus come ração, está com as vacinas 

em dia, a família tem hábitos de higiene e o cão não faz cocô na rua. 
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Figura 83 – As crianças na casa da Lara 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

As crianças se puseram a fazer seus registros, atentas a tudo que as 

cercavam, sem timidez. Parece que a prancheta, aquele pedaço simples de papelão, 

empoderou as crianças. Muitas que antes falavam na sala de aula que não sabiam 

escrever, começaram a “escrever”, uns me mostravam, outros usavam a parede das 

casas ou sentavam no chão para desenharem.  

O desenho do Yago P. narra todos os cachorros que ele viu e os corações 

demonstram que ele gosta desses animais, pois já vivem em casa a experiências 

em casa de ter mais de um animal de estimação. 
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Figura 84 – Desenho do Yago P.  

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

O passeio, tudo que iam vendo ao seu redor, seus sentimentos, suas falas, 

acabaram por incentivá-las a produzir textos, mesmo sem saberem ler e escrever, o 

que evidencia que quando a crianças estão inseridas em um universo letrado, uma 

relação interativa com a escrita é estabelecida desde muito cedo. Teberosky e 

Ribera corroboram para isso: 

Os meninos e as meninas pré-escolares distinguem entre registros formais 
e cotidianos, entre diferentes gêneros, e são capazes de relacionar essas 
diferenças com as modalidades oral e escrita. Reconhecem e produzem as 
formas discursivas associadas à linguagem escrita mesmo antes de serem 
capazes de ler ou escrever por si próprios. (2004, p.63). 

Das dezenove crianças que participaram do passeio, oito apresentaram 

escritas espontâneas em seus registros, o que foi um avanço significativo já que em 

nosso primeiro passeio apenas uma teve essa atitude. Essas experiências foram 

importantes, pois é na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 

elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 

linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social. 
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Figura 85 – As crianças e suas escritas durante o passeio 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

 No registro da Ana, embora ela ainda não represente uma escrita 

convencional, seu texto revela grande familiaridade com o gênero e suas 

convenções de registro escrito. 
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Figura 86 – Produção escrita da Ana 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
 

Encontramos cachorros presos em correntes, mas não havia pessoas nas 

casas para conversarmos. Numa das casas até um pato tinha.  

 
Figura 87 – Momentos do passeio 

    

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
 

As crianças continuavam a perguntar o que os animais comiam, se tomavam 

vacina, se eram tratados com carinho. Queriam verificar se ocorria na prática o que 
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vínhamos pesquisando. Fomos convidados a entrar em outra casa e interagimos 

com os cães. 

 

Figura 88 – Crianças interagindo com a comunidade 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Observamos que continuava a ter fezes nas ruas. O João Vitor inclusive pisou 

em uma. 

 

Figura 89 – Fezes na rua 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017) 
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No nosso segundo passeio de pesquisa percebi que foi possível desenvolver 

a formação participativa e crítica das crianças, na medida que observava como em 

que iam interagindo com as pessoas, questionando sobre o cuidado dos animais, se 

os animais eram bem cuidados. Entendo que inserir a concepção de criança ativa no 

contexto dos direitos políticos à cidadania, quando se davam por conta que havia 

fezes de animais pelas ruas e isso não era correto, afinal todas as pessoas tem 

direitos ao um ambiente saudável e os animais também. As crianças foram e são 

sujeitos de direitos e protagonistas do seu desenvolvimento a partir da interação 

com os seus pares, com os adultos e com o meio no qual estavam e estão inseridos. 

Por isso,  

A Educação Infantil deve trilhar o caminho de educar para a cidadania, 
analisando se suas práticas educativas de fato promovem a formação 
participativa e crítica das crianças e criam contextos que lhes permitem a 
expressão de sentimentos, ideias, questionamentos, comprometidos com a 
busca do bem-estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro e 
com a coletividade. (BRASIL, 2010). 

E nossa experiência por meio de uma abordagem por projetos vem se 

desenhando como uma maneira de garantir a efetivação dos princípios da Educação 

Infantil - éticos, políticos e estéticos - nos quais se leva em conta não apenas 

aspectos cognitivos, mas também os afetivos, permitindo o envolvimento da criança 

em sua totalidade, levando em conta a realidade sóciocultural das crianças e 

partindo de seus interesses. 

 

Figura 90 – As crianças durante o passeio de pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Ao retornamos para a escola as crianças estavam cansadas, afinal foram 

muitas emoções. Lanchamos propus as crianças que escrevêssemos um texto 

contando nossa experiência nesta tarde. 

 

Figura 91 – Propondo a escrita de um texto coletivo 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Trouxe para nossa sala um rolão de papel pardo que coloquei no chão. As 

crianças que se interessaram ficaram em volta e começaram a narrar, a escrever a 

história. A partir das falas das crianças, fomos sistematizando os acontecimentos. É 

fundamental que eu como educadora, escreva na frente das crianças, pois é uma 

oportunidade para as crianças pensarem sobre o que a escrita representa, bem 

como construir conhecimentos que futuramente poderão ser mobilizados nos 

momentos em que tiverem que ler ou escrever de forma autônoma.  Rego 

(1988) aponta que as descobertas das crianças sobre os usos e funções sociais da 

linguagem escrita e sobre a organização de textos fazem parte do processo de 

alfabetização. 
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Figura 92 – Professor como escriba 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Diante do desafio de produzir um texto coletivamente, as crianças tiveram que 

lidar de forma interativa com o grupo de modo a construir uma interação 

comunicativa. Durante os momentos da produção textual coletiva, as crianças 

puderam confrontar ideias, conhecimentos, expressar seus pensamentos, 

sentimentos e desenvolver competências quanto a selecionar e avaliar as melhores 

ou mais adequadas ideias/informações que deveriam constar no texto. 

A produção coletiva do texto pode ter sido uma atividade interessante porque 

permitiu as crianças me observarem enquanto eu escrevia, “[...] e isso se torna 

relevante à medida que eles são expostos a um modelo mais experiente de produtor 

de textos, sobretudo se ele (o professor) expressa oralmente as decisões que está 

tomando durante a escritura do texto”. (Melo e Silva, 2006, p. 90). 

Foi possível, fazer perguntas sobre o conteúdo da mensagem, sobre a 

estrutura do texto, e chamar atenção para aspectos gráficos: as letras, as palavras. 

Interessante que durante a escrita, algumas crianças iam relacionando as letras com 

as iniciais dos seus nomes, dos nomes dos colegas espontaneamente. 

Quando terminamos o texto, fiz a leitura final e fizemos uma votação para 

escolher o título. Dentre as opções que algumas crianças sugeriram a escolhida pela 

maioria foi: Um passeio de pesquisa. Cada criança escreveu seu nome no final, pois 

fiz questão de enfatizar que todos eram autores, assim como as pessoas que 

escrevem livros. 
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Figura 93 – Criança assinando seu nome 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 

 

Colocamos o texto em uma das paredes da nossa sala, onde o espaço físico 

começa a ser visto como conteúdo educacional, a se delinear como registro da vida 

que se constrói ali, pois ao olhar para as paredes facilmente se percebe sobre o que 

estamos pesquisando. 
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Figura 94 – Nosso texto coletivo sobre o segundo passeio de pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
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Figura 95 – Algumas das produções das crianças 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Stafford (2017). 
 

4.12 O QUE É PESQUISA? 

Quando realizamos nosso último passeio de pesquisa, aconteceu um fato 

interessante que ficou na minha mente. Uma pessoa que perguntou para as crianças 

o que elas estavam fazendo pela rua e Maria Luiza prontamente disse: 

-Estamos fazendo uma pesquisa. Uma pesquisa sobre animais de estimação. 

Há um mês atrás, quando estava apresentando minha investigação para as 

crianças e obtendo a autorização destas através do Termo de Assentimento, a Maria 

Luiza foi uma das crianças que não conhecia a palavra pesquisa e nem sabia o que 

era pesquisar. Naquela ocasião apenas três crianças tinham concepções próprias a 

respeito. 

Um dia no pátio, enquanto as crianças brincavam comecei a perguntar para 

elas se sabiam o que era pesquisar, queria saber se suas concepções haviam ou 

não avançado.  

O Diogo falou: 

 -Pesquisar é uma coisa que a gente faz sai pra fora. É um passeio de 

pesquisa. Sair pra fora. Olhar as coisas.  
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 -É pesquisar sobre os animais de estimação. Disse a Ana. 

 Então perguntei se só podíamos pesquisar sobre animais de estimação e a 

Anna Carolina entrou na conversa e disse: 

 -Não! Podemos pesquisar sobre tudo! 

 -Isso! Sobre tudo! Borboletas, tipos de caminhão, sobre qualquer coisa. 

Disse a Lavínia.  

 Já a Débora falou: 

 -É aprender. Podemos pesquisar no computador. 

 Mas só no computador? 

 -No tablet também. 

 E sobre o que podemos pesquisar? 

 -Os animais. 

 Mas só animais? 

 -Sobre plantas carnívoras. 

 Para a Isabelly pesquisar é: 

 -Pesquisar no computador. E também pode pesquisar no caderno 

escrevendo. 

 Perguntei para ela ainda por que fazemos pesquisa. E ela disse: 

 -Para entender as coisas. 

 A Nayele também deu sua opinião: 

-Pra ver se estão cuidando bem dos animais. 

 Para a Erica pesquisar é: 

 -Passear. 

 E sobre o que podemos pesquisar? 

 -Sobre animais, sobre cozinha. 

 E onde podemos pesquisar? 

 -No computador, no celular, no tablete. 

 A Maria Eduarda acrescentou que podemos pesquisar em jornais e nos sites. 

 Para o Yago Souza pesquisa é: 

 -É pesquisa. 

 E para que fazemos pesquisa? 
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 -Para descobrir as coisas. 

 Yago também disse que podemos usar o computador, o celular e jornais para 

fazermos pesquisas. 

 Para a Lara pesquisar é ler e fazemos pesquisa quando estamos na aula. 

 A Daisy nos traz uma ideia que ainda não havia aparecido. 

 -Pesquisar é olhar no livro. 

 Ela também disse que podemos pesquisar sobre vacas, gatos, cachorros. 

 A Lara que estava junto complementa dizendo que podemos pesquisar sobre 

a lua, sobre as pessoas. 

 O Júnior não sabia o que era pesquisar, mas o João falou bem rápido: 

 -Pesquisar é fazer o nome, as letras. 

 Já o Guilherme não sabia o que era pesquisar. 

O trabalho através de uma abordagem por projetos resultou em um processo 

de mudança significativo no que se refere a postura das crianças no que diz respeito 

aos conhecimentos. A maioria conseguiu desenvolver concepções sobre o que é 

pesquisar, pois vivenciaram na prática situações que envolveram situações de 

pesquisa. A partir de suas falas e experiências, elas se legitimam como sujeitos com 

voz ativa, que pensam, sentem, interagem, que são ouvidas e valorizadas em suas 

especificidades. 

As crianças estando ativas no cotidiano escolar, demonstraram capacidade 

para interagirem por irem conhecendo pouco a pouco a dinâmica que as envolveu, 

nesse caso o ato de pesquisar. As crianças não reproduzem simplesmente os 

valores e atitudes que lhes são ensinados, mas os reproduz interpretando-os, ou 

seja, aqui também nesta pesquisa as crianças demonstraram em suas ações e em 

suas falas que capturam os aspectos referentes ao desenvolvimento de um projeto, 

associado aos aspectos inovadores de criar ativamente novas formas de interações 

e participações nas relações que envolvem práticas pedagógicas baseadas na 

investigação. 

Quanto ao nosso projeto sobre os animais de estimação, nos enchíamos de 

interrogações e de dúvidas: O que fazer para diminuir ou acabar com as fezes de 

animais que estão pelas ruas da nossa comunidade? Como os diferentes animais de 

estimação se reproduzem? Com essas indagações fecha-se os registros de cada 

criança sobre a história contada até aqui, mas não o projeto. 
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5 CONCLUINDO ESSA VIAGEM 

 

A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 
experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com que se 
experimenta, que se prova [...] Em alemão, experiência é Erfahrung, que 
contém o fahren de viajar (LARROSA, 2002 p. 25). 

Ao refletir sobre o fim dessa viagem que foi a construção da pesquisa, e 

sabendo que o fim não se aplica a um estudo acadêmico, esse é momento para 

algumas possíveis conclusões, mas apesar de que os caminhos percorridos nos 

mostram que ainda há muito por fazer... muitas viagens a realizar pelos caminhos da 

pesquisa, da educação infantil, de um olhar sensível para a infância. 

A medida que a viagem de pesquisar acontecia, os lugares, as pessoas, os 

caminhos, voltas, idas e vindas, as interrupções vão se articulando e tornando-se 

significativas, ganhando sentido para mim como viajante nessa experiência de 

pesquisar sob novos paradigmas. Nesse sentido, a pesquisa narrativa como escolha 

metodológica, se configurou como uma oportunidade de abrir outros horizontes tanto 

em minha prática como pesquisadora quanto no caminho percorrido em minhas 

construções teóricas, além do grande desafio que foi escrever uma dissertação sem 

um capítulo destinado ao referencial teórico, pois busquei apresentar a teoria 

articulada a prática ao longo desse estudo. 

Como uma turista nessa viagem, previ um roteiro inicial, mas ao longo do 

processo ele tomou diferentes direções, a realidade muitas vezes apontava para 

novos caminhos. Passei por lugares antes nunca visitados. O medo, o convívio com 

o imprevisível, em muitos momentos me fez companhia, mas o suficiente para me 

impulsionar para frente. 

Além da viagem física, a pesquisa de campo propriamente dita, também 

passei a viajar nos objetos que encontrei durante minha estada nos lugares por onde 

passei: minhas anotações, os aúdios e imagens das crianças, os escritos, as 

reflexões, suas narrativas. 

Os objetos trazidos dessa viagem serviram para narrar como foi o processo 

de investigar, experienciar e construir práxis pedagógicas por projetos baseada na 

escuta, na participação e na problematização das experiências em uma turma de 

Educação Infantil. 
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Ao adentrar nesse roteiro para desenvolver um trabalho através de uma 

abordagem por projetos algumas inquietações surgiram: Surgiria um tema que 

envolvesse a turma? Seria capaz de realizar as problematizações necessárias e 

entrelaçar os saberes envolvidos? Conseguiria articular coletivamente os 

conhecimentos? Seriam considerados significativos pelas crianças? Teria a 

sensibilidade necessária para escutar as crianças, suas experiências e 

curiosidades? 

Para viver a experiência cotidiana por meio de uma abordagem por projetos, 

não houve um roteiro fixo a ser seguido, mas possibilidades de caminhos que foram 

desbravados em estreita relação com as crianças, minhas parceiras nessa viagem 

de estudo e, principal razão de para que tudo que aconteceu se efetivasse. 

Ter as crianças como parceiras nessa viagem foi muito significativo. Com elas 

tive a oportunidade de aprimorar minha capacidade de escuta, pois muitas das 

significações narradas em capítulos anteriores só foram possíveis por causa da 

convivência cotidiana, dos registros escritos, dos áudios ouvidos, das fotos vistas, 

enfim, de tudo que foi percebido e sentido de maneira tão intensa num curto espaço 

de tempo.  

Pesquisar com crianças exigiu de mim uma postura de seriedade, 

comprometimento, dedicação e muita paciência. Paciência, pois tudo depende da 

interação com as crianças e tudo começa de verdade apenas quando elas permitem. 

As crianças desse estudo trouxeram suas experiências cotidianas para o 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

Conforme descrito no texto de introdução da dissertação, a pesquisa teve 

algumas categorias para guiar meu olhar, tais como: o currículo, o planejamento 

docente, tempo e espaço e o papel do professor, sendo estes articulados com o 

tema central dessa pesquisa uma abordagem por projetos na Educação Infantil. 

Com essa experiência, compreendi que o currículo na Educação Infantil pode 

se constituir de uma maneira globalizadora numa abordagem por projetos. Onde o 

conhecimento não é compreendido como algo estático, mas com movimento, 

construído num espaço vivo de interações. Não visa abordar todos os conteúdos a 

partir de um determinado assunto. Isso transformaria à vontade por descobrir, por 

seguir um caminho imprevisível, em atividades limitadas há conteúdos pré-fixados.  

Durante o desenvolvimento do projeto sobre os animais de estimação, há conteúdos 

referentes ás diferentes áreas de conhecimentos, mas eles foram se articulando as 
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experiências e aos saberes das crianças sem a necessidade de ir buscá-los, pois 

iam aparecendo sem a obrigação de vinculação com as matérias curriculares. E isso 

não ocorre por acumulação ou somatório, mas sim por relações. Talvez essa possa 

ser uma contribuição para pensar currículo na educação infantil. 

As relações vivenciadas por meio do projeto foram se estruturando e se 

organizando através do planejamento docente que se efetivou através da articulação 

com os registros reflexivos da prática vivenciada com as crianças, a escuta destas, 

bem como a observação atenta da realidade, os quais possibilitaram e auxiliaram o 

ato de planejar com intencionalidade. Planejar na Educação Infantil quando se 

trabalha com projetos implica em trazer para a sala de aula, através dos 

planejamentos, as manifestações que as crianças expressam no seu dia-a-dia, a 

partir de suas falas, gestos, desejos, experiências, interesses e conhecimentos 

prévios, e estes são de suma relevância para um trabalho que respeite a infância em 

suas especificidades. 

Ao planejar situações a serem desenvolvidas durante o projeto e as próprias 

situações cotidianas que iam se estabelecendo, me oportunizaram ser mais flexível 

com a rotina diária e pensar e refletir sobre o tempo e o espaço que as crianças 

ocupam numa prática pedagógica. 

Investigar, experienciar implicam num tempo que não pode ser determinado 

de maneira linear e homogeneizada. Trabalhar nesta perspectiva é trabalhar com a 

ideia do imprevisível, no qual os projetos são construídos e determinados pelos 

tempos, espaços e sujeitos em questão.  

Mas nada disso seria possível, se não houvesse em mim a vontade de 

mudança em fazer acontecer um trabalho pedagógico por meio de uma abordagem 

por projetos. E mudar exigiu de mim desempenhar um outro papel como docente. 

Não daquela professora que já chega com as respostas prontas, que acreditava em 

verdades absolutas. Nesse processo fui uma aprendiz. Aprendi junto com as 

crianças sobre os temas estudados.  

Meu papel, também foi o de mediadora do saber, pois através das minhas 

intervenções, foi possível estimular, observar e mediar o processo de ensino e 

aprendizagem, buscando criar situações de aprendizagem que fossem significativas 

e procurando através da observação sensível e da conversa com as crianças captar 

dados para perceber se estava alcançando essa meta. 
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Outro desafio constante, era como produzir perguntas problematizadoras que 

fizessem as crianças pensarem a respeito das experiências e dos conhecimentos 

que se espera construir? Como contribuir nessa construção que é individual e 

subjetiva? Pois, uma das tarefas do educador é, não só levá-los a pensar, mas, levá-

los a pensar numa perspectiva que amplie saberes e conhecimentos, que 

problematize e provoque novas questões. 

Outras questões me motivam a continuar os estudos na área da Educação 

Infantil, assim pergunto: A escola oferece um ambiente propício para o planejamento 

pedagógico coletivo numa abordagem por projetos Qual é o papel da coordenação 

pedagógica como mediadora da construção do planejamento docente por meio de 

projetos? E dos professores? 

Ao finalizar essa pesquisa, é bastante motivador pensar que esse trabalho 

não se encerra com a entrega da dissertação na coordenação do curso, mas que 

poderá ser útil para outros sujeitos e que entusiasme novas descobertas, incentive 

outras experiências e que outras pesquisas sejam tornadas públicas. Outras 

narrativas possam ser construídas. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFSM 
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ANEXO B – MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ENVIADO 
ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 

EDUCACIONAL  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do estudo: Experiência e Narrativa na Educação Infantil: a pesquisa como 

uma construção em processo 

Pesquisador responsável: Profª Dra Roseane Martins Coelho 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Departamento de 

Metodologia de Ensino 

Telefone e endereço postal completo: (55) 32208926 Ramal 31. Avenida Roraima, 

1000, prédio 16, sala  3366, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: EMEF Profª Francisca Weinmann 

 

Eu Roseane Martins Coelho, responsável pela pesquisa Experiência e 

Narrativa na Educação Infantil: a pesquisa como uma construção em processo, o 

convidamos a participar como voluntário deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende investigar, experienciar e construir uma prática por 

meio de projetos baseada na escuta, na participação e na problematização das 

experiências em uma turma de Educação Infantil. Acreditamos que ela seja 

importante porque pretende-se aprender não apenas com os estudos realizados, 

mas com as crianças que se envolverão nesse processo investigativo e, se possível, 

desenvolver uma experiência que entusiasme novas descobertas e novas 

experimentações. Para sua realização será feito o seguinte: serão registrados 

através de fotos e gravação de vídeos diferentes momentos do cotidiano das 

crianças, tais como, as interações que ocorrem através das brincadeiras sejam na 

sala de aula ou no pátio, durante a realização de atividades que envolvam o 

desenvolvimento de um projeto pedagógico com as crianças. Também serão feitas 

gravações em áudio durante as rodas de conversa que ocorrerão diariamente com a 
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turma, como forma de coletar ideias para o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos, bem como das narrativas das crianças durante a realização de 

diferentes atividades e brincadeiras. Será realizada uma entrevista com um dos 

responsáveis pelas crianças - pai, mãe ou representante legal. 

Neste tipo de pesquisa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. 

Entretanto o desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações 

pessoais ou confidenciais, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo 

em falar. Se em algum momento algum dos sujeitos da pesquisa se sentir 

incomodado(a), ficar com vergonha ou sentir medo, será orientado a procurar a sua 

professora que é uma das pesquisadoras responsáveis pela pesquisa e falar o que 

está sentindo. Se acontecer de não querer participar da pesquisa por qualquer 

motivo, basta comunicar a mesma que não haverá nenhum problema. O mesmo 

procedimento deve ter os adultos envolvidos (pai, mãe ou representante legal da 

criança). Será deixado claro que o sujeito não precisa responder a qualquer 

pergunta, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar. 

É importante que os sujeitos da pesquisa saibam que os benefícios que 

esperamos com o estudo são contribuir para a construção de uma prática 

pedagógica através de projetos em uma turma de Pré-Escola. 

Os responsáveis pelo presente projeto se comprometem a preservar a 

confidencialidade dos dados dos participantes envolvidos no trabalho, que serão 

coletados por meio gravações de áudio e vídeo, registro por meio de fotos e 

entrevistas. As informações serão utilizadas, única e exclusivamente, no decorrer da 

execução do presente projeto e as mesmas somente serão divulgadas de forma 

anônima, bem como serão mantidas em sigilo pelos responsáveis pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com 

algum dos pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

 Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa, você terá direito à 

assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores. 

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua 

permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, 

apenas, em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser 
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entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação. Também serão utilizadas imagens. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos 

pelos pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa. 

 

Autorização 

Eu, __________________________________________________, após a 

leitura ou a escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar 

com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou 

suficientemente informado, ficando claro para que minha participação e de meu 

filho(a) é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da 

pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou 

riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de 

espontânea vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e 

assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

Assinatura do voluntário 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Local, Santa Maria, RS. 
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ANEXO D – TERMO DE ASSENTIMENTO DESTINADO ÀS CRIANÇAS 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

(Crianças de 4 a 5 anos) 

 

Assentimento informado para participar da pesquisa: Experiência e Narrativa na 

Educação Infantil: a pesquisa como uma construção em processo 

 

Nome da criança: ___________________________________________________ 

 

Olá criança! Você muito importante para nós e, por isso, estamos lhe 

convidando para participar da pesquisa “Experiência e Narrativa na Educação 

Infantil: a pesquisa como uma construção em processo”. Está pesquisa é organizada 

pela professora Roseane Martins Coelho e pela mestranda Janaína Ribeiro Stafford, 

que além de ser sua professora, também é mestranda. Ambas são da Universidade 

Federal de Santa Maria que é uma escola para pessoas que já são adultas. Seus 

pais já concordaram com sua participação, mas se você não quiser participar não 

tem problema. Você também pode conversar com alguém da sua família antes de 

decidir participar ou não. Sua participação é voluntária e você pode mudar de ideia 

depois e tudo continuará bem. 

 

 

 

 

 

                Professora Roseane M. Coelho            Mestranda Janaína R. Stafford 
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Esta pesquisa vai acontecer da seguinte forma: serão feitas fotos e gravações 

de vídeos de diferentes momentos vivenciados durante a tarde na escola, tais como, 

as brincadeiras na sala de aula, no pátio e/ou durante a realização de atividades que 

envolvam o desenvolvimento de um projeto pedagógico. Também serão feitas 

gravações em áudio durante as rodas de conversa, bem como das crianças falando 

durante a realização de diferentes atividades e brincadeiras.  

 

 

 

 

 

        Roda de conversa                   Brincadeiras no pátio               Atividades na sala 

 

 

 

 

                   Máquina para tirar fotos e filmar                    Gravador de voz 

 

É importante que você saiba que às vezes participar de uma pesquisa pode 

apresentar alguns riscos, por menores que sejam. Assim, se em algum momento 

você se sentir incomodado(a), ficar com vergonha ou sentir medo, é só procurar a 

sua professora que é uma das pesquisadoras responsáveis pela pesquisa e falar o 

que está sentindo. Se acontecer de não querer participar da pesquisa por qualquer 

motivo, basta comunicar não haverá nenhum problema. 

É importante que você saiba os benefícios dessa pesquisa. Esperamos que 

com este  estudo possamos contribuir para a construção de uma prática pedagógica 

através de projetos em uma turma de Pré-Escola. 

As informações coletadas na pesquisa são confidenciais ninguém, exceto os 

pesquisadores, terão acesso a elas. Não falaremos que você está na pesquisa com 

mais ninguém e seu nome não irá aparecer em nenhum lugar. 
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Depois que a pesquisa for concluída os resultados serão informados para você 

e seus pais, assim como poderão ser publicados em uma revista, livro, conferência, 

etc. 

Vou explicar para você o que é o CEP. 

Um comitê de ética em pesquisa em seres humanos é integrado por um grupo 

de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como participante de 

pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você entender que a 

pesquisa não está sendo realizada da forma como imaginou ou que está sendo 

prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o CEP da UFSM: 

Av. Roraima, 1000 - 97105-900 - Santa Maria - RS - 2º andar do prédio da Reitoria. 

Telefone: (55) 3220-9362 - E-mail: cep.ufsm@gmail.com. Caso prefira, você entrar 

em contato sem se identificar. 

 Certificado do assentimento: eu entendi que a pesquisa é sobre construir 

uma prática através de projetos. Também compreendi que fazer parte dessa 

pesquisa significa que vou ser filmado e serão tiradas fotos minhas e minhas falas 

serão gravadas durantes as atividades e brincadeiras na escola. Eu aceito participar 

dessa pesquisa. 

 

Assinatura da 

criança:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                         Polegar direito 

 

 

Assinatura dos pais/responsáveis: ___________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

 

Data: ........./.........../............  

mailto:cep.ufsm@gmail.com
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO DESTINADO AS FAMÍLIAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 

EDUCACIONAL  

 

QUESTIONÁRIO REFERENTE AO COTIDIANO FAMÍLIAR DA CRIANÇA 

 

Nome da criança:___________________________________________________ 

 

DADOS PESSOAIS E SOCIOCULTURAIS DA FAMÍLIA DA CRIANÇA 

1) Qual é a escolaridade e profissão da mãe? 

__________________________________________________________________ 

2) Qual é a escolaridade e profissão do pai? 

__________________________________________________________________ 

COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE O COTIDIANO FAMILIAR DA CRIANÇA 

1) Marque um X no que diz respeito as pessoas que as crianças encontram de 

segunda-feira a sexta-feira e, no sábado e domingo. 

 

Pessoas 
Segunda a sexta-

feira 
Sábado Domingo 

Mãe    

Pai    

Outras pessoas da 

família 

   

Pessoas da escola    
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Outras crianças 

além daquelas da 

escola 

   

Adultos fora da 

família 

   

 

2) Marque um X no que diz respeito aos lugares ocupados pela criança durante a 

semana. 

Lugares 
Segunda a sexta-

feira 
Sábado Domingo 

A própria casa    

Escola    

Casa dos avós    

Casa dos parentes    

Local de trabalho 

dos pais 

   

Locais para 

esporte 

   

Pracinha    

Passeios    

Igreja    

Locais Públicos    

Comércio    

Outros lugares. 

Quais? 

   

 

 

 

 


