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6. A alfabetização de 
crianças participativas.

4. Relações educativas 
interativas: entre 
saberes docentes e 
saberes infantis.

7. Olhando as crianças 
e como se alfabetizam.

► Considerar a 
heterogeneidade;

► Conhecer;

► Planejar e ponderar;

► Construir coletivamente;

► Mediar, interagir e 
partilhar;

► Avaliar constantemente.

Coletivo ◄► Individual.

Indivíduo ◄► Sociedade.



A incapacidade de ser verdadeiro

“Há verdades que parecem mentiras e... mentiras que parecem verdades! 
O que é mentira?  Onde está a verdade? E onde ficam as invencionices 
da imaginação e da poesia? 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira 
no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo 
fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio 
contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de 
buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. 

Carlos Drummond de Andrade. Contos plausíveis, 1994.

Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi 
proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando o 
menino voltou falando que todas as borboletas da terra 
passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar 
um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a 
mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. 
Epaminondas abanou a cabeça: — Não há nada a 
fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de 
poesia”.



Realidade.

- Projetamos racionalmente 
nossa vida: o passado, 
elemento que sustenta o 
presente; no presente 
planejamos e adiamos o 
prazer em nome do futuro.

- O prazer, a felicidade e o 
sucesso são possíveis no 
futuro. Adiamos o prazer em 
nome de um projeto futuro.

Prazer.

- O que interessa é viver o 
aqui e o agora. 

- Busca-se o prazer do 
agora.

- Busca-se o sucesso e a 
felicidade ainda que 
efêmeros.

Cultura Lúdica



Escola Estadual Márcio de Aguiar Cunha. 
2º ano, 1º ciclo. Entre no mundo da 
música. Ipatinga, MG, 2013.

Escola Estadual Professora Eunice dos 
Santos Costa. Confecção de petecas. 
SRE Coronel Fabriciano, MG, 2013.

Construções coletivas: 
crianças – adultos – 
crianças.



Indiferença estrutural em relação às crianças

As crianças são indiscutivelmente parte da sociedade e do 
mundo, e é necessário conectar a infância à estrutura social 
(política, economia, justiça, tecnologia, educação, saúde, 
cultura...).

Isso não significa que cada criança, em particular, deva 
manifestar-se sobre questões da ordem estrutural.

Significa entender todos os eventos, grandes e pequenos, 
terão repercussões sobre as crianças, pois elas são parte da 
sociedade.

As crianças são atores de plenos direitos e a cultura das 
crianças sustenta-se nos mundos de vidas delas, os quais 

são heterogêneos.

 

Jens Qvortrup. Nove teses sobre a 
“infância como fenômeno social”. 2011.



Indiferença estrutural em relação às crianças

“As crianças são importantes e sem importância; espera-se delas 

que se comportem como crianças mas são criticadas nas suas 

infantilidades; é suposto que brinquem absorvidamente quando se 

lhes diz para brincar, mas não se compreende porque não pensam 

em parar de brincar quando se lhes diz para parar; espera-se que 

sejam dependentes quando os adultos preferem a dependência, 

mas deseja-se que tenham um comportamento autônomo; deseja-

se que pensem por si próprias, mas são criticadas pelas suas 

'soluções' originais para os problema”.

Calvert cit. in  POLLARD, Andrew The Social World of the Primary 
School. 1985. In: Manuel Sarmento e Manuel Pinto. As crianças e 
a infância. 1997. 



1) A infância é institucionalizada e considerada secundária na 
sociedade

Professora: “Agora que vocês pintaram a letra B façam fila para eu 
colar no caderno de vocês. E quem eu colar vai sentar e escrever 
duas vezes a palavra bola no caderno de vocês”.

Conforme as crianças vão terminando, a professora diz “terminou, 
fica no seu lugar que eu pego o caderno de vocês”. Ao pegar os 
cadernos, não olha e nem faz nenhum comentário.

Professora: “Hoje vai dar para ir pro parque, mas já vou avisando 
que quem jogar areia vai sentar”. A turma faz a fila e desce para o 
parque. Ao chegar a professora diz: “Olha, tá muito escuro, vamos 
voltar para a sala”. As crianças formam a fila e voltam para a sala.

 

Pesquisa com crianças de 06 anos.
Renata P. Weffort Almeida, SP, 2009, p. 87. 



“A professora distribui as folhas e diz: “Vocês vão contornar o leão 
com canetinha e pintar com lápis de cor. Depois, vão tentar escrever 
a palavra leão. Olha, presta atenção no som da letra, não é para ir 
colocando um monte de letras sem pensar”.  A professora da outra 
sala aparece na porta da sala, elas ficam conversando. As crianças 
começam a conversar, falar alto, dar risadas, levantar das cadeiras. 
Ao entrar na sala a professora diz: “Que falta de educação. Eu 
falando assunto sério e vocês nessa bagunça. Agora chega, eu não 
quero ouvir nem um pio”. As crianças ficam quietas.

Próximo ao horário do lanche a professora diz: “vocês vão deixar a 
lição em cima da mesa, vão deitar a cabeça na mesa e só vão 
levantar quando eu falar, porque hoje vocês saíram dos limites”.

Ela vai chamando um de cada vez com a expressão brava e voz alta, 
e comenta com a pesquisadora: “se não for assim eles não 

aprendem, e a gente já sabe bem no que vai dar”.

Pesquisa com crianças de 06 anos.
Renata P. Weffort Almeida, SP, 2009, p. 126. 



Homogeneidade e heterogeneidade na infância:

1) institucionalização e confinamento na família e escola;

2) variação nas condições de vida das crianças: sexo, classe 
social, raça, etnia, idade;

3) conhecimento acerca dos valores, dos percursos, das 
crenças, dos saberes e das representações das crianças;

4) em termos legais, a criança é considerada como menor e 
imatura – um lugar que é dado pelo grupo dominante 
correspondente, os adultos;

5) geração – crianças.



2) Enquanto a infância for considerada a-histórica e intercultural a 
ideia de criança será sempre problemática

“[...] naquela época a gente não tinha um horário, não tinha um 
nada, você tinha uma liberdade pra fazer o que você quisesse. É 
uma das coisas que mais marca, pra gente hoje. E principalmente 
hoje a gente vê a diferença do que era nossa infância do que é do 
pessoal hoje. Pra gente qualquer coisa era uma diversão, hoje é 
videogame, é computador. O foco mudou. A gente saía de manhã e 
voltava à noite, sem problema. Hoje em dia o pessoal sai, e cinco 
minutos já fica preocupado, onde é que está, o que aconteceu. É o 
que mais me marca. Essa liberdade que a gente tinha que hoje em 
dia você já não tem mais isso”.

Pesquisa  sobre a infância de adultos. Gabriel, 32 anos.
Bruna Breda, SP, 2010, p. 51.  



A ideia de criança ainda é 
supra-histórica e, portanto, ela 
é um indivíduo a-histórico.

Gérard Blot. Roda de crianças. RMN-Grand 
Palais, sec XX.  

Escola Estadual Professora Eunice dos 
Santos Costa. Brincadeira com petecas. 
SRE Coronel Fabriciano, MG, 2013.

São desconsideradas as ações 
construtivas das crianças em seus 
próprios direitos: participação, 
criação e ações afirmativas.



A infância deve ser tratada em sua variabilidade histórica.

Não é possível separar a criança  da sociedade  na qual ela 
vive.

Jens Qvortrup. Nove teses sobre a “infância como fenômeno social”. 2011.  

Escola Estadual Márcio de Aguiar 
Cunha. 2º ano, 1º ciclo. Entre no 
mundo da música. Ipatinga, MG, 2013.

Parque Infantil. 
Arquivo 
EMEI/Campinas. 
SP, 1951. Foto s/d.



Julien Germain Retratos de salas de aulas. 
Escola Estadual Francisca Josina, Serra do Cipó. 

Brasil, 2004.

Autor anônimo.  Classe com professora da escola 
primária. Berlim, Alemanha. 1918. 

As crianças vivem suas 
infâncias conforme seu tempo e 
espaço.



3) Infância faz parte da sociedade e da divisão de trabalho

“Acho que foi bom porque assim eu saio da escola mais rápido  e 
tenho oportunidade de arrumar um emprego bom de ajudar a mim e a 
minha família... sabe... me criar na sociedade. Acho que foi ótimo 
porque assim as crianças conseguem aprender mais em mais 
tempo.. não.. mais em menos tempo e conseguem conviver em 
conjunto com a sociedade e conseguem é fazer as coisas direito na 
vida”. (Raphael, 12 anos – sobre a função e o ritmo da escola).

“Pesquisadora: Você sabia o que era esperado de você no primeiro 
ano?
Lucas Gabriel afirmou saber: “Ah! Sabia. Escrever, ler essas coisas” 
(12 anos).

Pesquisa com crianças entre 11 e 13 anos.
Sueli Oliveira, MG, 2011, p. 123 e 129.



“[...] É assim, a mãe dele veio aqui e, se ele fosse participar do projeto, não 
teria ninguém para levar a pequena na UMEI. Porque é assim, quando ele 
sai daqui 11:30 e vai em casa e leva a irmã para escola. A mãe disse que 
deixa almoço para eles, mas não tenho certeza disso não. Mas, assim, a 
mãe trabalha, né!? É melhor deixar ele ir e voltar do que ele perder o 
projeto, né?! (Entrevista com Gestora do PEI).

Fui com Igor levar sua irmã na creche por duas vezes. O percurso de ida e 
volta leva aproximadamente uma hora. Na volta, é uma subida forte e, no 
horário do almoço, quando o dia está mais quente, é bem cansativo. [...] 
Igor almoça depois de levar a irmã, para não ir de barriga cheia. Quando ele 
chega [na escola], a turma dele já almoçou.

Na caminhada, Igor parece muito tranquilo, cumprimenta as pessoas e vai 
me mostrando a casa dos parentes e de pessoas que ele conhece. Ele 
disse que antes ele parava na Lan House, mas agora não deixam crianças 
irem lá sozinhas [...].

Pesquisa com crianças  entre 06 e 08 anos. Levindo Diniz Carvalho, 
2013, p. 97.  

Durante os cinco primeiros meses da pesquisa, Igor 
levou sua irmã aproximadamente três vezes por 
semana. E também deixou de frequentar as atividades 
por longos períodos” (relato do pesquisador).



4) A infância é exposta – econômica e institucionalmente – às 
mesmas forças sociais que os adultos, embora de modo particular

“[...] a minha professora de matemática chegou, entrou em sala de aula, [...], e 
falou assim [...]: “eu não vou dar aula”. Aí a gente não entendia por quê. Eu não 

gostava muito de matemática, mas “poxa vida, mas eu preciso aprender”. Aí a 
gente perguntou, [...]: “mas por quê?” ela falou: “eu não vou dar aula. Explica, a 
gente precisa de uma explicação [...]: “eu vou explicar, apesar de vocês serem 

crianças, eu vou explicar e eu espero que algum de vocês possa entender e me 
compreender. Eu não vou dar aula hoje porque, vocês conhecem o nosso 

governador?”, que na época era o Maluf, todo mundo levantou a mão: “eu sei, sei 
quem é, é aquele senhor de óculos” e ela disse: “pois é, ele é meu patrão. E eu 

não vou dar aula, porque ele não vai dar, não deu o aumento de salário. Que eu 
preciso comer, eu tenho gastos com a minha despesa de moradia, e ele não deu 

o aumento salarial que nós professores precisamos”. Então ela explicou lá, do 
jeito dela para gente entender [...] e ela começou a criticar o governo dele, que 

ele era um péssimo governador. [...] Então eu encarei ele, desde então: “nossa, o 
Maluf deve ser um monstro!”. [...] Então eu acho que isso daí marcou a minha 
“infância”, assim entre aspas e, poxa vida, por causa dele eu não tive aula. A 

gente ficou um bom tempo sem aula.

Pesquisa  sobre a infância de adultos. Gabriel, 32 anos.
Bruna Breda, SP, 2010, p. 58.



Foto La Repubblica. Filipinas, entre a dor e a 
destruição. 10 de novembro de 2013.

Sebastião Salgado. Migração rural para 
as grandes cidades. Brasil, Ceará, 1983.

A vida das crianças modifica-se 
e a infância ganha outros 
contornos em razão, sobretudo, 
de fatores sociais, econômicos 
e culturais.



5) A infância é uma categoria minoritária clássica, objeto de 
tendências tanto marginalizadoras quanto paternalizadoras

“A Patrícia, o Breno, o André, o Aquio e o Caio construíram com o jogo 
de encaixe revólveres e brincaram de atirar uns nos outros. As crianças 
empolgaram-se com a brincadeira e começaram a correr pela sala. 
Vendo isso, a professora suplente proibiu a brincadeira e disse que eles 
poderiam machucar-se. As crianças pararam, mas o Aquio apontou seu 
“revólver” para professora e arremedou: – Eu vou te matar!
A professora suplente mostrou irritação e retrucou: – Não pode falar 
assim, é muito feio. Onde você está aprendendo isso?!
O Aquio pediu desculpas, mas mesmo assim ela continuou a reclamar, 
dizendo que no ano anterior ele não era assim. As crianças ficaram 
quietas e apenas ficaram escutando. 

Quando a professora saiu, o Caio disse: – A professora [disse o nome 
dela] parece mesmo boba, né? Ela não sabe que é só uma brincadeira.

Aquio: – É, parece mesmo boba.”

Pesquisa  crianças 03 a 04 anos.
Lisandra Ogg Gomes, 2012, p. 153.  



“E que é uma dó. Esses menininhos que estão entrando no primeiro ano são 
alunos do primeiro ano. E não são. Eles são ainda alunos da Educação Infantil, 
porque eles ainda são imaturos. Estão saindo... a maioria, mas não dá pra cobrar 
desses meninos alfabéticos no primeiro ano. Eles são novinhos. Então eu acho 
que mudou a nomenclatura, mudou as coisas, mas não fizeram formação com os 
professores. O que estão cobrando dos meninos, se você vê um diagnóstico! Você 
já viu um diagnóstico de um menino do primeiro ano?

Pesquisador: Os de seis anos?

Gestora: É, eles são novinhos, e agora, na verdade, não brincam mais, né?! Você 
vê brincadeira aqui? Não tem, os meninos não brincam. Aí você fala assim comigo: 
é que as professoras são preguiçosas. Não é. É que elas são cobradas também.

Pesquisador: Mas eu vejo os meninos, assim, aproveitando qualquer intervalinho 
pra brincar.

Gestora: Eles são reprimidos.

Pesquisador: Brincam na mesinha escondidos, brincam na 
fila, brincam na escada...

Gestora: Pois é, ó Levindo, eu sou doida pra saber. Por que a 
criança do primeiro ano não pode brincar?”

Pesquisa com crianças  entre 06 e 08 anos. Levindo Diniz Carvalho, 
2013, p. 142.



“Carla: Quando era da UMEI, lá tinha escorregador, lá na UMEI é 
grandão! Lá é um prédio! Tem árvore!

Pesquisador: E os professores de lá? São...

Carla: São muito mais legais... Lá tem sala da girafa, do elefante, do 
golfinho, sala do jacaré. Eu era da sala do Elefante!

Pesquisador: E na PIPA, como chama sua sala?

Carla: Escola Municipal da Pipa, sala 2!”

Pesquisa com crianças  entre 06 e 08 anos. Levindo Diniz Carvalho, 
2013, p. 148.



“Um dos grandes pecados da escola é 
desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. 
A escola decreta que antes dela não há nada”.

Paulo Freire. Pedagogia da autonomia. 2002.

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si 
mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo”.

Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. 1987



Relações crianças e adultos – relações entre infância e maturidade:

1) A infância é uma geração ou fase da vida?

2) Como é a infância na atualidade e como foram as infâncias, por 
exemplo, de pais, avós..?

3) Quem são crianças que frequentam a escola? Qual é a classe social, 
sexo, raça, etnia, idades?

4) Qual a posição delas na escola: atuantes, ouvintes, desconhecidas, 
contribuintes, desqualificadas ... 

5) Como são as relações e interações  entre adultos e crianças na 
escola: colaborativa, participativa, autoritária, compartilhadas...? Fala-se 
com as crianças ou às crianças?

6) As crianças são atuantes na escola? De que 
forma?

7) Como as crianças brincam, do que falam e como 
atuam com os adultos e seus pares?



Indicações de site:

1) Território do brincar: http://www.territoriodobrincar.com.br/o-projeto

2) Museu da Infância e do Brinquedo da UFC: http://www.mib.ufc.br/

3) Portal do Brinquedo da UFF. Estação Brinquedo, Congresso, 
Revistas Eletrônicas: http://www.portaldobrinquedouff.com.br/

4) GRETEL, Grupo de pesquisa em literatura infantil e juvenil e 
educação literária: http://www.gretel.cat/

5) O quintal das crianças. Rede ser-tão Brasil: http://visertao-
quintal.blogspot.com.br/ 

6) Projeto infância: http://projetoinfancias.com.br/site/ 

7) Projeto Ancora: http://projetoancora.org.br/index.php

8) Curta na escola: http://portacurtas.org.br/curtanaescola/index.asp
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