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Percepção de Benjamim sobre a “escuta”  

 

Benjamim: Tia Carine, o Bidu fala? 

Eu: Não, ele não fala. 

Benjamim: A minha cachorra fala! 

Eu: Mesmo?! 

Benjamim: Sim, ela fala. Quando ela abana o rabo,  

ela diz que está feliz e quer brincar. Assim, ela fala! 

 

Benjamim, 5 anos e 1 mês. 

(16 de maio de 2021). 

  

 

Acolher a escuta da voz das crianças me inspira e convoca cotidianamente a pensar  

e repensar a minha prática como educadora e pesquisadora da primeira infância. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação a todos os educadores e 

pesquisadores que, assim como eu, são 

apaixonados pelo desenvolvimento da criança e 

diariamente buscam ressignificar a sua docência, 

considerando e acolhendo a inteireza da cultura 

infantil para criar uma relação respeitosa com as 

crianças.   



 

 

 

“O segredo, querida Alice, é rodear-se  

de pessoas que te façam sorrir o coração. 

É então, só então encontrarás  

o País das Maravilhas.” 

(Chapeleiro Maluco)1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 

                                                           
1 Mensagem disponível em: https://avidaescreve.com.br/o-segredo/ 

https://avidaescreve.com.br/o-segredo/


 

 

AGRADECIMENTOS 

“O segredo, querida Alice, é rodear-se  

de pessoas que te façam sorrir o coração. 

É então, só então encontrarás   

o País das Maravilhas.” 

(Chapeleiro Maluco)2 

 

Como é gratificante ser rodeada por pessoas que acolhem e cooperam no 

empreendimento dos nossos propósitos de vida, permitindo-nos chegar ao País das Maravilhas! 

Após percorrer longos caminhos, por vezes árduos, mas significativos para a minha vida 

pessoal e profissional, quero agradecer a algumas pessoas que fizeram sorrir o meu coração, 

pois não mediram esforços para me apoiar durante a minha trajetória de mestrado. 

Primeiramente agradeço imensamente a Deus, pela vida e por sempre estar junto a mim, 

iluminando os meus passos e conduzindo-me a trilhar o melhor caminho e a fazer as escolhas 

certas.  

À minha querida orientadora, Dra. Jacqueline Silva da Silva, pelo acolhimento e por 

compartilhar comigo os seus sábios conhecimentos e experiências profissionais, que inspiraram 

e potencializaram os escritos desta pesquisa. 

Agradeço aos membros componentes da banca avaliadora, Dra. Adriana Friedmann, 

Dra. Cláudia Inês Horn e Dra. Morgana Domênica Hattge, pelas contribuições valiosas e por 

terem me acompanhado nesta trajetória. 

                                                           
2 Mensagem disponível em: https://avidaescreve.com.br/o-segredo/ 

https://avidaescreve.com.br/o-segredo/


 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao 

Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior 

(PROSUC), pela oferta da bolsa parcial de estudo, que garantiu a minha permanência no curso. 

À Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e à gestora da Escola Municipal de 

Educação Infantil Bem-Querer, do município de Capitão/RS, que me concederam a permissão 

para realizar a investigação desta pesquisa nessa instituição de ensino.  

À educadora Thaís, cuja prática foi investigada, agradeço por ter aceitado o convite e 

fazer parte deste estudo, compartilhando comigo suas experiências e saberes que intensificaram 

as reflexões e escritos desta pesquisa. 

À minha amada filha Tabata, razão do meu viver, que prontamente acolheu o meu 

pedido e ilustrou com amor e carinho as imagens estampadas nas páginas introdutórias de cada 

capítulo deste estudo.  

Ao meu sobrinho Benjamim e a todas as crianças que, de uma forma ou outra, fizeram 

e ainda farão parte da minha vida, brindando-me com belas e significativas teorias que me 

inspiram e convocam a ressignificar a minha prática pedagógica. 

Às amigas Noeli e Miriam, seres com alma de luz, pelo acolhimento de escuta e pelas 

sábias palavras, que me motivaram a continuar trilhando os meus propósitos de vida, com 

sabedoria e determinação, permitindo alcançar o sonho de me tornar Mestre em Ensino. 

 

MUITO OBRIGADA! 

 

 



 

 

RESUMO 

A presente dissertação aborda a temática da escuta da voz das crianças na Educação Infantil. Os 

escritos deste estudo estão pautados em autores italianos como Malaguzzi (2016), Rinaldi 

(1999, 2012, 2014, 2016), Fortunati (2009, 2014), Vecchi (2017) e brasileiros, como Friedmann 

(2021), Freire (2019), Silva (2011), entre outros. Compreende-se que a escuta da voz das 

crianças é uma condição para a docência na Educação Infantil, pois possibilita criar ações 

educativas que oportunizam uma abertura de aproximação e conexão com as crianças. Partindo 

do pressuposto de que a escuta da voz das crianças possibilita a garantia de seus direitos e 

exercendo também o respeito a elas e às suas infâncias, a pesquisa teve como objetivo investigar 

como a escuta da voz das crianças é levada em consideração nas práticas pedagógicas de uma 

educadora da Educação Infantil. O estudo foi realizado junto a uma educadora de Educação 

Infantil, atuante com crianças da faixa etária de quatro a cinco anos de idade, em uma Escola 

de Educação Infantil da rede municipal de ensino do município de Capitão/RS. A pesquisa, de 

abordagem qualitativa, do tipo documental, fazendo uma aproximação com a pesquisa-ação, 

visa apresentar a obtenção de dados extraídos do campo de pesquisa, de modo virtualizado, que 

propiciou conhecer, analisar e refletir sobre as estratégias de ensino utilizadas por essa 

educadora da Educação Infantil e o modo como ela deu visibilidade à escuta da voz das crianças 

em sua prática pedagógica junto a uma turma de Pré-Escola Nível B. Como instrumentos para 

a coleta das informações, utilizaram-se Fotografias, Filmagens, Entrevistas Semiestruturadas, 

um Diário Reflexivo e alguns disparadores, tais como um documentário, imagens e perguntas 

reflexivas. A opção por esses instrumentos possibilitou coletar informações significativas no 

campo de pesquisa e permitiu a sua retomada e análise em momentos oportunos. Para a análise 

dos dados, foi feita uma aproximação com a Técnica de Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin (2012), que teve por finalidade uma leitura crítica e aprofundada e, através da descrição 

e interpretação dos materiais, possibilitou compreender os conteúdos extraídos no contexto 

analisado. Embora a coleta de dados para a pesquisa desta dissertação tenha sido de forma 

remota, acredita-se que a pandemia oportunizou colher, de modo virtualizado, informações e 

elementos significativos para compor a análise dos dados. Através da análise do planejamento 

diário e do acompanhamento da prática pedagógica da educadora, de modo virtual, foi possível 

constatar que ela organizou o seu planejamento diário fundamentado na abordagem emergente 

e embasado em teorias educacionais. No decorrer da investigação, observei que a escuta foi a 

Estratégia de Ensino utilizada por essa educadora da Educação Infantil, em sua prática 

pedagógica. A postura acolhedora, atenta e sensível da educadora possibilitou que ela desse 

visibilidade à escuta da voz das crianças em sua prática pedagógica, criando sessões lúdicas em



 

 

sala de aula, as quais potencializaram o ensino e a aprendizagem das crianças baseadas na troca, 

na valorização e na construção coletiva do saber. 

 

Palavras-chave: Escuta; Voz das crianças; Prática Pedagógica; Educação Infantil. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation addresses the theme of listening to children’s voices in Early Childhood 

Education. The writings of this study are based on Italian authors such as Malaguzzi (2016), 

Rinaldi (1999, 2012, 2014, 2016), Fortunati (2009, 2014), Vecchi (2017) and Brazilians, such 

as Friedmann (2021), Freire (2019), Silva (2011), among others. It is understood that listening 

to children’s voices is a condition for teaching in Early Childhood Education, because it allows 

the development of educational actions that provide an opening of approximation and 

connection with children. Based on the assumption that listening to children’s voices enables 

the guarantee of their rights and exercising respect for them and their childhoods, the research 

aimed to investigate how listening to children’s voices is considered in the pedagogical 

practices of an early childhood education educator. The study was conducted with a pre-

childhood education educator, working with children aged four to five, in a School of Early 

Childhood Education of the school system of the city of Capitão/RS. The research, of qualitative 

approach, of documentary type, making an approximation with action research, aims to present 

the acquisition of data extracted from the research field, in a virtualized way, which provided 

to know, analyze and reflect on the teaching strategies used by this educator of Early Childhood 

Education and the way she gave visibility to listening to the children’s voice in their 

pedagogical practice with a pre-school class Level B. Photographs, Filming, Semi-structured 

Interviews, a Reflective Diary and some triggers, such as a documentary, images and reflective 

questions, were used as instruments for information collection. The choice of these instruments 

made it possible to collect significant information in the field of research and allowed their 

resumption and analysis at opportune moments. For data analysis, an approximation was made 

with the Content Analysis Technique proposed by Bardin (2012), which aimed at a critical and 

in-depth reading and, through the description and interpretation of the materials, made it 

possible to understand the contents extracted in the analyzed context. Although the data 

collection for the research of this dissertation was remote, it is believed that the pandemic has 

provided opportunities to collect, in a virtualized way, information and significant elements to 

make up the data analysis. Through the analysis of daily planning and monitoring of the 

educator’s pedagogical practice, in a virtual way, it was possible to verify that she organized 

her daily planning based on the emerging approach and based on educational theories. During 

the investigation, I observed that listening was the Teaching Strategy used by this early 

childhood education educator in her pedagogical practice. The educator’s welcoming, attentive 

and sensitive posture allowed her to give visibility to listening to children’s voice in her 

pedagogical practice, creating playful sessions in the classroom, which enhanced the teaching



 

 

and learning of children based on exchange, appreciation and collective construction of 

knowledge. 

 

Keywords: Listening; Children’s Voice; Pedagogical Practice; Early Childhood Education. 
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[...] quando viu o Coelho tirar um relógio do bolso  

do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada,  

Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente  

que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, 

nem com relógio para tirar de lá, e, ardendo de curiosidade, 

correu pela campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter  

a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. 

(CARROLL, 2009, p. 13-14) 

 

Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 
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1 ESCOVANDO E RECORDANDO MEMÓRIAS DE INFÂNCIA: 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

[...] quando viu o Coelho tirar um relógio do bolso  

do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada,  

Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente  

que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, 

nem com relógio para tirar de lá, e, ardendo de curiosidade, 

correu pela campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter  

a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. 

(CARROLL, 2009, p. 13-14) 

 

Ver passar correndo um Coelho Branco, que agia e se comportava de forma estranha, 

desafiou tudo o que Alice conhecia até então e despertou nela a curiosidade e o desejo de 

investigar e conhecer o principiante. Embarcou, então, em um universo utópico, recheado de 

surpresas e encantos que desafiavam a sua razão.  

Hoje, cavando e escovando as lindas lembranças memoráveis da época em que fui 

criança, recordo-me da formosura de infância que tive e o quanto coincidem as minhas 

vivências com as da protagonista Alice, da clássica obra “Aventuras de Alice no País das 

Maravilhas”, do autor Carroll (2009), pois, semelhante à personagem, quando criança, além de 

ser lourinha, de olhos claros, sempre fui muito observadora e curiosa e, com o espírito de 

aventureira, atentava a tudo que era incógnito.  

Ah, a minha infância! Que fase sublime de nossa vida. São tantos momentos 

memoráveis que é impossível não recordar os singelos acontecimentos que a marcaram. 

Recordo-me perfeitamente da casa onde morei enquanto criança: era pequena e humilde, porém 

estava centralizada em meio a um vasto quintal, constituído por um grande gramado. Tive o 

privilégio de poder desfrutar dessa vantagem em companhia da minha amiga e companheira 

https://www.google.com/search?q=Lewis+Carroll&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4ySq-oeMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5fVJLc8sVnBOLCrKz8kBANPxQ9tWAAAA
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“Susi”, a doce cachorra que integrava a família e, junto comigo, vivenciou lindos momentos de 

investigação e criação. Fizemos muitas descobertas juntas e encontramos vários vestígios que 

estavam escondidos em meio ao gramado da nossa casa e pelas ruas do bairro. A sacola de pano 

confeccionada com retalhos de tecido por minha mãe, dia após dia era recheada com diversos 

tesouros, como pedras de diferentes tamanhos e cores, tampas de garrafas, lacres de alumínio, 

folhas, sementes, gravetos, estilhaços de madeiras e tantas outras coisas que encontrávamos nos 

espaços que explorávamos e em que brincávamos. Ah, que saudade da minha infância! Com 

certeza, foram momentos únicos e inesquecíveis, que guardarei para sempre em minhas 

lembranças, com muito carinho.  

A essência pura e graciosa da minha infância constitui a minha trajetória de vida, tanto 

profissional quanto pessoal, e a magia desse período de vida busquei rememorar através desta 

dissertação ao me aventurar por caminhos que possibilitaram ampliar o conhecimento e me 

permitiram descobrir novos modos de viver a infância a partir do conhecimento e da 

compreensão da voz3 expressa pelas crianças no contexto educativo. “Voz” essa que, por vezes, 

não é decodificada ou ouvida por educadores da primeira infância, talvez por não terem 

aprendido e desenvolvido a sensibilidade de “escutar” as crianças a partir de suas inúmeras 

manifestações expressas de forma verbal e não verbal, enquanto exploram os espaços que 

ocupam.  

Acredito, contudo, que não há como falar de infâncias sem antes ter vivenciado esse 

momento de vida com significativas experiências. Com certeza a minha infância foi muito bem 

aproveitada, pois foram memoráveis os momentos em que brinquei e explorei livremente os 

diferentes espaços e territórios que habitei enquanto criança.  

Quando criança, não tive o privilégio de frequentar a Educação Infantil. Na época, eu 

ficava em casa, sob os cuidados da minha mãe e na companhia de nossa cachorra. Recordo-me 

de que sempre fui muito questionadora, porém nem sempre recebi abertura para me expor, pois 

                                                           
3 A expressão voz que utilizarei no decorrer desta dissertação, refere-se às peculiaridades e especificidades que a 

criança possui ao representar, comunicar, expressar e se relacionar com o seu meio. O termo será usado no 

singular, e não no plural, uma vez que compreendo que a voz da criança é intrínseca e refere-se a todas as suas 

expressões comunicativas, tanto verbais, quanto não verbais – através da fala, do balbuciar, de um sorriso, do 

choro, do silêncio, da expressão facial, da pintura, da dança, da canção, do modelar da argila, da criação ao 

manipular peças/materiais diversificados, da investigação ao observar as coisas/ações do seu entorno, entre tantas 

outras formas possíveis que ela utiliza para se comunicar. A expressão voz que utilizo em minha pesquisa é 

conhecida e usada na pedagogia Reggiana como “As cem linguagens da criança”, termo este concebido por 

Loris Malaguzzi – um intelectual professor italiano, que foi líder e condutor de Reggio – e será explicitado na 

seção 4.1 do capítulo 4.  
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não tive a atenção constante dos meus pais nem de minhas irmãs mais velhas, para conversar, 

brincar e interagir, uma vez que, devido à longa e exaustiva rotina de trabalho e estudo que eles 

tinham no decorrer do dia, estavam sempre muito atarefados e cansados. O meu refúgio, 

portanto, era o encontro e diálogo comigo mesma ou com Susi, que, sempre alerta, estava ao 

meu lado. Além de amiga, acreditava ser ela uma excelente ouvinte, já que parecia escutar 

atentamente todos os meus desabafos, anseios e segredos quando sentava ao meu lado, assim 

como, ao balançar o rabinho, parecia aceitar a aventurar-se comigo nas numerosas experiências 

que  tramávamos e empreendíamos em encantadores mundos imaginários, muito parecidos com 

o admirável “País das Maravilhas” da personagem “Alice”, em que as coisas presentes, 

literalmente, eram muito mais fascinantes e instigantes do que as do mundo real, que por 

momentos eram monótonas e sem graça.  

Atrelada a essas vivências de fala e de escuta em minha casa com a Susi, no ano de 1995 

ingressei na primeira série do Ensino Fundamental em uma Escola Estadual, na cidade de Três 

Passos/RS, onde residíamos na época. A ansiedade e a expectativa para iniciar as aulas eram 

enormes. Além de fazer novas amizades, eu queria muito aprender a ler e a escrever para 

decodificar os códigos de leitura presentes nos diferentes livros didáticos das minhas irmãs, os 

quais eu adorava folhear enquanto elas realizavam os seus afazeres de casa. Entretanto, meu 

maior desejo era buscar respostas para os inúmeros enigmas presentes nos diferentes espaços 

da minha casa e de seus arredores, que eu costumava frequentar e onde brincava na época. Eu 

queria muito saber, por exemplo, como a minhoca fazia para respirar quando estava embaixo 

da terra; de que forma o bichinho/larva ia parar dentro da goiaba; como poderia uma lagarta se 

transformar em uma linda borboleta; ou por que as folhas de algumas plantas possuíam 

pintinhas/manchas, as quais eu pensava serem iguais a uma girafa, entre tantas outras 

inquietações que me tomavam horas e dias a pensar. Eram incógnitas, e eu tinha muita 

curiosidade em compreendê-las; porém, devido à falta de tempo em virtude dos muitos afazeres 

do cotidiano dos meus pais e irmãs, o tempo para me escutar tornava-se reduzido, e eu não 

havia conseguido resolver minhas dúvidas no convívio familiar.  

Lembro que, na noite que antecedeu o meu primeiro dia de aula, organizei várias vezes 

a minha mochila para ter certeza de que não estava esquecendo nada. Naquele momento, 

aproveitei para admirar os novos materiais escolares, como o primeiro caderno e o estojo 

recheado de lápis de cor que ganhei dos meus pais para frequentar a escola. 

No dia seguinte, eu e minha irmã do meio andamos a pé até a escola. De mãos dadas 
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com ela, fui cantarolando durante todo o trajeto, pois, como eu era acostumada a sempre brincar 

sozinha ou com Susi, estava muito feliz em poder conhecer os novos colegas. Ao chegar em 

frente à escola, fiquei fascinada com o imenso pátio ao redor da instituição, no qual havia muitas 

árvores e uma caixa de areia que parecia ser imensa aos meus olhos de criança. 

Recordo-me de que os primeiros dias de aula foram maravilhosos, até porque, como eu 

não estava acostumada com rotina, tudo para mim era novidade. Com o passar dos dias, 

conforme fui me adaptando ao novo ambiente, a dinâmica das aulas começou a ser cada vez 

mais repetitiva e cansativa. O encantamento pelas aulas parecia estar se perdendo aos poucos, 

uma vez que tínhamos de repetir e reproduzir várias vezes durante o dia as mesmas atividades, 

e essa rotina maçante silenciava a minha e a voz dos colegas, pois tínhamos que cumprir tarefas 

pré-determinadas, que não nos permitiam expressar-nos de forma autônoma. 

Consequentemente, o recreio passou a ser o momento preferido da minha rotina escolar, visto 

que nesse período eu podia brincar com os colegas e explorar o vasto pátio, rico para 

investigações e descobertas. Ali pude coletar vários elementos que, posteriormente, 

constituíram o meu tesouro, que era guardado em minha bolsa de retalhos de tecido e, pelo fato 

de em casa serem raros os momentos em que podia expressar a minha voz, acabaram se 

transformando em tesouros só meus.  

Em setembro de 1997, mudamo-nos para o município de Capitão/RS, e fui matriculada 

em uma escola da localidade, na qual estudei até concluir o Ensino Médio. A escuta, que já era 

rara no seio familiar e na primeira escola que frequentei, estendeu-se até o final do Ensino 

Médio, em que, por falta de condições financeiras, não pude cursar o Curso Normal.  Durante 

esse período, não tínhamos muita abertura para questionar ou contribuir com a aula; tínhamos 

que nos acomodar nas classes e atentamente ouvir as explicações dos professores. Os assuntos 

do meu interesse, que na maior parte das vezes não condiziam com as propostas que estavam 

sendo trabalhadas em aula, somente podiam ser compartilhados com os colegas nos momentos 

em que estávamos no pátio, durante o intervalo ou na troca dos períodos entre as disciplinas, 

pois os professores não gostavam nem permitiam que conversássemos sobre outros assuntos, 

exceto aqueles propostos por eles. 

Diante do exposto, posso dizer que o ensino, na minha formação enquanto aluna da 

Educação Básica, sempre foi centrado na transmissão de conteúdos e no cumprimento de um 

currículo “engessado”, sem abertura para a escuta do que eu tinha para expressar ou dizer sobre 

determinado assunto que, para mim, era inusitado e, por vezes, me despertava grande interesse 
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em conhecer, mas a curiosidade era sempre reprimida pela realização exaustiva de vastas 

atividades dos livros didáticos. 

Em 2011, ingressei no curso de Pedagogia, da Universidade do Vale do Taquari – 

Univates/RS. Nesse mesmo ano, assumi como professora titular de uma turma da Pré-Escola, 

a qual acolhia crianças de 4 anos de idade. Foi uma experiência significativa, em que fui 

desafiada a contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem de vinte e duas crianças, 

considerando as suas especificidades de evolução. Através dessas relações, interações e trocas 

diárias com as crianças, comecei a me identificar com essa profissão.  

Faz dez anos que atuo na Educação Infantil e, a cada ano que passa, tenho a convicção 

de que fiz a escolha certa pelo curso de Pedagogia e pela Educação Infantil. O curso de 

Pedagogia proporcionou-me conhecer e vivenciar intensamente o estudo e a prática de escuta 

cotidiana da voz das crianças no contexto educativo, ação que por anos não me foi possibilitada 

no período em que fui criança e aluna. Essas experiências permitiram-me, enquanto educadora 

da Educação Infantil, promover, a partir da escuta sensível, práticas pedagógicas acolhedoras 

que emergiam da voz das crianças.  

Instigada pelo desejo de ampliar a reflexão que iniciei com a monografia apresentada 

no curso de Pedagogia, sobre o tema do “Protagonismo infantil e a importância do planejamento 

diário de professores da Educação Infantil, pautado na escuta” e com o intuito de aprimorar o 

conhecimento sobre a abordagem pedagógica das Escolas Municipais de Reggio Emilia/Itália, 

tive o privilégio de conhecê-la e realizar uma formação continuada, no ano de 2018. 

Atravessar o oceano Atlântico e poder conhecer a cidade de Reggio Emilia na Itália foi 

um dos grandes sonhos que pude realizar. A experiência nas escolas oportunizou-me 

contemplar a beleza e a sensibilidade da organização dos espaços, que foram pensados e 

planejados com acolhimento e a “escuta sensível” dos atelieristas4 e pedagogistas da primeira 

infância, para oportunizar às crianças explorar, manipular, investigar, interagir, criar, se 

relacionar e construir conhecimento através da imaginação, autonomia e livre expressão. Em 

cada registro documental, que contemplava as paredes das escolas, dando visibilidade às 

diferentes propostas desenvolvidas com as crianças, foi possível acompanhar a ampla gama de 

                                                           
4 Segundo Vecchi (2017), os atelieristas são profissionais com formação artística e não pedagógica, mas que atuam 

junto com os docentes nas escolas, se comprometendo com o processo de aprendizagem das crianças, processo 

que está relacionado a aspectos expressivos ou estéticos através da pintura, da música, do canto, da dança ou da 

fotografia.  
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linguagens e a fonte de potencialização expressiva que elas puderam desenvolver, através da 

exploração de diferentes temas que oportunizaram aprimorar competências e conhecimentos 

através das relações e interações com o meio em que vivem. Fui surpreendida com o encanto 

que há na proposta educativa “cultivada e enraizada”, não só pelas escolas, mas também pela 

própria cidade, que, em seus diferentes espaços, dão vida à escuta da voz das crianças. 

Posso dizer que, após essa inesquecível experiência, comecei a aprimorar ainda mais o 

meu olhar para as crianças que estavam sob a minha responsabilidade, com um olhar mais 

atento e curioso para   suas diferentes manifestações. Isso me permitiu identificar nelas a criança 

curiosa, questionadora, observadora e engenhosa que fui anos atrás, na minha infância, assim 

como pude observar em seu cotidiano que a voz expressa por elas, no contexto educativo, era 

potente e intensa, podendo servir como combustível para movimentar e enriquecer as práticas 

pedagógicas do educador da primeira infância.  

Acredito que, no decorrer das expressões apresentadas pelas crianças, o professor pode 

coletar muitas ideias e informações que podem servir para intensificar a sua prática docente que 

vai ao encontro da realidade de vida das crianças, uma vez que “a escola e o conhecimento não 

vivem dentro de uma bolha artificial separada da realidade” (VECCHI, 2017, p. 59). Sem 

dúvida, durante a rotina escolar esse momento de acolhimento da voz das crianças, expressa 

tanto de forma verbal quanto não verbal, é fundamental para oportunizar-lhes a exploração, 

relação e interação com contextos significativos, que estão atrelados à sua vida cotidiana.  

Toda criança tem dentro de si uma “Alice” que tem sede pela curiosidade, investigação 

e exploração, que está sempre pronta a embarcar em mundos imaginários de fascínios e de 

descobertas.  Por isso, como educadora e pesquisadora, busquei, através deste estudo, tornar-

me uma aprendiz capaz de desenvolver a sensibilidade de escuta da voz das crianças no campo 

da Educação Infantil, com o propósito de, além de garantir os seus direitos, exercer também o 

respeito a elas e às suas infâncias.  

Dessa forma, motivada a buscar novos conhecimentos que pudessem ampliar a reflexão 

sobre a escuta da voz das crianças e aprimorar a minha prática pedagógica, busquei, no ano de 

2020, o Mestrado em Ensino na Universidade do Vale do Taquari – Univates. A minha intenção, 

através da escrita desta dissertação, foi aguçar a Alice que há dentro de cada criança, permitindo-

lhe que, na Educação Infantil, viva a sua infância com alegria e muita imaginação, em um 

espaço e tempo que lhe possibilitam desfrutar de um “País das Maravilhas” que transcende e 
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se conecta com o mundo à sua volta. 

Diante do exposto da minha trajetória de vida, entrelaçada ao tema da minha pesquisa – 

que é a voz das crianças –, apresento o Problema de pesquisa desta dissertação: 

Como a escuta da voz das crianças é levada em consideração nas práticas 

pedagógicas de uma educadora da Educação Infantil? 

Assim, constitui o Objetivo Geral da presente dissertação:  

Investigar como a escuta da voz das crianças é levada em consideração na prática 

pedagógica de uma educadora da Educação Infantil. 

Relacionados ao objetivo geral, apresento os Objetivos Específicos, que me 

conduziram a responder ao problema da pesquisa: 

 Analisar o planejamento diário da educadora; 

 Conhecer as estratégias de ensino utilizadas pela educadora que levam em 

consideração a escuta da voz das crianças;   

 Identificar de que modo a educadora dá visibilidade à escuta da voz das crianças em 

sua prática pedagógica.  

A fim de atingir esses objetivos, apresento as Questões Norteadoras, que conduziram o 

caminho da pesquisa:   

 Quais as concepções da educadora em relação aos conceitos de criança, infância, 

Educação Infantil e à “escuta da voz” da criança?   

 Como a educadora contempla em seu planejamento a escuta da voz das crianças na 

Educação Infantil? 

 Quais as estratégias de ensino utilizadas pela educadora que levam em consideração 

a escuta da voz das crianças?  

 Como a educadora dá visibilidade à escuta da voz das crianças em sua prática 

pedagógica? 

Gostaria de destacar ainda que, durante o tecer deste estudo, me deparei com inúmeras 
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similaridades e situações presentes na obra “Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, do 

autor Carroll (2009). Desse modo, optei por fazer o uso de alguns recortes da história para 

compor os escritos deste trabalho.  

A dissertação está organizada em capítulos, assim distribuídos: 

No capítulo 1, “Cavando, escovando e recordando memórias de infância: Primeiras 

Palavras”, apresentei os caminhos que percorri durante a trajetória de minha existência e de 

minha docência e que me levaram à escolha do tema e ao problema do estudo. 

No capítulo 2, “Caminhos que demarcaram o itinerário investigativo”, defino o 

roteiro metodológico que conduziu o percurso do processo científico desta dissertação.  

No capítulo 3 – “Alicerces da pesquisa: um cenário da concepção dos principais 

conceitos utilizados neste estudo” –, abordo os principais conceitos que compõem este estudo, 

para que o leitor possa ter conhecimento sobre a caracterização das abordagens apresentadas no 

decorrer desta dissertação.  

No capítulo 4, intitulado “A escuta da voz das crianças: estratégia de ensino que 

acolhe as inteirezas da infância’, disserto sobre a escuta da voz das crianças, estratégia de 

ensino utilizada pela educadora da Educação Infantil em sua prática pedagógica. Esse capítulo 

está dividido em quatro seções. Na seção 4.1, “A voz das crianças”, discorro sobre a escolha 

pelo termo “voz das crianças” empregado nesta pesquisa. Apresento, na seção 4.2 – “Princípio 

da Escuta: a escuta da voz das crianças” –, o conceito da Escuta. Na seção 4.3, “A escuta 

como Estratégia de Ensino”, elucido a escuta como estratégia de ensino utilizada pela 

educadora da Educação Infantil. A seção 4.4 – “A escuta da voz das crianças na prática 

pedagógica da educadora” – é segmentada em duas subseções: na primeira subseção, informo 

como se estruturaram as sessões lúdicas organizadas no espaço da sala de aula, planejadas e 

estruturadas pela educadora da Educação Infantil, a partir da escuta da voz das crianças. E, na 

segunda subseção, “A organização das sessões lúdicas, a partir da escuta da voz das 

crianças”, abordo as reestruturações realizadas nas sessões lúdicas, presentes na sala de aula 

da educadora, a partir da escuta da voz das crianças.  

No capítulo 5, “Planejamento na Educação Infantil: projeção que acolhe a escuta 

da voz das crianças”, discorro sobre o modo como se apresenta o planejamento da educadora 

deste estudo. O capítulo está dividido em quatro seções. Na seção 5.1, “Planejamento diário 

https://www.google.com/search?q=Lewis+Carroll&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4ySq-oeMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5fVJLc8sVnBOLCrKz8kBANPxQ9tWAAAA
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da educadora voltado à Abordagem Emergente”, apresento o princípio do planejamento na 

Abordagem Emergente. Disserto, na seção 5.2 – “Políticas Públicas: um guia que orienta a 

organização do planejamento da educadora” –, as políticas públicas educacionais que regem 

a prática pedagógica de Thaís e demais educadores que atuam na Educação Infantil. Elucido, 

na seção 5.3, “Concepções da educadora sobre Criança, Infância e Educação Infantil”, as 

concepções da educadora sobre Criança, Infância e Educação Infantil, conceitos estes 

essenciais, que embasam e alicerçam a sua prática pedagógica. Na seção 5.4   – “Organização 

do planejamento emergente da educadora” –, dou visibilidade ao modo como a educadora 

organizou e estruturou o seu planejamento diário a partir da escuta da voz das crianças, durante 

a investigação.  

No capítulo 6, “Desafios e dificuldades: relatos da educadora sobre a sua prática 

pedagógica”, apresento os desafios e as dificuldades relatadas pela educadora sobre a sua 

prática pedagógica, como também discorro acerca das aprendizagens que juntas construímos 

no decorrer da Pesquisa-Ação desenvolvida neste estudo. 

No capítulo 7, “Palavras finais: narrativas que instigam a novos inícios”, teço as 

considerações em relação às contribuições desta pesquisa para a prática pedagógica de 

educadores que buscam dar visibilidade à escuta da voz das crianças, na Educação Infantil. 

Por fim, seguem as Referências e os Apêndices desta pesquisa. 
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Bichano de Cheshire [...] “Poderia me dizer, por favor,  

que caminho devo tomar para ir embora daqui?” perguntou Alice. 

“Depende bastante de para onde quer ir”, respondeu o Gato. 

“Não me importo muito para onde”, disse Alice. 

“Então não importa que caminho tome”, disse o Gato. 

“Contanto que eu chegue a algum lugar”, Alice acrescentou [...] 

“Oh, isso certamente vai conseguir”, afirmou o Gato,  

“desde que ande bastante”.  

(CARROLL, 2009, p.76-77) 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 
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2 CAMINHOS QUE DEMARCARAM O ITINERÁRIO 

INVESTIGATIVO 

Bichano de Cheshire [...] “Poderia me dizer, por favor,  

que caminho devo tomar para ir embora daqui?” perguntou Alice. 

“Depende bastante de para onde quer ir”, respondeu o Gato. 

“Não me importo muito para onde”, disse Alice. 

“Então não importa que caminho tome”, disse o Gato. 

“Contanto que eu chegue a algum lugar”, Alice acrescentou [...] 

“Oh, isso certamente vai conseguir”, afirmou o Gato,  

“desde que ande bastante”.  

(CARROLL, 2009, p.76-77) 

 

Neste capítulo, discorro acerca do caminho que percorri e das ações que vivenciei 

durante esta investigação, as quais me permitiram conhecer, analisar e refletir sobre as 

estratégias de ensino utilizadas pela educadora da Educação Infantil e o modo como ela deu 

visibilidade à escuta da voz das crianças, tanto a verbal quanto a não verbal, em sua prática 

pedagógica.  

Como podemos observar na epígrafe, o sábio Bichano de Cheshire ensina para Alice 

que há vários caminhos possíveis que lhe possibilitam chegar a algum lugar. Apesar de Alice 

não saber ao certo para onde ir naquele exato momento, o Gato encoraja a protagonista a se 

aventurar e a traçar rumos que estão abertos a possibilidades de exploração.  

Assim como Alice, no início da elaboração desta pesquisa, eu não sabia ao certo que 

direção tomar, pois aventurar-se por caminhos que propusessem a discussão e a reflexão acerca 

de como a escuta da voz das crianças é considerada no contexto educativo da Educação Infantil 

dá abertura a diferentes percursos possíveis. A escolha teve de ser cautelosa, visto que, assim 

como o caminho pode oferecer brechas, ele também pode limitar o trajeto.  
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Ressalto que os diálogos constantes com a professora orientadora desta pesquisa foram 

fundamentais para elencar o caminho a ser seguido. Desse modo, assim como o Bichano 

Cheshire encorajou Alice, a professora, com sabedoria, também me incentivou a delinear o 

itinerário investigativo a partir de trocas significativas.   

Após a banca de qualificação, a partir das valiosas contribuições recebidas, precisei 

fazer escolhas e realizar alguns recortes referentes tanto às ideias iniciais quanto ao 

desenvolvimento da minha pesquisa, para conseguir, em tempo, dar conta da investigação 

planejada. Em função do momento atípico da Covid-195, que causou impactos significativos 

nas relações profissionais, sociais e educacionais no mundo todo, tive que reestruturar algumas 

estratégias previstas inicialmente no projeto de pesquisa, as quais me possibilitaram coletar os 

dados no campo de forma virtualizada, para escrever a dissertação. Como não pude estar 

presente fisicamente no campo, a educadora investigada registrou a sua prática pedagógica 

através de fotos e de vídeos e compartilhou esses materiais comigo para que eu pudesse analisá-

los em momentos oportunos. Além disso, elaborei alguns disparadores que potencializaram as 

entrevistas com ela, as quais foram realizadas de forma remota. A seguir, no decorrer da escrita 

deste capítulo, apresento as estratégias de investigação utilizadas. 

É importante ressaltar que, devido ao agravamento causado pelo Coronavírus, as aulas 

presenciais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do 

município de Capitão/RS, onde realizei a investigação, foram suspensas temporariamente, no 

período de fevereiro a abril de 2021. Ressalto que o atendimento escolar presencial retornou de 

forma parcial no final do mês de abril, a pedido das famílias das crianças que frequentavam a 

rede municipal, cumprindo os protocolos de segurança elaborados e estabelecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC), seguindo as orientações de entidades como a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Assim, a escolha por coletar as informações no campo de forma 

virtualizada para compor os escritos deste estudo fez-se necessária para garantir a saúde e bem-

estar de todos os envolvidos nesta pesquisa, pois nesse período havia muitos casos ativos no 

município, e não tínhamos disponíveis as doses de vacina contra a Covid-19 para os 

profissionais da educação. 

Posso dizer que a escolha pelo roteiro metodológico que direcionou o itinerário 

                                                           
5 Segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 - do inglês coronavirus disease -  é uma infecção respiratória aguda, 

potencialmente grave, que resulta em pneumonia e insuficiência pulmonar, além de manifestações digestivas e 

sistêmicas, de elevada transmissibilidade e de distribuição global (BRASIL, 2021). 
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investigativo desta pesquisa guiou-me a algumas rotas e atalhos que possibilitaram dialogar e 

refletir sobre os tensionamentos oriundos desta investigação.  

Diante do exposto, apresento a seguir a abordagem e os tipos de pesquisa utilizados 

neste estudo, bem como o sujeito, o lócus da pesquisa, os instrumentos de investigação e a 

técnica utilizada para a análise dos dados coletados no campo. 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 

A trajetória investigativa seguiu a abordagem qualitativa, que veio ao encontro do que 

pretendi construir através desta pesquisa.   

Biklen e Bogdan (1994, p. 13) afirmam que “[...] a pesquisa qualitativa envolve a 

detenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes”.   

Essa abordagem possibilitou-me coletar dados relevantes sobre o fenômeno estudado. 

Nessa perspectiva, a pesquisa oportunizou-me compreender e interpretar as particularidades 

vivenciadas por uma educadora. Neste estudo, acompanhei de forma virtualizada, através de 

vídeos, a prática pedagógica de uma educadora da Educação Infantil que levou em consideração 

a escuta da voz das crianças, - voz essa que não está somente centrada na fala, mas também nas 

suas diversas expressões e manifestações corporais.  

Como o tipo de pesquisa estava direcionado para a prática pedagógica da educadora, 

buscando observar a elaboração e organização de seu planejamento, bem como para a escuta 

da voz das crianças, uma aproximação com alguns dos pressupostos da Pesquisa-Ação e o 

trabalho com a Pesquisa Documental tornaram-se apropriados para esta investigação. Os dois 

tipos de pesquisa permitiram-me conhecer, analisar, problematizar e refletir junto com a 

educadora sobre aspectos relevantes referentes à sua prática pedagógica com as crianças, que 

ocorreram no contexto investigado, assim como me oportunizaram o acesso aos documentos 

que embasaram essa prática.   

Segundo Thiollent (2009, p. 16), a pesquisa-ação: 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo e no qual 
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os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

Fundamentada em Thiollent (2009), apresento os pressupostos desta investigação. Entre 

eles, destaco que a aproximação desta pesquisa se voltou para uma ação, pois acompanhei, 

através da gravação de vídeos, a prática pedagógica da educadora e a elaboração de seu 

planejamento diário, que me possibilitou, como investigadora, compreender e conhecer o modo 

como o princípio da abordagem de planejamento contribuiu para o ensino na Educação Infantil. 

O outro pressuposto apresentou-se através de uma interação participativa e democrática com a 

educadora, interagindo na produção de conhecimentos acerca do tema pesquisado, através da 

realização de entrevistas semiestruturadas, que ocorreram de forma virtualizada, por meio do 

Google Meet6. Desse modo, durante a investigação, busquei, de forma cooperativa, refletir com 

a educadora a respeito das estratégias de ensino utilizadas, as quais possibilitaram a escuta da 

voz das crianças no contexto educativo, bem como auxiliei a educadora na busca de informações 

que propiciaram a reflexão e o aprimoramento de sua prática pedagógica. Além de aprender 

com a educadora, também apresentei propostas de ações para o desenvolvimento de situações 

de aprendizagens que levaram em consideração a escuta da voz das crianças. Posso afirmar que 

as entrevistas foram além dos objetivos iniciais que a técnica do instrumento nos coloca, uma 

vez que elas se ampliaram para a troca de ideias e, muitas vezes, momentos de estudo, entre 

mim e a educadora.  

Com a Pesquisa Documental, foi possível analisar o planejamento diário da educadora, 

o qual sustentou a sua prática pedagógica durante a trajetória investigativa.  

Na visão de Gil (2002, p. 62-63), a Pesquisa Documental apresenta algumas vantagens 

por ser “fonte rica e estável de dados” e valer-se de materiais que não receberam um tratamento 

analítico e ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. O pesquisador 

pode selecionar, tratar e interpretar as informações contidas nesses documentos, as quais visam 

à aproximação com o seu foco de pesquisa.  

Saliento que analisei os planos da educadora. Para tanto, diariamente ela os fotografou 

e os compartilhou comigo via WhatsApp7, sempre nos finais das tardes, após o encontro com 

as crianças. Foram analisados 48 planejamentos, entre os meses de abril a junho de 2021. 

                                                           
6 O Google Meet é uma ferramenta virtual que possibilita a comunicação e interação entre um grupo de pessoas, 

através de vídeo, através de uma conta no Google.  
7 O WhatsApp é um aplicativo gratuito de relação e comunicação social que oportuniza realizar envio e 

recebimento de variedades de arquivos de mídia de forma on-line.   
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Durante a leitura dos planos, busquei analisar os registros das situações de aprendizagem 

planejadas e aplicadas pela educadora, a fim de conhecer as estratégias de ensino utilizadas e 

identificar o modo como ela deu visibilidade à escuta da voz das crianças, tanto verbal quanto 

a não verbal, em sua prática pedagógica. 

Esses tipos de pesquisa possibilitaram-me coletar informações significativas para 

fundamentar e dar visibilidade aos escritos deste estudo.  

 

2.2 Sujeito da pesquisa 

 

O sujeito desta pesquisa foi uma educadora da Educação Infantil. A escolha pela 

profissional investigada se deu de forma intencional, por trabalhar com crianças da faixa etária 

de quatro a cinco anos de idade e por ela atuar na Escola de Educação Infantil Bem-Querer, da 

rede municipal de ensino do município de Capitão/RS, que atende crianças dessa etapa de 

ensino. Algumas profissionais que atuavam com a educadora no mesmo setor educacional 

informaram-me que ela apresentava em sua prática pedagógica uma postura “acolhedora”, não 

só de corpo, mas de alma, e que os vínculos com as crianças sempre foram construídos através 

de afeto e sensibilidade caracterizados por diferentes expressões, por meio da emoção, do toque, 

do olhar, do sorriso, entre outras.  

O termo “acolher”, segundo Staccioli (2013), refere-se à ação de trabalho no processo 

de ensino e está correlacionado à escuta sensível da prática do educador. 

Acolher uma criança é, também, acolher o mundo interno da criança, as suas 

expectativas, os seus planos, as suas hipóteses e as suas ilusões. Significa não deixar 

passar, como se fosse tempo inútil, o tempo que a criança dedica às atividades 

simbólicas e lúdicas, ou o tempo empregado para tecer relações “escondidas” com 

outras crianças (STACCIOLI, 2013, p. 28). 

 

O acolhimento não é somente um princípio ou uma atitude ética, mas também é 

considerada neste estudo como uma estratégia de ensino que deve estar presente na prática 

cotidiana do educador da primeira infância, que “escuta” e acolhe as singularidades e respeita 

a temporalidade das crianças. Tanto o “acolhimento” quanto a “escuta” são ações, e habilidades 

essenciais e educativas que ocupam um espaço central na construção de relações e interações 

sociais das crianças, como também são uma condição para a prática pedagógica. Dessa forma, 

compreende-se que acolher é uma metáfora que se refere ao modo de ser e estar presente com 

as crianças, durante o seu processo de subjetivação, ou seja, é a forma como o educador se 

relaciona com elas, durante todos os momentos da rotina ocorridos durante o ano no contexto 
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educativo. 

Cabe salientar que a escolha pela educadora ocorreu devido à curiosidade de investigar 

a sua relação e interação respeitosa com as infâncias das crianças, para conhecer as suas 

estratégias de ensino e identificar o modo como ela dava visibilidade à escuta da voz das 

crianças em sua prática pedagógica. 

No mês de março de 2021, entreguei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B) para a educadora sujeito desta pesquisa, esclarecendo-lhe as minhas intenções 

como pesquisadora através da investigação de sua prática pedagógica e solicitei o seu 

consentimento para participação na pesquisa.  

Enfatizo que, no decorrer desta dissertação, a educadora, sujeito desta pesquisa, será 

identificada como educadora e também pelo próprio nome, Thaís. Optei por utilizar a expressão 

educadora porque, além da sua formação e atuação junto a uma turma de Educação Infantil, ela 

realiza outras funções na área do ensino, correspondentes ao seu cargo público, que não é 

específico de professora. Vale ressaltar que, apesar de estar utilizando a expressão de educadora 

neste estudo, considero imprescindível que todo profissional atuante na Educação Infantil tenha   

formação específica em curso superior de licenciatura para atuar em sala de aula, bem como 

deve participar de formação continuada, uma vez que esse profissional desempenha um papel 

fundamental nos processos de ensino e aprendizagem das crianças.  

Além disso, cumpre ressaltar que, embora as crianças não tenham sido os sujeitos desta 

investigação, elas estavam presentes no lócus de pesquisa. Como utilizei gravações de vídeos 

para conhecer e analisar as estratégias de ensino da educadora que deram visibilidade à escuta 

da voz das crianças, foi entregue para as famílias, no final do mês de maio de 2021, uma cópia 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os responsáveis pelas Crianças 

(APÊNDICE C), solicitando autorização para participação delas na pesquisa, bem como 

permissão para, durante a investigação, fazer uso de gravações de falas e de ações das crianças, 

que serviram para análise deste estudo. Posteriormente, as imagens desses vídeos foram 

transformadas em áudios e inseridas na dissertação por meio de QR Codes MP3, que foram 

criados em uma conta privada. Esses códigos de barras podem ser escaneados por um telefone 

celular equipado com câmera, que ilustrou os escritos desta dissertação, através de áudios.  

Destaco, ainda, que a educadora tem 27 anos, é formada no Curso Normal (2011), 

graduada em Pedagogia (2015) e pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Infantil (2020).  
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Iniciou seu trabalho junto à educação do município de Capitão/RS em 2011. Faz 11 anos que 

ela atua na Educação Infantil. Iniciou seu trabalho nesse município com turmas de Maternais, 

que acolhiam crianças de 2 a 3 anos de idade, e com turmas de Contraturno8 escolar, com 

crianças de 6 a 7 anos de idade. E, no ano de 2020, começou a atuar com a Pré-Escola, 

permanecendo com esse nível em 2021.  

 

2.3 Lócus da pesquisa 

 

O lócus da pesquisa foi a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Querer, fundada 

em 2004 e situada na Rua Balduíno Blatt, na área urbana do município de Capitão/RS. Nesse 

local a educadora exerce a sua docência. 

Figura 1 – Imagens da fachada da escola 

Fonte: Da pesquisadora (2020).  

A instituição, fundada em 24 de dezembro de 2004, oferece vagas para as turmas da 

Pré-Escola Nível A (para crianças a partir dos 4 anos de idade) e Pré-Escola Nível B (para as 

crianças até 5 anos e 11 meses de idade). A EMEI9 oferece atendimento integral e parcial, 

conforme os interesses e as necessidades das famílias. Ressalto que, durante o período da 

investigação, devido à pandemia causada pela Covid-19, as 82 crianças matriculadas e 

distribuídas em 4 turmas frequentaram a escola somente no turno da tarde. O atendimento das 

                                                           
8 Contraturno escolar é a nomenclatura utilizada pelas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do município 

de Capitão/RS para nomear as turmas que integram alunos que frequentam o turno inverso, que oportuniza 

atividades extracurriculares, através de momentos de aprendizagem, convivência e de lazer. 
9 Escola Municipal de Educação Infantil. 
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crianças tinha início às 12h e se estendia até as 18h.  

A instituição conta com doze funcionários: quatro educadoras – que atuam como 

titulares das turmas –, três atendentes, uma professora de Educação Física, uma professora de 

Música, uma diretora, uma cozinheira e uma funcionária para os serviços gerais. Além desse 

grupo de profissionais, a rede municipal de ensino conta com o atendimento multidisciplinar, 

composto por uma nutricionista, uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma psicopedagoga, as 

quais também atendem as crianças dessa EMEI.  

Ressalto que, no mês de março de 2021, foi assinado o Termo de Anuência (APÊNDICE 

A) com a Instituição e Mantenedora de Ensino, representada pela direção da escola, documento 

em que informei o objetivo da pesquisa na Instituição e solicitei autorização para a sua 

realização, que ocorreu entre os meses de março e julho de 2021. 

A seguir, na Figura 2, apresento a sala de aula onde a prática pedagógica da educadora 

foi desenvolvida junto às crianças, e caracterizo a turma. 

Figura 2 – Imagem da sala de aula em que a educadora atuou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Da pesquisadora (2021).  

A investigação da prática pedagógica que levou em consideração a escuta da voz das 

crianças, tanto verbal quanto a não verbal, proporcionadas pela educadora Thaís foi realizada 

junto à Turma de Pré-Escola Nível B, composta por 20 crianças – 11 meninos e 9 meninas –, 
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todas com 5 anos de idade. Segundo relato da educadora, a maioria das crianças reside na área 

rural do munícipio, são filhos(as) de agricultores descendentes de colonizadores italianos e 

alemães, que produzem e trabalham com a criação de suínos, frangos e gado leiteiro, gerando 

a maior renda econômica do município, a qual é revertida para a educação e saúde dos 

munícipes.  

 

2.4 Instrumentos de investigação  

 

Neste subitem, apresento os instrumentos de investigação utilizados para a análise e 

desenvolvimento dos escritos desta pesquisa. Os achados da dissertação foram produzidos 

através de Fotografias, de Filmagens, de Entrevistas Semiestruturadas, de um Diário Reflexivo 

produzido pela educadora e da Observação Participante a partir da visualização e análise dos 

vídeos da prática pedagógica. Além disso, analisei o planejamento diário da educadora e utilizei 

alguns disparadores para favorecer a discussão e a reflexão realizada acerca do tema abordado 

durante as entrevistas realizadas com Thaís.  

A escolha por esses instrumentos de pesquisa possibilitou coletar informações 

significativas no lócus de pesquisa de forma virtualizada, assim como permitiu a retomada das 

informações e sua análise em momentos oportunos. Ressalto novamente que a investigação 

deste estudo ocorreu de modo virtualizado em virtude da implementação de Protocolos 

Sanitários gerais e específicos de segurança, que estabeleceram medidas preventivas baseadas 

em distanciamento, higiene, monitoramento e comunicação de combate à Covid-19. Devido às 

restrições estabelecidas, correlacionadas ao número de crianças, educadores e funcionários que 

frequentaram a instituição diariamente, não foi possível eu me fazer presente no campo. Na 

sequência, especifico de que forma os instrumentos de pesquisa foram utilizados.  

Como fonte ilustradora para esta pesquisa, fiz o uso de Fotografias, que foram feitas 

por mim e pela educadora, para registrar o espaço da sala de aula e demais ambientes da escola 

em que Thaís realiza a sua prática pedagógica. A Fotografia também foi útil para fotografar o 

planejamento diário, a restruturação dos espaços da sala de aula e as reflexões do Diário 

Reflexivo da educadora no decorrer da investigação, que serviram para análise e ilustração da 

dissertação. 
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Achutti (2004, p. 10) afirma que a fotografia   

[...] nos ajuda a recolher mais rapidamente certos detalhes próprios a rituais ou a 

cultura material: adornos, vestimentas, ferramentas de trabalho etc. Ela pode também 

representar uma grande fonte de inspiração para o pesquisador, [...] permitindo-lhe 

chegar a novas conclusões.  

 

Os registros fotográficos feitos pela educadora me permitiram conhecer e analisar 

algumas das estratégias de ensino planejadas e estruturadas por ela, a partir da escuta da voz das 

crianças, expressas não só pela linguagem oral, mas também por suas diversas manifestações 

corporais. 

Na segunda quinzena de fevereiro, entrei em contato com a diretora, responsável legal 

da Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Querer, solicitando autorização para ir até a 

escola e registrar, através de fotos, os ambientes da escola e os espaços da sala de aula em que 

a educadora realiza a sua prática pedagógica com a turma de Pré-escola Nível B. As fotos foram 

tiradas por mim na primeira semana de março, período em que as crianças estavam em 

isolamento domiciliar devido ao agravamento de contágio da Covid-19. Como só havia as 

educadoras e a gestora na escola, pois estavam realizando o atendimento das crianças de forma 

remota, aproveitei a ocasião para ir até o lócus de pesquisa a fim de registrar os espaços e 

ambientes da escola. Nesse dia, analisei pela primeira vez o planejamento diário da educadora 

e registrei, através de fotografias, alguns dos planos realizados por ela. 

Após o retorno das aulas presenciais, que ocorreu na última semana do mês de abril, 

Thaís registrou através de fotografias os seus planos que continham as situações de 

aprendizagens realizadas com sua turma e suas reflexões registradas em seu Diário Reflexivo. 

Para facilitar as suas reflexões em seu Diário Reflexivo e potencializar as nossas discussões 

durante as Entrevistas Semiestruturadas, disponibilizei para a educadora alguns disparadores10, 

entre os quais um recorte da escrita do meu projeto de dissertação referente às concepções dos 

principais termos utilizados na pesquisa, um documentário, imagens, parte dos vídeos de sua 

prática pedagógica e perguntas reflexivas. A educadora fotografou essas reflexões descritas em 

seu diário e também fotografou seu planejamento diário durante os meses de maio e junho 2021 

e os compartilhou comigo via WhatsApp.  Realizei a análise desses dados de forma virtualizada, 

e, posteriormente, eles serviram para compor e dar visibilidade à escrita desta dissertação. 

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi a Filmagem. Esse instrumento foi essencial 

                                                           
10 Disparadores são recursos que servem para potencializar a discussão de uma conversa.  
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para a investigação deste estudo, pois me permitiu conhecer, acompanhar e analisar a prática 

pedagógica realizadas pela educadora com a sua turma. Segundo Carvalho (2007, p. 32-33), as 

filmagens permitem ao pesquisador “ver e rever as aulas quantas vezes forem necessárias. Esse 

ver e rever traz às pesquisas em ensino uma coleção de dados novos, que não seriam registrados 

pelo melhor observador da sala”.  

Como não estive presente fisicamente no lócus de pesquisa devido à atual pandemia 

causada pela Covid-19, a Filmagem possibilitou registrar e posteriormente analisar as cenas das 

crianças com a educadora, durante a realização das situações de aprendizagem, capturando 

expressões do grupo e o contexto dos processos de ensino que não puderam ser registrados pelo 

congelamento de imagens de fotografias.  

Quanto às filmagens, disponibilizei para a educadora uma filmadora para capturar as 

cenas de relação e interação com a sua turma, durante as duas últimas semanas do mês de maio 

de 2021. Saliento que a educadora apoiou a filmadora nos móveis presentes na sala de aula, 

capturando, de diferentes ângulos, as suas intervenções com a sua turma, o que facilitou a 

realização da análise desta pesquisa. Na primeira semana de junho, fui até o lócus de pesquisa 

para buscar a filmadora. Ao final da pesquisa, contabilizei um total de 18 arquivos de vídeos, 

que somaram 8 horas e 30 minutos de filmagens. Esses arquivos foram salvos em mídia digital 

e posteriormente transcritos para a análise. O recorte de alguns vídeos serviu como um dos 

disparadores utilizados durante a realização das entrevistas com a educadora e para os registros 

no Diário Reflexivo produzidos por ela, ao longo da investigação.  

Entrevistas Semiestruturadas também foram realizadas. Realizei cinco entrevistas 

com a educadora. Conforme Triviños (1987, p. 46), a entrevista semiestruturada “[...] é aquela 

onde o informante, seguindo espontaneamente a linha do seu pensamento de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar do conteúdo da 

pesquisa”. 

Escolhi esse tipo de entrevista, pois as questões que foram elaboradas e  conduziram as 

minhas conversas com a educadora investigada não seguiram uma ordem pré-determinada, já 

que, além de terem me possibilitado fazer as perguntas elaboradas e apresentadas nos roteiros, 

conforme afirma Triviños   a respeito da espontaneidade considerada durante o diálogo, ela me 

permitiu adaptar o rumo da conversa com maior flexibilidade para fazer novas perguntas que 

surgiram ao longo da discussão, a fim de aprofundar, esclarecer ou confirmar as informações 
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apresentadas durante as entrevistas realizadas.  

As entrevistas com a educadora ocorreram em cinco momentos diferentes, conforme os 

roteiros pré-estruturados (APÊNDICES D, E, F, G e H), possibilitando que outras questões 

pudessem emergir durante o diálogo. Antes da realização das entrevistas, entrei em contato via 

WhatsApp com a educadora investigada para agendarmos a data e um horário, conforme a sua 

disponibilidade. Todos os encontros ocorreram de forma virtualizada, através do Google Meet, 

no turno inverso ao de seu expediente de trabalho. Algumas entrevistas foram realizadas no 

turno da manhã, quando a educadora tinha na sua rotina as suas “horas complementares”; e 

outras, a partir das 19horas, não prejudicando, assim, a sua atuação em sala de aula. As 

entrevistas foram todas gravadas e, após, transcritas para análise.  

No total foram cinco entrevistas. A primeira ocorreu no dia 08 de abril de 2021, com 

início às 8h30min da manhã e encerrou às 9h20min, totalizando 50 minutos de conversa. Essa 

entrevista serviu para coletar informações mais pessoais da educadora, direcionadas à sua 

formação, tempo de atuação, conhecimentos frente ao tema abordado e a maneira como 

descreveu o seu próprio trabalho. 

A segunda entrevista ocorreu dia no 13 de maio de 2021, com início às 9h e encerrou às 

11h02min, totalizando 2h02min de conversa. Nesse encontro, realizamos uma reflexão a partir 

da visualização prévia do documentário francês “Ser e Ter11”, dirigido por Nicolas Philibert 

(2002) – que serviu como um disparador para a nossa conversa – e da análise dos registros 

realizados pela educadora em seu Diário Reflexivo, a partir das suas percepções a respeito da 

prática pedagógica desenvolvida pelo protagonista do filme.  

A terceira entrevista ocorreu no dia 19 maio de 2021, com início às 8h30min e encerrou 

às 10h36min, totalizando 2h06min de conversa. Essa entrevista voltou-se à organização do 

espaço da sua sala de aula, e a questionei sobre a disposição dos materiais, brinquedos e 

organização das sessões temáticas presentes em sua sala de aula. 

A quarta entrevista ocorreu no dia 23 de junho de 2021, com início às 19h e encerrou às 

21h16min, totalizando 2h16min de conversa. Nesse quarto encontro, questionei a educadora 

sobre questões observadas através da análise dos vídeos, com o intuito de esclarecer e 

aprofundar as ações e as práticas da educadora em sala de aula. Compartilhei alguns recortes 

                                                           
11 Documentário disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LeHd1PIzAAw&t=20s. 

https://www.youtube.com/watch?v=LeHd1PIzAAw&t=20s
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dos vídeos que analisei da sua prática pedagógica, e juntas olhamos, refletimos e discutimos 

sobre o modo como ela acolheu, interagiu e se relacionou com as crianças durante as rotinas 

diárias, promovendo a escuta da voz das mesmas durante as situações de aprendizagem. 

A quinta entrevista ocorreu no dia 27 de junho, com início às 19h30 e encerrou às 

21h07min, totalizando 1h37min de conversa. Para o fechamento da minha investigação, nessa 

última entrevista questionei a educadora sobre as suas percepções frente às estratégias de ensino 

utilizadas por ela em sua prática pedagógica, possibilitando uma reflexão acerca das ações 

realizadas, com o intuito de verificar se as estratégias de ensino potencializaram o ensino das 

crianças na Educação Infantil, e em que sentido as estratégias de ensino que ela utilizou nesse 

tempo de investigação contribuíram para o aprimoramento da sua prática pedagógica. 

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi o Diário Reflexivo.  Antes de iniciar as 

entrevistas com a educadora, presenteei-a, no mês de março, com um caderno pequeno, com 98 

folhas, tipografado, o qual foi nomeado neste estudo como “Diário Reflexivo”, e solicitei que, 

durante o período da pesquisa, fizesse anotações e registros de forma livre, sem restrições de 

gramática e formatação, para potencializar as discussões e reflexões feitas durante os nossos 

encontros on-line, via o Google Meet, no decorrer das entrevistas.  Ao final de cada reflexão, a 

educadora compartilhava comigo via WhatsApp, através de registros fotográficos, a escrita 

realizada. No total, Thaís realizou nove registros em seu Diário Reflexivo, que serviram para 

análise e elaboração dos escritos desta pesquisa. 

De acordo com Lima (2020, p. 32), o Diário Reflexivo “pode ser compreendido como 

um espaço narrativo do pensamento do professor, no qual são expressos os pensamentos e os 

dilemas, bem como elucidam seus percursos e saberes da docência em formação.” A escrita no 

Diário Reflexivo, conforme ilustro a seguir na Figura 3 – Imagem do Diário Reflexivo da 

educadora ––, foi um instrumento que oportunizou a Thaís desenvolver um ensaio de reflexão 

crítica da sua própria prática pedagógica, em que pôde dialogar consigo mesma, avaliando os 

fatos registrados e fazendo correlações com as suas experiências e vivências tidas durante a 

pesquisa, possibilitando-lhe aperfeiçoar e ampliar os saberes frente à sua prática pedagógica.  
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Figura 3 – Imagem do Diário Reflexivo da educadora 

 

 
 

Fonte: Da pesquisadora (2021). 

O primeiro registro feito por Thaís em seu Diário Reflexivo foi no dia 8 de abril de 

2021. Ela escreveu sobre aspectos referentes à nossa primeira entrevista, em que discutimos 

questões relacionadas à formação e atuação como docente da primeira infância.  

Para as demais escritas em seu Diário Reflexivo, disponibilizei-lhe alguns disparadores 

– já mencionados anteriormente – que favoreceram a elaboração dos registros a partir do seu 

olhar a respeito daquilo que vinha propondo com ela durante as reflexões e discussões sobre os 

temas debatidos nas entrevistas.   

No final do dia 12 de abril, após a realização da primeira entrevista com a educadora, 

compartilhei com ela, por e-mail, a escrita que elaborei no meu projeto de pesquisa sobre os 

principais conceitos que embasaram este estudo: Criança, Infância, Educação Infantil e a 

“Escuta da voz das crianças”.  No dia 30 de abril, novamente compartilhei por e-mail com a 

Thaís algumas imagens encontradas na internet, relacionadas aos conceitos discutidos na nossa 

primeira entrevista.  
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A partir da leitura realizada referente aos conceitos e da análise e reflexão das imagens 

disponibilizadas, desafiei a educadora a pensar a esse respeito e registrar suas considerações 

em seu Diário Reflexivo.  

A seguir, apresento as imagens que serviram como disparadores para pensar a Infância. 

Figura 4 – Imagens referentes a alguns modos de vivenciar a Infância, nos tempos atuais 

 

 

 

   
 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 

1ª Imagem: Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/06/pandemia-tende-a-ampliar-

trabalho-infantil-mundo/. Acesso em: 10 fev. 2021. 

2ª Imagem: Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/02/22/ensine-sua-

brincadeira-favorita-na-infancia-a-uma-crianca.htm. Acesso em: 10 fev. 2021. 

Thaís fez o segundo registro em seu Diário Reflexivo no dia 3 de maio de 2021.  

O primeiro desafio foi observar as imagens e responder às seguintes questões: O que as 

imagens expressam?  Existe uma única forma de vivenciar a infância? Justifique a sua resposta. 

O que é Infância para você? 

Apresento, a seguir, as imagens que serviram como disparadores para pensar o conceito 

de Criança. 

 

 

 

 

1ª Imagem 2ª Imagem 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/06/pandemia-tende-a-ampliar-trabalho-infantil-mundo/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/06/pandemia-tende-a-ampliar-trabalho-infantil-mundo/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/02/22/ensine-sua-brincadeira-favorita-na-infancia-a-uma-crianca.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/02/22/ensine-sua-brincadeira-favorita-na-infancia-a-uma-crianca.htm
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Figura 5 – Imagens de Crianças 

 

 
 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 

1ª Imagem: Disponível em: https://bebeativo.com.br/bebe-pode-brincar-com-tinta/. Acesso em: 10 fev. 2021. 

2ª Imagem: Disponível em: http://vercrescer.com.br/6-razoes-para-presentear-as-criancas-com-mais-natureza/. 

Acesso em: 10 fev. 2021. 

O segundo desafio foi observar as imagens e responder às seguintes questões: O que as 

imagens transmitem? De que modo a criança pode ser caracterizada? Quais são as 

potencialidades da criança? De que forma você concebe a CRIANÇA? 

Em seguida, apresento as imagens que serviram como disparadores para pensar o 

conceito de Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

1ª Imagem 

2ª Imagem 

https://bebeativo.com.br/bebe-pode-brincar-com-tinta/
http://vercrescer.com.br/6-razoes-para-presentear-as-criancas-com-mais-natureza/
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Figura 6 – Imagens de relações e interações entre crianças e a educadora na Educação Infantil 

 

  
 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 

1ª Imagem: Disponível em: https://www.calendarr.com/brasil/atividades-brincadeiras-dia-das-criancas/. Acesso 

em: 10 fev. 2021.  

2ª Imagem: Disponível em: https://www.mamaeecia.com.br/estimulos-x-desenvolvimento-do-bebe/. Acesso em: 

10 fev. 2021. 

O terceiro desafio foi observar as imagens e responder às seguintes questões: O que as 

imagens representam para você? Na sua opinião, quais são os princípios da Educação Infantil? 

A Educação Infantil é importante para o desenvolvimento da criança por quê? De que maneira 

você define a Educação Infantil? 

Na continuidade, seguem as imagens apresentadas à educadora, que serviram como 

disparadores para pensar sobre o conceito de escuta da voz das crianças.  

Figura 7 – Imagens referentes às diferentes manifestações da “voz” da criança 

 

   
 
 
 
 
 

(Continua...) 

1ª Imagem 2ª Imagem 

1ª Imagem 2ª Imagem 

https://www.calendarr.com/brasil/atividades-brincadeiras-dia-das-criancas/
https://www.mamaeecia.com.br/estimulos-x-desenvolvimento-do-bebe/
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Fonte: Imagens extraídas do Google. 

1ª Imagem: Disponível em: https://br.freepik.com/fotos-premium/crianca-triste-sentada-no-chao-em-um-quarto-

escuro_16203763.htm. Acesso em: 10 fev. 2021. 

2ª Imagem: Disponível em: https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/3-a-6-anos/materia/brincadeiras-com-tinta-

auxiliam-desenvolvimento-infantil. Acesso em: 10 fev. 2021. 

3ª Imagem: Disponível em: https://www.istockphoto.com/br/search/stack/622938429?assettype=image. Acesso 

em: 10 fev. 2021.  

4ª Imagem: Disponível em: https://soumamae.com.br/doencas-que-o-seu-filho-pode-contrair-em-creches/. Acesso 

em: 10 fev. 2021. 

O último desafio foi observar as imagens e responder às seguintes questões: O que as 

imagens elucidam? De que forma a criança se expressa e se comunica com o seu entorno? Como 

podemos escutar a voz da criança? 

As reflexões feitas pela educadora, a partir das imagens e questões estabelecidas, foram 

os disparadores que lhe possibilitaram ampliar, refletir e expressar suas considerações a respeito 

dos conceitos que embasaram esta pesquisa e que conduziram a nossa conversação na primeira 

entrevista, ocorrida de forma on-line.  

Após a nossa segunda entrevista, ocorrida no dia 13 de maio de 2021, solicitei que Thaís 

registrasse em seu Diário Reflexivo aspectos pertinentes relacionados à nossa discussão sobre 

o documentário francês “Ser e Ter”, como artifício que potencializou as suas considerações a 

respeito de sua prática pedagógica, relacionando-a com a do protagonista do filme.  

A quarta reflexão de Thaís em seu Diário Reflexivo ocorreu no dia 19 de maio de 2021, 

após a nossa terceira entrevista. Nessa reflexão, ela registrou perspectivas em relação à 

discussão e reflexão acerca das estratégias de ensino utilizadas por ela na elaboração e 

organização dos espaços da sala de aula, a partir da escuta da voz das crianças.   

No dia 22 de maio de 2021, Thaís fez o registro da sua quinta escrita em seu Diário 

Reflexivo, pontuando algumas reflexões sobre frustações tidas durante a sua prática pedagógica 

(Conclusão) 

3ª Imagem 4ª Imagem 

https://br.freepik.com/fotos-premium/crianca-triste-sentada-no-chao-em-um-quarto-escuro_16203763.htm
https://br.freepik.com/fotos-premium/crianca-triste-sentada-no-chao-em-um-quarto-escuro_16203763.htm
https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/3-a-6-anos/materia/brincadeiras-com-tinta-auxiliam-desenvolvimento-infantil
https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/3-a-6-anos/materia/brincadeiras-com-tinta-auxiliam-desenvolvimento-infantil
https://www.istockphoto.com/br/search/stack/622938429?assettype=image
https://soumamae.com.br/doencas-que-o-seu-filho-pode-contrair-em-creches/
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por não conseguir possibilitar às crianças as propostas de situações de aprendizagem elaboradas 

em seu planejamento diário, naquela semana.  

O sexto registro em seu Diário Reflexivo ocorreu no dia 21 de junho de 2021. Thaís 

manifestou algumas reflexões acerca da elaboração de seu planejamento diário, uma vez que a 

direção da escola passou a acompanhar semanalmente a escrita dos planos de aula já aplicados 

e solicitou aos educadores a apresentação de uma listagem de situações de aprendizagem antes 

de elas serem oportunizadas para a sua turma, para que pudesse ter conhecimento sobre o que 

vinha sendo proposto pelos educadores às crianças.  

Após a nossa quarta entrevista, realizada no dia 19 de maio, sugeri que Thaís fizesse a 

sua sétima reflexão em seu Diário Reflexivo, retratando aspectos relacionados ao uso das 

estratégias de ensino desenvolvidas e às ações ocorridas durante a sua prática pedagógica com 

as crianças após a visualização de alguns recortes de vídeos e da nossa discussão sobre os 

aspectos pontuados. A educadora, no dia 14 de julho, complementou a escrita, feita 

anteriormente, com novas contestações, registrando a sua oitava reflexão em seu diário. 

A última reflexão feita por Thaís no Diário Reflexivo foi no dia 31 de julho de 2021. 

Ela registrou a sua experiência na participação desta pesquisa e destacou a relevância desta para 

o aprimoramento da sua prática pedagógica, a partir da nossa discussão realizada na última 

entrevista, que ocorreu de forma on-line.  

Outro instrumento utilizado foi a Observação Participante. Becker (1999) salienta 

que, na Observação Participante, o pesquisador realiza a coleta de dados a partir da observação 

da atuação do sujeito que está em ação e, durante o processo, faz parte das relações constituídas, 

buscando compreender o contexto e a organização estudada.  

É importante ressaltar que, embora não tenha me feito presente no lócus da pesquisa, 

tornei-me participante da prática da educadora através das observações que realizei mediante a 

visualização dos vídeos feitos por ela de sua prática pedagógica diária com as crianças.  A partir 

dessa observação, pude participar do contexto vivido por ela, mediante as minhas indagações a 

respeito de fatos ocorridos, entre outros aspectos. No decorrer das entrevistas, juntas refletimos 

e discutimos diferentes pontos relacionados às suas ações manifestadas durante as práticas 

observadas. Nos encontros on-line, discutimos e problematizamos algumas situações de 

aprendizagem, estratégias de ensino, ações e as dificuldades encontradas pela educadora 

durante a sua atuação em sala de aula. A partir dessas conversas, disponibilizei-lhe materiais e 
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sugeri   algumas situações de aprendizagens que possibilitaram a escuta da voz das crianças em 

suas práticas pedagógicas. Acredito que essa troca constante com a educadora, durante a 

pesquisa, influenciou e ampliou o seu repertório de saberes e práticas relacionados à docência 

na primeira infância, como também me possibilitaram aprender com ela.  

As observações que realizei da prática pedagógica, através da visualização dos 18 vídeos 

feitos pela educadora, seguiram dois roteiros prévios, conforme os (APÊNDICES I e J), que me 

possibilitaram conhecer, acompanhar e analisar as estratégias de ensino utilizadas pela 

educadora Thaís com a sua turma de Pré-Escola Nível B, as quais levaram em consideração a 

escuta da voz das crianças, bem como pude identificar de que modo ela deu visibilidade à escuta 

em suas práticas pedagógicas.  

Através da análise dos vídeos, foi possível acompanhar as situações de aprendizagens 

proporcionadas e capturar as expressões do grupo, bem como a organização do espaço da sala 

de aula. Posteriormente, essas observações serviram para complementar a elaboração da escrita 

desta pesquisa.  

O primeiro roteiro de observação possibilitou-me conhecer e acompanhar a rotina diária 

da turma, identificando o modo como foi estruturado o ambiente da sala de aula e a forma como 

o grupo se apresentou frente a essa rotina.  

Já o segundo roteiro de observação me permitiu observar e conhecer a prática da 

educadora com sua turma e identificar o modo como ela conduziu as situações de 

aprendizagens, as estratégias de ensino utilizadas e a forma como o grupo se manifestou e 

interagiu a partir da organização dos espaços da sala de aula, bem como as ações promovidas 

durante a rotina escolar.  Além disso, oportunizou-me verificar os momentos possibilitados às 

crianças para manifestarem a sua voz, no contexto de ensino, e acompanhar a prática da 

educadora nesses momentos.  

 

2.5 Técnica para a análise dos dados  

 

Para a análise dos dados coletados no lócus da pesquisa, fiz uma aproximação com a 

Técnica da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2012), que teve por finalidade uma leitura 

crítica e aprofundada, que, através da descrição e interpretação dos materiais, possibilitou 

compreender os conteúdos extraídos no contexto analisado.  
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Segundo Bardin (2012), a Análise de Conteúdo é dividida em três fases. A primeira fase 

é denominada como Pré-Análise. É a etapa de 

[...] organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, mas tem 

como objetivo tornar operacionais e sistematizar ideias iniciais, de maneira a conduzir 

a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de 

análise (p. 125).  

 

Nessa fase, organizei os materiais coletados no campo de pesquisa, sistematizando-os 

conforme as ideias iniciais e relacionando-os conforme os objetivos e o problema de pesquisa. 

O corpus da dissertação começou a ganhar forma após a escolha e organização desses materiais 

que foram designados à análise. Após essa organização, realizei uma leitura fluente do material 

coletado e fui selecionando os dados coletados a partir das observações, das entrevistas 

realizadas com a educadora, das análises das filmagens feitas das práticas pedagógicas da 

educadora com a turma, de suas reflexões em seu Diário Reflexivo e da análise de seu 

planejamento diário; editei e retirei os vícios de linguagem e repetições desnecessárias dos 

arquivos.  

Depois da Pré-Análise, passei para a segunda etapa, a “Descrição Analítica”, ou 

exploração do material. Para Bardin (2012), essa fase consiste em codificar, classificar e 

categorizar o material colhido no decorrer da investigação. Nessa etapa, fiz uma segunda leitura 

mais detalhada de todo o material coletado, organizei-o, subdividindo-o em categorias e o 

codifiquei conforme os objetivos, o problema de pesquisa e as questões norteadoras. Entre as 

categorias, destaco as seguintes: A escuta da voz das crianças: estratégia de ensino que acolhe 

as inteirezas da infância e o planejamento na Educação Infantil: projeção que acolhe a escuta 

da voz das crianças. 

Por fim, a última fase consistiu na “Interpretação e Tratamento dos Resultados”. De 

acordo com Bardin (2012, p. 131), “os resultados brutos são tratados de maneira a serem 

significativos ‘falantes’ e ‘válidos’”. Nessa fase, realizei a reorganização e o reagrupamento 

dos materiais que constituíram as etapas anteriores, interpretando-os conforme os objetivos da 

pesquisa. Fui tecendo-os com os teóricos que escolhi para me acompanhar na escrita deste 

trabalho, realizando um diálogo com o que emergiu do campo das entrevistas, dos vídeos, das 

observações, do Diário Reflexivo, entrelaçando com a minha compreensão e perspectivas.  

Acredito que a escolha por essa abordagem de pesquisa e os instrumentos de coleta e 

análise de dados escolhidos foram adequados para esta investigação, pois me possibilitaram 

fazer reflexões e análises significativas a partir das inquietações que aguçaram o meu desejo 
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em realizar este estudo para pensar a escuta da voz das crianças como uma possibilidade que 

pode potencializar a prática pedagógica de educadores que atuam na Educação Infantil.  

No próximo capítulo, apresento os conceitos que constituem os escritos desta 

dissertação. Ressalto que os conceitos apresentados serão aprofundados ao longo dos demais 

capítulos. 

 



50 

 

3 ALICERCES DA PESQUISA: UM CENÁRIO DA CONCEPÇÃO DOS 

PRINCIPAIS CONCEITOS UTILIZADOS NESTE ESTUDO 

Neste capítulo, considero importante apresentar os principais conceitos que compõem 

este estudo: Criança, Infância, Educação Infantil, Prática Pedagógica e Estratégia de 

Ensino, para que o leitor possa ter conhecimento da caracterização das abordagens apresentadas 

no decorrer desta dissertação.  

Apresentarei cada um dos conceitos, utilizando alguns pressupostos teóricos para 

fundamentar a escolha dos termos empregados. Destaco que, nessa apresentação, não tenho a 

pretensão de esgotar os conceitos, pois o meu objetivo nesta pesquisa é apresentá-los a partir 

da minha compreensão e relacioná-los de modo a tecer os escritos deste estudo, através de um 

diálogo com os autores escolhidos para embasar a escrita. Como neste capítulo os considerei 

um cenário, eles serão aprofundados ao longo desta dissertação.  

O conceito de Criança é concebido em um contexto sócio-histórico-cultural, pelos 

diferentes tempos e espaços. Ressalto que a criança sempre existiu, porém a forma como ela é 

concebida nem sempre foi a mesma.  De acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990, “Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos [...]” (BRASIL, 1990). Ser “Criança” 

não se restringe apenas ao tempo cronológico no qual ela se encontra; a criança é concebida por 

sua capacidade de interação, comunicação e relação, pois ela é um sujeito histórico no mundo 

social.  

Muito diferente das concepções passadas, atualmente as teorias educacionais, 

fundamentadas em políticas públicas, consideram a criança como um sujeito singular, 
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complexo e individual. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, assim 

definem a criança: 

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 

a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12) 

 

Segundo as DCNEI (2010), a criança não é um mero receptor passivo de cultura, uma 

vez que, ao interagir e se relacionar com o seu meio através de situações lúdicas, ela observa, 

questiona, expressa opiniões, disputa, negocia, assimila valores, apropria-se de saberes e 

também provoca mudanças significativas para o conhecimento, que ela reinventa com teorias 

próprias, a partir de suas experiências e nível de consciência 

Oliveira-Formosinho (2019, p. 115) corrobora essa ideia e afirma que a criança é um 

sujeito 

Autor, ator, agente de vida e aprendizagem, sujeito individual e sujeito social, pessoa 

e cidadão, utilizador e criador de artefatos culturais. Esta criança é um indivíduo 

autônomo, cooperativo e competente, com direitos e deveres, reflexivo e crítico, ativo 

e participativo, que se relaciona com o mundo e as pessoas, com as coisas e o 

conhecimento. Esta criança pensa, sente e questiona, aceita e rejeita, diz sim e não; 

possui uma identidade relacional que participa do lugar ao qual pertence, na 

expectativa de respeitar e ser respeitada.  

 

A imagem da criança constitui-se a partir de sua identidade real, de como ela é, como 

ela sente, pensa, se relaciona, se manifesta, age e interage com seus pares. A partir das 

considerações referidas, concebo o termo Criança como ser único, singular e multicultural, que 

possui um repertório vasto de saberes, narrativas e linguagens específicas. As crianças são 

capazes de provocar sentidos no mundo em que vivem, uma vez que exercem um papel ativo 

social e são produtoras de culturas múltiplas, já que, através de sistemas simbólicos, criam 

teorias que estão vinculadas à racionalidade e à imaginação, dando sentidos e vida às suas 

experiências e, a partir desse viés, elas compreendem e interagem com o mundo que as cerca.  

O termo Criança que utilizo nesta pesquisa refere-se a um sujeito curioso, observador 

e investigativo, assim como a entusiasta e protagonista “Alice” no País das Maravilhas, que, 

além de ser comunicativa e audaciosa, possui um enorme desejo de conhecer e desfrutar das 

situações inusitadas que lhe permitem conceber e compreender o meio no qual está inserida. 

Ela possui voz própria carregada de inúmeros conhecimentos, é capaz de refletir e tomar 

decisões participando ativamente de assuntos que lhe dizem respeito, assim como do seu 

entorno, contribuindo para a ampliação de saberes, por isso ela faz jus a ser respeitada e ouvida, 
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não só por educadores e pesquisadores, mas por todos os adultos.  

Conceituarei a palavra Infância, que está relacionada à expressão Criança que utilizo 

nesta pesquisa.  

A construção da história da infância, assim como a da criança, também surgiu através 

do processo sócio-histórico-cultural que iniciou no final da Idade Média ao início da Idade 

Moderna, através de relações políticas e educacionais distintas. Diferente da criança, a infância 

nem sempre existiu; ela foi se constituindo ao longo dos anos.  

Na concepção de Friedmann (2020, p. 31), a infância é a “fase de vida do ser humano 

em que tudo começa, tanto o que é da natureza genética quanto o que decorre das relações e 

dos vínculos que cada pessoa estabelece com seu entorno”. A autora destaca que diversos 

elementos interferem na formação da criança, uma vez que suas emoções, potenciais, 

dificuldades, medos e tendências são constituídos nos primeiros anos de vida.  

A infância não se caracteriza no mundo imaginário da criança, conforme destaca 

Kulhmann (1998), mas na interação real da criança com o mundo que a cerca, já que é através 

dessa relação, participação e envolvimento ativo social da criança que ela se apropria de valores 

e conhecimentos fundamentais para o seu desenvolvimento, assim como ela contribui para 

mudanças significativas em seu entorno. Dessa forma,  

[...] é preciso conhecer as representações de infância e considerar as crianças 

concretas, localizá-las nas relações sociais, reconhecê-las como produtoras da 

história. Torna-se difícil afirmar que uma determinada criança teve ou não infância. 

Seria melhor perguntar como é, ou como foi, sua infância (KUHLMANN, 1998, p. 

31).  

 

De acordo com o autor, todas as crianças têm infância, mesmo que ela não seja 

idealizada, por se definir através das relações históricas e sociais. Todavia, a infância está ligada 

a diferentes fatores, portanto não está vinculada somente a uma determinada faixa etária, mas   

ao modo como ela se constituiu e vem se reinventando nesses últimos tempos, através das 

diferentes formas de se relacionar e conviver em sociedade. 

Sarmento (2007, p. 3) enfatiza: 

As condições sociais e culturais são heterogêneas, mas incidem perante uma condição 

infantil comum: a de uma geração desprovida de condições autônomas de 

sobrevivência e de crescimento e que está sob o controle da geração adulta. A 

condição comum da infância tem a sua dimensão simbólica nas culturas da infância. 
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A criança é um ser ativo no seu processo de socialização, pois, através da representação 

simbólica, ela é capaz de se relacionar e interagir com o meio no qual está inserida. Portanto, a 

criança não só reproduz representações do mundo adulto, mas é capaz de elaborar e produzir 

culturas múltiplas que caracterizam a cultura infantil. 

O conceito de Infância que apresento na minha pesquisa refere-se a uma pluralização 

dos modos de ser e de estar da criança no meio social, ou seja, são as suas diferentes 

manifestações de pertencimento aos espaços que ela habita diariamente, através de suas 

experiências e relações que são estabelecidas de modo singular. A infância é parte integrante 

da sociedade, já que nela a criança se constitui e é constituída através de uma interação dialética.  

Através desta investigação, busquei conhecer como a escuta da voz das crianças é 

considerada no contexto educativo. Por isso, apresento o conceito do termo Educação Infantil, 

o qual serviu como lócus para esta pesquisa.  

Assim como os conceitos de Criança e Infância, a institucionalização da Educação 

Infantil também transcende um intenso processo de revisão e concepção da sua identidade. 

Entre os movimentos nacionais e internacionais, desde a década de 60, ela vem se 

ressignificando como espaços coletivos, de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas 

que visam ao desenvolvimento de aprendizagem das crianças.   

A partir da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), consolidado 

no Brasil pela LDB (1996), as crianças começam a ser privilegiadas e passam a ter por direito 

espaços próprios e reconhecidos com qualidade para o desenvolvimento de sua aprendizagem, 

vinculados às práticas pedagógicas centradas no cuidar e no educar. Nesse período, legalmente 

o Estado passa a ter o dever de ofertar a Educação Infantil de forma pública e de qualidade para 

todos sem exceções, e somente a partir da Constituição de 1998 e da Lei Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (Lei 9394/96), a expressão Educação Infantil passou a ser 

considerada como instituições de educação para crianças de zero a seis anos de idade. 

As DCNEI, assim definem a Educação Infantil:  

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 

de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle 

social.  (BRASIL, 2010, p. 12) 
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A Educação Infantil é o primeiro espaço de educação coletiva fora do contexto familiar 

e atualmente tem como responsabilidade desenvolver um papel ativo no desenvolvimento das 

crianças de zero a cinco anos de idade, garantindo-lhes vivências de mundo, construção de 

conhecimento, expressão, interação e manifestação de desejos e curiosidades de forma 

particular, através de experiências capazes de abranger todas as áreas do conhecimento, sem 

fragmentá-las e sem visar à promoção para os Anos Iniciais. 

Rinaldi (2014, p. 42) destaca que a Educação Infantil é: 

Um lugar educativo, de educação. Lugar onde se educa e nos educamos; lugar de 

transmissão de valores e saberes, mas, sobretudo, lugar de construção de valores e 

saberes. É lugar cultural, isto é, lugar onde se elabora cultura pessoal e coletiva, que 

influencia o contexto de valor social e político e é influenciado por ele, em uma 

relação de profunda e autêntica reciprocidade.  

 

A autora complementa e afirma que às escolas da infância são espaços onde se 

transmitem, se debatem e se criam valores que possibilitam à criança se autoconstruir em um 

determinado contexto, que abrange o ambiente físico, cultural e social. Por isso, deve ser um 

espaço onde há a possibilidade de linguagens, organizações e estratégias que tornam possível a 

experiência, através de investigações e pesquisas sobre o mundo, para a construção do 

conhecimento.    

Na contemporaneidade, as práticas do atendimento da criança na Educação Infantil, de 

turno integral ou parcial, não se restringem somente ao cuidar e ao atender às necessidades 

básicas e fisiológicas dos menores. A responsabilidade da instituição da primeira infância é 

desenvolver práticas sociais que propiciem às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade 

experienciar diferentes materiais e elementos, que visam potencializar suas capacidades 

emocionais, sociais, físicas e cognitivas, através da imaginação, do lúdico, da exploração, de 

experimentações e de descobertas.  

Diante do exposto, considero e caracterizo a Educação Infantil, nesta pesquisa, como 

um espaço fértil e cultural de acolhimento, que possibilita às crianças construírem a sua 

identidade, fazerem descobertas do novo e do inusitado, devendo ocorrer trocas significativas 

entre os diferentes pares, valorização da expressão e comunicação das diferentes linguagens. É 

um espaço de encanto e desafios, assim como o “País das Maravilhas” (CARROLL, 2009), 

que, diante de sua beleza e sedução, faz um convite à criança para embarcar em uma fantástica 

aventura cheia de emoção, que lhe possibilita observar, investigar, explorar, questionar, 

conhecer e interagir com todos os indivíduos presentes, com o intuito de conhecer e desvendar 



55 

 

os mistérios que permeiam e constituem o mundo a que pertence.  

O conceito de Prática Pedagógica que utilizo nesta pesquisa está diretamente ligado à 

atuação diária da educadora investigada neste estudo, portanto faz-se necessário apresentá-lo, 

para maior compreensão da expressão empregada.  

A prática pedagógica é constituída por vários elementos que compõem a ação docente. 

Salientam Caldeira e Zaidan (2010, p. 21):  

A Prática Pedagógica é entendida como uma prática social complexa, acontece em 

diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano de professores e alunos nela 

envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, mediada pela interação professor-

aluno-conhecimento. Nela estão imbricados, simultaneamente, elementos particulares 

e gerais. Os aspectos particulares dizem respeito: ao docente –  sua experiência, sua 

corporeidade, sua formação, condições de trabalho e escolhas profissionais; aos 

demais profissionais da escola – suas experiências e formação e, também, suas ações 

segundo o posto profissional que ocupam; ao discente –  sua idade, corporeidade e 

sua condição sociocultural; ao currículo; ao projeto político-pedagógico da escola; ao 

espaço escolar – suas condições materiais e organização; à comunidade em que a 

escola se insere e às condições locais.  

 

A ação educativa não se restringe somente à prática que ocorre dentro da sala de aula, 

“conhecimento, professor e aluno”; ela está relacionada a todos os aspectos e às dimensões das 

relações que ocorrem no ambiente escolar e influenciam no processo e desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem das crianças, visando constituir os contextos, relações e 

especificidades do conhecimento.  

Nessa perspectiva, Tardif e Lessard (2012, p 44) consolidam e afirmam que o trabalho 

desenvolvido na escola não diz respeito a um mundo fechado, uma vez que está inserido em 

um local social e global, por isso as práticas condizem com o “contexto social que está tanto 

‘dentro’ quanto ‘fora’ da escola, é ao mesmo tempo individual e coletivo”. As práticas 

pedagógicas são marcadas pelas interações humanas, por isso as atividades na Educação Infantil 

não se limitam apenas às dinâmicas de classe e à relação com as crianças, pois elas levam em 

consideração o contexto organizacional, que sofre influências múltiplas.  

A prática pedagógica, na visão de Tardif (2014), não é apenas um saber da ciência e da 

educação, já que é uma atividade que envolve diversos saberes pedagógicos que integram a 

prática do professor através da sua formação inicial e contínua. Esses saberes pedagógicos 

“apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões relacionais e normativas que conduzem [...] e 

de orientação educativa” (TARDIF, 2014, p. 37). A prática pedagógica está em constante 
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transformação, visto que os saberes que embasam seu trabalho são plurais e heterogêneos, 

provenientes de diferentes fontes. 

Assim sendo, o termo Prática Pedagógica utilizado nesta pesquisa condiz com toda a 

ação educativa realizada no âmbito escolar que visa atender determinadas expectativas 

educacionais. Considero a prática pedagógica como   todas as ações realizadas pela educadora, 

no contexto educativo, que estão inteiramente ligadas ao seu planejamento, à metodologia a ser 

usada, às estratégias de ensino que visam conduzir o caminho a ser percorrido, ao tempo 

necessário para a realização das ações pedagógicas, à avaliação realizada antes, durante e após 

os processos de ensino e de aprendizagem da criança, e ao espaço que serviu como local para a 

realização desses processos, que estão relacionados com o contexto de vida social e histórica 

da comunidade escolar.  

Outro termo utilizado na pesquisa e que está atrelado à ação da educadora investigada 

neste estudo é o conceito de Estratégia de Ensino.  

As estratégias de ensino referem-se as metodologias utilizados pelos educadores para 

articular os processos de ensino e de aprendizagem que visam possibilitar às crianças o encontro 

do conhecimento, através de propostas recorrentes ao seu planejamento. 

Para Masetto (2003, p. 86), as estratégias são os “[...] meios que o professor utiliza em 

aula para facilitar a aprendizagem dos alunos. [...] constituem-se numa arte de decidir sobre um 

conjunto de disposições, que favoreçam o alcance dos objetivos educacionais pelo aprendiz 

[...]”. Compreende-se que as estratégias de ensino são os procedimentos e recursos didáticos 

que o educador da primeira infância utiliza para alcançar os objetivos previstos, referentes ao 

conteúdo ou proposta trabalhada.  

Rinaldi (2012, p. 238) ressalta que a estratégia significa prever e empreender uma 

sequência de ações coordenadas. No entanto, “diferente do planejamento, a estratégia não é 

baseada de forma exclusiva nas hipóteses iniciais de modo que as escolhas [...] são feitas em 

relação com o andamento do trabalho e dos próprios objetivos”. A autora reforça ainda que as 

estratégias são construídas e descontruídas beneficiando-se das adversidades, dos acasos e dos 

erros, através de ações incertas, em um processo que requer escuta, flexibilidade e curiosidade, 

tanto do educador quanto da criança.  

No entendimento de Tardif (2014, p. 120), não existe trabalho sem técnica, tecnologia 
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de ensino e de interação, já que “o conteúdo ensinado em sala de aula nunca é transmitido 

simplesmente tal e qual: ele é ‘interatuado’, transformado”; o professor cria condições que 

possibilitam a aprendizagem da criança por meio da elaboração de estratégias, esquemas 

cognitivos e simbólicos que a auxiliam a compreender e assimilar o conhecimento, através de 

um contexto interativo que visa atingir certas finalidades. Desse modo, entende-se que as 

estratégias de ensino estão atreladas ao planejamento do professor, no qual ele apresenta 

caminhos que visam conduzir o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, através de um 

processo facilitador. 

O conceito de Estratégia de Ensino apresentado nesta pesquisa refere-se aos 

procedimentos e às ações que são utilizadas pela educadora, sujeito desta pesquisa, para 

desenvolver as suas propostas de ensino para e com as crianças, propostas que auxiliaram e 

potencializaram os processos de ensino e de aprendizagem das crianças. 

No capítulo que segue, explicito a escuta da voz das crianças, Estratégia de Ensino 

utilizada pela educadora da Educação Infantil em sua prática pedagógica, no decorrer desta 

trajetória investigativa. 

 



58 

 

 

 

 

 

Caindo, caindo, caindo. A queda não terminava nunca? 

 “Quantos quilômetros será que já caí até agora?” 

 disse em voz alta. “Devo estar chegando perto do centro 

 da Terra. Deixe-me ver: isso seria a uns seis mil  

e quinhentos quilômetros de profundidade, acho...” (pois, como  

você vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na  

escola e, embora essa não fosse uma oportunidade muito  

boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém 
 para escutá-la, era sempre bom repassar) 

 “... sim, a distância certa é mais ou menos essa... mas, além disso,  

para que Latitude ou Longitude será que estou indo?” (Alice não  

tinha a menor ideia do que fosse Latitude, nem do que fosse  

Longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer). 

(CARROLL, 2009, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 



59 

 

4 A ESCUTA DA VOZ DAS CRIANÇAS: ESTRATÉGIA DE ENSINO 

QUE ACOLHE AS INTEIREZAS DA INFÂNCIA 

Caindo, caindo, caindo. A queda não terminava nunca? 

 “Quantos quilômetros será que já caí até agora?” 

 disse em voz alta. “Devo estar chegando perto do centro 

 da Terra. Deixe-me ver: isso seria a uns seis mil  

e quinhentos quilômetros de profundidade, acho...” (pois, como  

você vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na  

escola e, embora essa não fosse uma oportunidade muito  

boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém 
 para escutá-la, era sempre bom repassar) 

 “... sim, a distância certa é mais ou menos essa... mas, além disso,  

para que Latitude ou Longitude será que estou indo?” (Alice não  

tinha a menor ideia do que fosse Latitude, nem do que fosse  

Longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer). 

(CARROLL, 2009, p. 15) 
 

Neste capítulo, conceituo o termo “voz das crianças”, presente nas suas diversas 

expressões manifestadas, como também dissertarei sobre o princípio de escuta da voz das 

crianças, Estratégia de Ensino utilizada pela educadora da Educação Infantil em sua prática 

pedagógica, que lhe possibilitou criar e organizar sessões lúdicas em sua sala de aula. Ao longo 

das seções, busco contemplar o segundo objetivo desta pesquisa: conhecer as estratégias de 

ensino utilizadas pela educadora que levaram em consideração a escuta da voz das crianças; e 

o terceiro objetivo: identificar de que modo a educadora deu visibilidade a escuta da voz das 

crianças em sua prática pedagógica, com foco na escuta.  

Assim como a protagonista Alice, toda criança possui uma pluralidade de saberes que 

não apenas são aprendidos em situações projetadas e intencionadas, mas são construídos e 

reconstruídos através de experiências que acontecem em situações espontâneas em função de 

suas percepções, sentimentos e pensamentos enquanto explora e interage livremente 
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descobrindo o mundo que a cerca. Tal como ilustra a epígrafe nesse recorte da obra de Carroll 

(2009), muitos dos conhecimentos, como também sentimentos, emoções, desejos, interesses e 

necessidades, são expressos pelas crianças mediante a sua voz, de forma verbal e não verbal, 

enquanto ela interage e se relaciona com os seus pares durante o brincar e quando explora os 

espaços que habita, pois é através dessa condição que ela constrói a sua identidade humana. 

Como porta de entrada para conhecer e compreender a cultura da infância, é 

imprescindível escutá-la, no sentido de que sua voz inspira não só educadores e pesquisadores 

da área do ensino, mas também investigadores de diferentes áreas do saber, como da psicologia, 

sociologia, antropologia, engenharia, artes, entre tantas outras que buscam estudar o campo 

temporal, geográfico e histórico das infâncias, o qual, a cada dia, está ganhando maior espaço 

e reconhecimento social.  

Atualmente, por a criança ser reconhecida como sujeito ativo e social no espaço que 

habita, o Comitê dos Direitos das Crianças propõe que as leis civis lhe assegurem o direito de 

ser ouvida em todas as ações que lhe dizem respeito. Assim sendo, o artigo 12 da Convenção 

sobre os Direitos da Criança (1990) estabelece: 

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus 

próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os 

assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração 

essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança.  

 

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de 

ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer 

diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em 

conformidade com as regras processuais da legislação nacional (BRASIL, 1990, 

grifos da pesquisadora). 

 

O direito da criança de se expressar e ser ouvida não significa que ela tem o poder de 

tomar a decisão por si só sobre determinada situação. Compreende-se que a legislação prevê 

que a criança tenha clareza e esteja de acordo com as decisões que lhe dizem respeito.  

O reconhecimento dos Direitos da Criança no Brasil ocorreu a partir da publicação da 

Constituição da República Federativa (1988), bem como da homologação da Convenção sobre 

os Direitos da Criança concebida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990). Esses documentos oficiais amparam a criança como 

sujeito de direitos e capaz de expressar suas opiniões sobre qualquer assunto que se refere a ela, 

portanto ela é digna de ser ouvida. Nessa perspectiva, entende-se que a voz da criança deve ser 

levada em consideração na primeira infância, em que as situações de aprendizagem devem ser 



61 

 

ressignificadas a partir de seus interesses e necessidades, o que a torna coautora do seu processo 

de ensino e de aprendizagem. 

A escuta da voz das crianças é uma condição para a docência na Educação Infantil, pois 

possibilita criar ações educativas já que ocupa um espaço central na construção de relações com 

as infâncias. Diante disso, considero a escuta uma ferramenta essencial na prática pedagógica 

do educador que atua na primeira infância, uma vez que a voz da criança, assim como a de Alice, 

é repleta de significados e caracteriza a sua forma de pensar, sentir, expressar-se e relacionar-

se. Desse modo, a escuta oportuniza uma abertura de aproximação e conexão com a criança, 

com a qual estabelece vínculos afetivos, permitindo dialogar com ela.   

De acordo com Freire (2019, p. 111), o “educador que escuta aprende a difícil lição de 

transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele”. Escutar a 

criança possibilita criar um diálogo com ela, pois escutando aprendemos a falar com as 

crianças, ou seja, a sensibilidade de escuta permite que o educador faça reflexões sobre sua 

prática, redesenhando a proposta educativa a partir da potencialidade da voz das crianças. 

A seguir, explicito o termo “a voz das crianças” que utilizo no decorrer da pesquisa. 

 

4.1 A voz das crianças 

 

Para melhor compreender a escolha pelo termo “voz das crianças” já empregado e 

evidenciado no primeiro capítulo desta pesquisa, considero importante, nesta seção, apresentar 

duas teorias que se referem à expressão utilizada e que inspiraram os escritos deste estudo.  

Cotidianamente, a criança se expressa e se comunica de diferentes formas.  Como afirma 

Malaguzzi (2016, p. 21), a criança 

[...] tem cem linguagens, cem mãos, cem pensamentos, cem maneiras de pensar, de 

brincar e de falar. Cem sempre, cem maneiras de ouvir, de surpreender, de amar. Cem 

alegrias para cantar e perceber. Cem mundos para descobrir. Cem mundos para 

inventar. Cem mundos para sonhar. A criança tem Cem linguagens (e mais cem, cem, 

cem) [...]. 

 

O pedagogo e educador italiano utiliza uma expressão poética e metafórica para 

conceituar as diferentes formas de comunicação das crianças. Para o autor, elas possuem “cem 

linguagens” simbólicas para se expressar, interagir e se comunicar com o seu meio. Vecchi 

(2017) corrobora e afirma que as linguagens, nas escolas municipais da primeira infância, em 
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Reggio Emília na Itália, expressam os pensamentos e os conhecimentos das crianças através da 

linguagem visual, matemática, científica, como também das linguagens expressivas e estéticas, 

como a música, o canto, a dança, a fotografia, entre outras. 

Na teoria de Friedmann (2021), as “linguagens metafóricas e poéticas” referidas por 

Malaguzzi (2016) são concebidas pela antropóloga como “as vozes” que se referem às diversas 

expressões e narrativas verbais e não verbais manifestadas espontaneamente pelas crianças, que 

utilizam   todo o seu corpo para interagir e comunicar-se com o seu meio. 

Compreende-se que ambos os termos – “linguagens e as vozes” – estão correlacionados 

e condizem com as múltiplas formas de comunicação das crianças, que se referem não apenas 

à língua falada, mas também às diferentes expressões não verbais que elas utilizam para 

dialogar com seu entorno.    

Neste estudo, as diversas manifestações e comunicações utilizadas na cultura infantil 

são identificadas como “a voz das crianças”. O termo será usado no singular, e não no plural, 

como já mencionado na introdução da dissertação, pois compreende-se que a voz de cada 

criança é única e singular visto que o modo como ela se expressa é subjetivo. Nessa percepção, 

acredita-se que não é concebível a sua “voz” ser composta, uma vez que a expressão utilizada 

pela criança é espontânea e característica da sua natureza biológica. 

Como o propósito da investigação foi o de conhecer as estratégias de ensino da 

educadora na Educação Infantil e identificar o modo como ela levou em consideração a escuta 

da voz das crianças em sua prática pedagógica, a educadora foi questionada, durante a primeira 

entrevista, em relação à sua percepção sobre a “voz das crianças”. Ela ressaltou que a voz das 

crianças é expressa “durante o brincar, o folhear de um livro, o manusear de um brinquedo, o 

explorar a natureza, no choro, no riso e não necessariamente através da sua linguagem oral.” 

No decorrer da conversa, a educadora demonstrou ter conhecimento sobre o termo “voz” 

utilizado nesta pesquisa. 

Esse conhecimento também é perceptível na figura a seguir:  um recorte de uma de suas 

anotações realizadas em seu Diário Reflexivo, no dia 10 de maio de 2021.  
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Figura 8 – Imagem do registro feito por Thaís em seu Diário Reflexivo, sobre a voz das crianças 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 

De acordo com as concepções referidas, compreende-se que a voz das crianças é 

expressa através de gestos e movimentos corporais, como na garatuja, no pintar, no recorte, no 

modelar, no pular e saltar obstáculos, na brincadeira, na apreciação do caminhar de uma 

formiga, no explorar e investigar elementos da natureza e tantas outras formas diversas de 

comunicação e relação que elas utilizam diariamente, através das quais narram de forma 

consciente ou inconsciente os seus saberes, o que é similar à reflexão feita por Alice “para que 

Latitude ou Longitude será que estou indo?( [...]  não tinha a menor ideia do que fosse Latitude, 

nem do que fosse Longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer)” 

(CARROLL, 2009. p. 15). Assim como Alice, a criança manifesta diariamente suas dores, suas 

alegrias, seus desejos, sua essência, sua potencialidade, suas preferências, suas produções, seus 

valores, suas crenças, suas conquistas, enfim, seus diferentes modos de pensar, sentir e se 

conectar com o universo, de forma espontânea. 

Escutar e compreender a voz das crianças no contexto educativo, segundo Thaís, “é um 

desafio diário”. Nessa perspectiva, Friedmann (2020) corrobora e afirma que escutar não é uma 

tarefa simples como parece ser, pois, além de promover os direitos da criança, também se faz 

necessário respeitar e valorizar suas contribuições, promovendo ensino e aprendizagem 

condizentes com o que emerge de seus interesses e necessidades.  

Diante do exposto, apresento a seguir o princípio da Escuta como Estratégia de Ensino 

utilizada pela educadora, que lhe possibilitou organizar os espaços em sua sala de aula com 

“sessões lúdicas” que emergiram a partir da escuta da voz das crianças em sua prática 

pedagógica durante a investigação. 
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4.2 Princípio da Escuta: a escuta da voz das crianças 

 

A escuta12 é um dos doze princípios que constituem o Projeto Pedagógico das Escolas 

municipais de Reggio Emilia/Itália como favorecedor do desenvolvimento das diferentes 

linguagens das crianças, experienciadas no contexto escolar através de uma proposta de 

trabalho nomeada pelas escolas como progettazione13, embasada e documentada como uma 

pedagogia relacionada à “escuta”. 

Segundo Silva (2011), os doze princípios do Projeto Pedagógico das escolas municipais 

de Reggio são os seguintes: o protagonismo infantil; a criança como possuidora de cem 

linguagens; o próprio progettazione; a escuta; a participação; a aprendizagem como processo 

subjetivo e grupal; a investigação; a documentação; a organização; o ambiente, o espaço e 

relação; a formação profissional; e a avaliação. Ressalto que na prática docente todos esses 

princípios estão intrinsecamente relacionados, porém neste estudo destaco apenas a Escuta e o 

Progettazione com maior ênfase, pois estão relacionados ao tema desta investigação. 

Escutar a voz das crianças junto ao contexto de ensino na primeira infância, de acordo 

com a educadora, “é olhar dentro dos olhos da criança, ter paciência e ouvir o que a criança 

deseja manifestar, é perceber as suas dificuldades, e oportunizá-la a diferentes estratégias de 

ensino e de aprendizagem”. Todavia, escutar a voz das crianças não pode ser uma ação passiva; 

é necessário que o educador tenha uma postura ética, respeitosa e sensível, pois a escuta, 

segundo Rinaldi (2014, p. 82), não acontece “só com a audição, mas com todos os nossos 

sentidos: visão, tato, olfato, paladar, orientação”. Nessa perspectiva, Friedmann (2020, p. 131) 

corrobora e salienta que a escuta não ocorre somente com os ouvidos, assim como a observação 

das manifestações das crianças não acontece somente com os olhos, mas trata-se de uma ação 

mais complexa, e faz uma comparação com “a imagem de uma espiral: em cada curva 

descendente, passamos por diversos níveis de escuta, que vão se aprofundando”, e há várias 

camadas a serem consideradas; por isso ela deve ser escutada com todos os sentidos. 

                                                           
12 Neste estudo, o conceito de escuta está fundamentado em referenciais italianos, idealizadores das Escolas 

Municipais de Reggio Emilia na Itália.  Todavia, destaca-se que há outros teóricos que alicerçam o conceito de 

escuta das crianças, como John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1870-1952), Célestin Freinet (1896-

1966), Paulo Freire (1921-1997), Madalena Freire (1942-2008), e entre outros. 
13 Segundo Gandini e Edwards (2002), “progettazione” significa projeto realizado a partir de um planejamento 

flexível que é realizado pelos professores, com base no que eles acreditam contribuir tanto para o crescimento 

das crianças, quanto para sua aprendizagem, que decorre de suas escutas sensíveis e observações diárias 

realizadas frente ao interesse e necessidade das crianças. Discutirei com maior ênfase este princípio no próximo 

capítulo.  
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A escuta é uma ação metafórica, que possibilita acolher de cem14 modos diversos as 

inteirezas da infância, através de uma prática ativa, atenta e sensível que evidencia as cem15 

formas de expressões existentes na voz das crianças. Porém a escuta não é uma ação concedida; 

ela precisa ser adquirida através de aperfeiçoamento diário, pois acolher as completudes infantis 

é um ato aprendido através de experiências que despertam interesse e vínculos afetivos que 

permitem dialogar com as crianças.  

A condição de escuta que possibilita dialogar com as crianças é um desafio cotidiano 

para o educador da primeira infância, porém imprescindível para a promoção de ensino 

humanizado. A curiosidade em conhecer e relacionar-se com as crianças estava muito presente 

no discurso da educadora durante a discussão realizada na primeira entrevista, quando afirmou 

que a escuta está relacionada à “observação cotidiana das ações infantis” e salientou que 

diariamente costuma escutar a voz das crianças 

Observando como elas agem e interagem uma com as outras enquanto brincam, 

exploram os espaços fora da sala de aula, quando estão no refeitório comendo o seu 

lanche, quando estão fazendo a sua higiene, quando estão nos corredores da escola 

(...) procuro estar sempre observando os seus gestos e expressões (...) pois essa ação, 

é o que move a minha prática pedagógica (EDUCADORA, primeira entrevista, 

2021). 

 

Esse relato demonstra o interesse de Thaís de não apenas compreender e considerar as 

manifestações das crianças, expressas não só pela língua falada, mas também de acolher o modo 

como elas interagiam com os seus pares e exploravam o espaço ocupado, através da observação 

atenta e investigativa de suas ações. O relato também é ratificado pela observação realizada em 

seu Diário Reflexivo, no dia 10 de maio de 2021, conforme ilustra a Figura 9, a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Expressão que se refere às diversas formas de escutar e se relacionar com as crianças, utilizando-se de todos os 

sentidos sensíveis.  
15 Expressão que se referee às múltiplas e subjetivas “voz” das crianças. 
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Figura 9 – Imagem do registro feito por Thaís em seu Diário Reflexivo, sobre a escuta da voz 

das crianças 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 

Quando o educador assume uma postura de escuta da voz das crianças, conforme Thaís, 

ele está se permitindo “colocar-se no lugar da criança”, e essa ação faz parte de um processo 

de empatia, pois escutar é uma sensibilidade de conexão, interpretação, compreensão e é a base 

para conhecer e relacionar-se com ela. Rinaldi (2012, p. 43) ressalta que a pedagogia da escuta 

é 

Escuta do pensamento – exemplifica para nós uma ética de um encontro edificado 

sobre a receptividade e a hospitalidade do Outro – uma abertura para a diferença do 

Outro, para a vinda do Outro. Ela envolve uma relação ética de abertura ao Outro, 

tentando escutar o Outro em sua própria posição e experiência, sem tratar o Outro 

como igual. 

 

Nessa perspectiva, Friedmann (2020, p. 131) corrobora, ao definir a escuta: 

Presença, vínculo, conexão, respeito, mergulho no mundo do outro: não só em sua 

fala, mas no olhar, no gesto, no tom, nas emoções alheias que podem nos tocar. 

Escutar é estar plenamente. Acolher o momento do outro. Adentrar a paisagem do 

outro, conhecer e reconhecer o outro em sua singularidade, em seu momento e em seu 

tempo. Escutar é doar-se, entregar-se ao outro. 

 

O processo de escuta nutre e potencializa a prática pedagógica na Educação Infantil, 

pois possibilita construir com as crianças contextos de ensino que consideram a sua realidade 

sociocultural e histórica, que respeita, acolhe e oportuniza abertura para as especificidades que 

emergem do mundo interno delas. Compreende-se, todavia, que é imprescindível o educador 

estar cotidianamente presente e ao lado das crianças para sintonizar-se e conectar-se com elas, 

“através da construção de vínculos e trocas de afetos”, conforme atesta a educadora, visto que 

a ação educativa na primeira infância é relacional, e essa pedagogia acontece através das 

relações que ocorrem entre as crianças, com o educador/com os espaços/com os materiais/com 

os elementos diversos/com os brinquedos, entre outros.  



67 

 

A seguir, discorro sobre a escuta como Estratégia de Ensino utilizada pela educadora da 

Educação Infantil. 

 

4.3 A escuta como Estratégia de Ensino  

 

As Estratégias de Ensino fazem parte da prática pedagógica do educador da primeira 

infância, como já destacado no capítulo 3 deste estudo, e são caracterizadas pelos métodos e as 

ações utilizadas em sala de aula como caminhos que potencializam os processos de ensino e de 

aprendizagem das crianças.  

Neste estudo, a escuta é considerada não apenas como um princípio, um comportamento 

ou uma postura ética utilizada pelo educador no contexto da primeira infância, mas também 

como uma Estratégia de Ensino que lhe possibilita acolher as diversas manifestações expressas 

pela voz das crianças cotidianamente, de forma verbal e não verbal. E,  a partir desta ação,  ele 

desenvolve propostas de ensino para e com as crianças, propostas que visam facilitar e 

potencializar os seus processos de ensino e aprendizagem.  

A escuta como Estratégia de Ensino permite que o educador se aproxime das crianças 

e crie vínculos com elas, constituindo uma relação e interação afetiva em que a metodologia de 

estímulos e a mediação dos processos de ensino e de aprendizagem são adaptadas a partir do 

que emerge das situações ocorridas. 

Durante a investigação, desde a primeira entrevista, como já apresentado na seção 4.2 

deste capítulo, foi possível evidenciar que a escuta é uma Estratégia de Ensino utilizada pela 

educadora da Educação Infantil em sua prática pedagógica. Para confirmar essa constatação e 

potencializar a discussão e reflexão acerca da Estratégia de Ensino utilizada pela educadora, 

solicitei que ela assistisse previamente ao documentário francês “Ser e Ter”, o qual serviu 

como um disparador para a nossa segunda entrevista.  

No decorrer da conversa, desafiei Thaís a refletir sobre as ações pedagógicas utilizadas 

pelo professor Georges Lopes e, a partir das considerações feitas, relacioná-las fazendo 

inferências quanto à sua prática pedagógica com as crianças na Educação Infantil. Ressalto que 

a educadora não foi questionada diretamente sobre quais eram as suas Estratégias de Ensino; 

foi uma opção provocá-la a fazer reflexões acerca da visualização do documentário, 

incentivando-a a relacionar as suas ações cotidianas com as estratégias utilizadas pelo 
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protagonista do documentário. A partir dessa discussão, foi possível identificar as suas 

Estratégias de Ensino usadas durante a investigação.  

Os primeiros relatos de Thaís, no início da segunda entrevista, estavam relacionados a 

aspectos sobre a prática pedagógica do professor Georges Lopes, ressaltando a relação 

acolhedora e sensível que ele tinha com os alunos que frequentavam uma classe multisseriada, 

como é possível acompanhar através do trecho a seguir: 

Enquanto eu assistia o documentário, tive diferentes percepções sobre a prática 

pedagógica do professor. (...) Foi possível perceber o quanto ele era questionador 

com a turma, pois fazia com que os alunos refletissem sobre assuntos, ações e 

problemas que surgiam durante a aula, e permitia com que os mesmos se 

expressassem, relatando as suas opiniões, e nestes momentos se mostrava atento e 

curioso durante o diálogo. (...) O professor transmitia calma e serenidade enquanto 

interagia com os alunos. (...) Eu achei fantástico o modo como ele conduziu e 

possibilitou aos alunos descobrir e adquirir conhecimentos, através de diferentes 

experiências, como quando ele levou a turma para fazer um piquenique (...) conhecer 

a escola que iam frequentar no ano seguinte (...) o sentir e experienciar o brincar na 

chuva, na neve, no barro (…) quando realizaram uma receita de panqueca (...) ações 

essas que acredito que no ensino tradicional da época, era difícil de ser viabilizado 

pela maioria dos professores (EDUCADORA, segunda entrevista, 2021).  

 

Nesse recorte, transcrito da fala de Thaís durante a segunda entrevista, é possível 

perceber a sua admiração pela forma como o professor mediou o ensino e a aprendizagem dos 

alunos a partir das situações que emergiram no contexto escolar, o que também é possível 

verificar nas considerações feitas em seu Diário Reflexivo, no dia 15 de maio de 2021, nas 

ilustrações da Figura 10, a seguir.  

Figura 10 – Imagens dos registros feitos por Thaís em seu Diário Reflexivo, sobre o 

documentário “Ser e Ter”  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 
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Vale ressaltar que se pode constatar o apreço da educadora pela Estratégia de Ensino 

utilizada pelo protagonista, a partir da escuta do áudio do QR Code 1 a seguir, em que ela relata 

o modo como   o professor orientou e mediou o conhecimento de Jojo16, durante a higienização 

de suas mãos.  

QR Code 1 - A ESCUTA do professor Jorge Lopes 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/ErwBfakYr8k 

O áudio apresentado ilustra uma das cenas do documentário, em que Thaís identificou 

a escuta como uma Estratégia de Ensino utilizada pelo professor no decorrer do filme. 

Durante a entrevista, juntas fizemos várias reflexões ao relembrar outras cenas que 

ilustraram o professor interagindo com os alunos, e, nesse diálogo, instiguei-a a identificar 

nessas ações a escuta   presente na prática de Jorge.  Thaís destacou: 

A escuta como Estratégia de Ensino do professor estava presente quando ele 

caminhava pela sala de aula para acompanhar a realização das atividades propostas 

e, através da observação atenta, ele conseguia identificar na expressão facial do 

aluno que este estava tendo alguma dificuldade, e nesse instante ele se dirigia até a 

mesa e se agachava próximo ao aluno, e através da mediação o auxiliava a refletir e 

o encorajava a buscar alternativas diferentes para a resolução do problema 

encontrado (EDUCADORA, segunda entrevista, 2021). 

 

As trocas reflexivas com a educadora permitem identificar, nesse relato, que ela 

conseguiu refinar a sua percepção sobre o princípio de escuta, discutido durante a primeira 

entrevista, destacando aspectos consideráveis e significativos presentes na Estratégia de Ensino 

utilizada pelo protagonista do documentário, que possibilitou ensino e aprendizado baseado no 

acolhimento, empatia e respeito da temporalidade no desenvolvimento dos alunos. 

A partir das ponderações realizadas durante a entrevista, Thaís relacionou a escuta do 

professor com as suas Estratégias de Ensino utilizadas na Educação Infantil e enfatizou, durante 

                                                           
16 Um dos alunos menores, que integrava a classe multisseriada, era composta por 12 crianças, que tinham entre 4 

e 12 anos de idade.  

https://youtu.be/ErwBfakYr8k
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o diálogo, que ela procura 

(...) observar as ações das crianças e conversar com elas sobre, como, por exemplo, 

quando percebo a criança com dificuldade no recorte ou na pintura, eu costumo 

mostrar para ela onde ela ultrapassou o limite do recorte ou da pintura, e peço para 

ela ter mais atenção e calma durante a realização da proposta. (...) Não só nas 

propostas dirigidas, mas em ações cotidianas, como no vestir e despir da roupa, ou 

nas tentativas do amarrar os cadarços dos sapatos, eu não digo que o ato está errado, 

eu costumo incentivá-las a realizar o processo, indicando algumas técnicas que 

reforçam o ensino que também é estimulado em casa pelos familiares (...) estímulos 

esses que são relatados pelas próprias crianças. (...) Outro exemplo que cito é de 

duas crianças que compõem a minha turma, elas quase não falam, é difícil eu escutar 

elas conversarem. Quando as questiono sobre algo, parece que elas travam, aí mesmo 

que elas não falam, então eu costumo observar como elas brincam, como se 

relacionam com os colegas, tento identificar as suas preferências pelos brinquedos e 

brincadeiras através de suas ações corriqueiras (...) (EDUCADORA, segunda 

entrevista, 2021). 

 

Diante das afirmações e exemplos narrados por Thaís, observa-se que a sua escuta como 

Estratégia de Ensino assemelha-se à prática do professor, pois percebeu-se que durante a 

investigação ela não apenas esteve ao lado das crianças, mas observou atentamente e acolheu 

os interesses e as necessidades que emergiram das crianças durante a rotina escolar. Tanto a 

ação da educadora, quanto a do protagonista, coincidem com a da personagem Lagarta 

(CARROLL, 2009), que observava e escutava atentamente Alice, ação cautelosa e serena, 

imprescindível para acompanhar, compreender e refletir sobre as mudanças e evoluções 

constantes da entusiasta.  

Comprova-se essa atitude respeitosa e sensível que Thaís teve com as crianças no áudio 

do QR Code 2, em que a educadora mediou o ensino e a aprendizagem da Dandara durante uma 

situação de aprendizagem ocorrida durante a pesquisa, envolvendo o recorte. 

QR Code 2 - A ESCUTA da educadora durante o recorte da Dandara 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/g27vGZkgnwQ 

Nas diferentes propostas de ensino e de aprendizagem envolvendo o recorte, 

oportunizadas para a turma de Pré-Escola Nível B, Thaís percebeu que Dandara, assim como 

https://youtu.be/g27vGZkgnwQ
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outras crianças, apresentava dificuldade em manusear com destreza e precisão a tesoura. Ao 

identificar esse impasse, Thaís começou a acompanhar mais de perto as ações das crianças para 

orientá-las e auxiliá-las na realização das propostas que envolveram o recorte de diferentes 

materiais.  

Cabe salientar que a escuta atenta e sensível de Thaís acolheu a inteireza da voz das 

crianças, pois ela disponibilizou algumas tesouras, revistas, folhas de desenho e lápis de cor e 

giz de cera para compor a “Sessão da Criatividade17 na sala de aula, para que as crianças 

pudessem manipular e explorar esses materiais, não apenas nas atividades dirigidas, mas 

também durante o brincar espontâneo, com o propósito de estimular a motricidade fina e a 

criatividade delas, como se pode constatar  através da escuta do áudio do QR Code 3, a seguir.  

QR Code 3 - Relatos da educadora sobre os materiais disponíveis na “Sessão da Criatividade” 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/owM4fS1oTgY 

O relato da educadora durante a terceira entrevista deixa evidente a dinâmica da relação 

e o comprometimento que ela estabelece a partir da escuta da voz das crianças, uma vez que ela 

acolhe as subjetividades expressas e diversifica o modo de potencializar o desenvolvimento das 

mesmas, reafirmando-as como sujeito de direitos, em que os princípios éticos e estéticos são 

levados em consideração nos vínculos determinados no cotidiano educativo.  

A escuta, segundo Fortunati (2014, p. 29), “permite observar e compreender melhor as 

necessidades que as crianças expressam, tanto em relação ao desejo de proximidade do adulto, 

quanto no que diz respeito aos pedidos de apoio à exploração”. Esse ato de empatia, que acolhe 

o mundo interno e as expectativas subjetivas das crianças através da escuta como Estratégia de 

Ensino, pôde ser constatado durante o acompanhamento da prática pedagógica da educadora, 

                                                           
17 Espaço planejado e estruturado pela educadora em sua sala de aula, para acolher e possibilitar às crianças 

interagirem e se relacionarem com os seus pares, objetos e materiais durante o brincar espontâneo, oportunizando 

diferentes experiências.  

https://youtu.be/owM4fS1oTgY
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na qual a ação respeitosa foi observada durante a sua relação e interação cotidiana com a turma:  

quando ela observava e percebia que as crianças estavam apresentando dificuldades em 

manusear a tesoura, imediatamente mediava esse ensino durante a situação de aprendizagem. 

Essa pedagogia afetiva também lhe possibilitou criar e estruturar espaços lúdicos em sua sala 

de aula, com diferentes elementos e materiais, a partir do que emergiu dos interesses e das 

necessidades expressas pela voz das crianças no contexto de ensino, de forma verbal e não 

verbal. 

Nessa perspectiva, Brum (2017, p. 35) afirma: “Escutar abarca a apreensão do ritmo, do 

tom, da espessura das palavras. Escutar é entender tanto o que é dito como o que não é dito. 

Escutar é compreender que o silêncio também fala [...]”. Ressalto que, durante a investigação, 

Dandara não chegou até a educadora para lhe informar que estava com dificuldades em 

manusear a tesoura, assim como as demais crianças, mas Thaís percebeu, através da relação 

sensível com elas, que houve a necessidade de acompanhar e mediar o manejo da tesoura, 

durante as situações de aprendizagens propostas, como também de oferecer a exploração diária 

dessa ferramenta para que elas pudessem superar esse impasse. O mesmo aconteceu com a 

experienciação de diversas materialidades disponíveis nas demais sessões lúdicas existentes no 

espaço da sua sala de aula, que tiveram como propósito desenvolver aprendizagens baseadas na 

troca, na valorização e construção coletiva do saber.  

Em seguida, apresento como se estruturaram as sessões lúdicas organizadas no espaço 

da sala de aula, planejadas e estruturadas pela educadora da Educação Infantil a partir da escuta 

da voz das crianças. 

 

4.4 A escuta da voz das crianças na prática pedagógica da educadora 

 

A escuta da voz das crianças possibilita planejar e criar diferentes contextos propulsores 

de ensino e aprendizagem que facilitam a relação e a interação das crianças com seus pares, 

bem como permitem conhecer e compreender a comunicação singular e as teorizações que elas 

constroem e reconstroem a partir de suas experimentações no espaço educativo da primeira 

infância.  

No processo da promoção de propostas potencializadoras no contexto educativo, o 

educador torna-se o porta-voz das crianças, visto que, a partir de sua escuta atenta e sensível, 

ele acolhe as narrativas infantis e propõe situações de aprendizagem que condizem com o que 
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emerge da voz das crianças. Nessa perspectiva, Silva (2011, p. 25) ressalta que a escuta é “um 

processo permanente, que alimenta a reflexão, o acolhimento e a abertura ao outro, condição 

indispensável ao diálogo e à troca, a buscar um trabalho fundamentado nos interesses e nas 

necessidades das crianças”. Deste modo, escutar não é fazer as vontades das crianças, mas 

proporcionar aprendizagens voltadas a um processo democrático que oportuniza à criança ser 

coautora do seu processo de desenvolvimento, garantindo-lhe a promoção de seus direitos como 

sujeito ativo e pertencente ao meio social.    

A sensibilidade de escuta como Estratégia de Ensino evidenciada na prática pedagógica 

da educadora deste estudo possibilitou-lhe criar, estruturar e intensificar a potencialidade dos 

espaços lúdicos disponibilizados em sua sala de aula, a partir do acolhimento da voz das 

crianças, durante a investigação.   

A organização de espaços lúdicos em sua sala de aula, segundo relatos de Thaís durante 

a terceira entrevista, faz parte da prática pedagógica das educadoras da Educação Infantil desde 

o ano de 2011, ano em que o município de Capitão/RS foi beneficiado com verbas pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), pelo Programa da Proinfância18. Desde então, a 

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município está investindo anualmente em 

assessoramentos técnicos e pedagógicos através de Ciclos Formativos que visam potencializar 

a prática docente a partir de estudos de políticas públicas que estruturam e regem a prática 

pedagógica das educadoras na Educação Infantil.  

Entre os anos de 2011 e 2019, os espaços que foram estruturados nas salas de aula das 

Escolas Municipais de Educação Infantil com brinquedos, sucatas, elementos da natureza, 

fantasias, instrumentos e acessórios diversos, entre outros, eram nomeados pelas educadoras da 

primeira infância como “Cantinhos Pedagógicos”. Segundo Thaís, desde o ano de 2020, esses 

espaços passaram a ser estruturados conforme o que propõe o Referencial Curricular Gaúcho 

(2018) e a atual BNCC (2018), e passaram a ser identificados como “Sessões lúdicas”. Neste 

caso, somente o nome que identifica esses espaços foi alterado, visto que, desde o princípio, a 

criação desses contextos tem como propósito potencializar, de forma lúdica e autônoma, o 

desenvolvimento das crianças.  

                                                           
18 Segundo o portal do FNDE, o Proinfância - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - é oferecido pelo governo federal de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, que juntos beneficiam municípios através de projetos 

que visam garantir o acesso das crianças na Educação Infantil, como também a melhoria da infraestrutura física 

das instituições públicas.  
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Os espaços educativos são elementos que contribuem para o favorecimento de um 

universo de experiências infantis. Nesse sentido, Fortunati (2009, p. 21) ressalta que esses 

espaços não devem servir apenas como “uma tela de fundo”, mas devem ser pensados e 

estruturados de modo a acolher a cultura infantil e possibilitar às crianças explorá-los através 

da autonomia, imaginação, criatividade, curiosidade, investigação, reflexão, análise, 

descobertas, relação, interação e trocas significativas com os diferentes pares.  

A seguir, apresento duas imagens que ilustram o espaço da sala de aula em que a 

educadora desenvolveu a sua prática pedagógica, com sua turma de Pré-Escola, Nível B, 

durante a investigação. 

Figura 11 – Espaço que serviu como cenário para a estruturação das sessões lúdicas   

 

 

 
 

Fonte: Da pesquisadora (2021). 
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As imagens da Figura 11, fotografadas em dois ângulos diferentes, ilustram o espaço da 

sala de aula que serviu como cenário para a educadora estruturar as sessões lúdicas que 

acolheram as crianças na instituição educativa durante a investigação. As fotografias 

evidenciam que o espaço é amplo, as duas janelas proporcionam iluminação natural e permitem 

que o ambiente seja arejado. Além dos contextos organizados, observa-se que há uma mesa19 

específica para uso da educadora, cadeiras menores para as crianças se acomodarem durante a 

rotina escolar, um armário na cor cinza, com duas portas, o qual armazena os diversos materiais 

pedagógicos utilizados diariamente com a turma, tais como folhas de ofício e de desenho, massa 

de modelar, pastas pessoais das crianças onde são guardadas as atividades com papéis realizadas 

durante a rotina escolar, EVAs, cartolinas e outros.  

Em seguida, as Figuras 12, 13, 14 e 15 ilustram as quatro sessões lúdicas – planejadas 

e estruturadas por Thaís –, que deram visibilidade à escuta da voz das crianças em sua prática 

pedagógica na Educação Infantil. 

Figura 12 – Sessão do Faz de Conta 

 

 
 

Fonte: Da pesquisadora (2021).  

O espaço da “Sessão do Faz de Conta” é composto por uma mesa redonda, cadeiras, 

                                                           
19 Durante a investigação, em que acompanhei a prática pedagógica da educadora, observei que a sua mesa não 

possui um lugar fixo no espaço, pois ela é deslocada conforme emergem as situações cotidianas com as crianças.  
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bonecas, um espelho colado na parede e, na frente deste, uma caixa azul que contém diversos 

calçados e sapatos. O cabideiro sustenta algumas bolsas, jalecos e mantas de pescoço. A pia e 

o fogão foram confeccionados pela educadora com caixas de papelão. Do lado esquerdo há um 

micro-ondas (eletrodoméstico sucateado) e, na prateleira de cor branca, há diferentes utensílios 

de cozinha e objetos diversos, como colheres/conchas/escumadeiras com variados tamanhos, 

espessuras e materialidades, funil, sucatas, escovas para cabelo, panelinhas, pratos e copos de 

plástico, entre outros. 

Figura 13 - Sessão da Leitura 

 

 
 

Fonte: Da pesquisadora (2021).  

Conforme ilustra a Figura 13, a “Sessão da Leitura” é constituída por uma prateleira 

branca, que sustenta diferentes livros infantis, o tatame, e duas almofadas servem para 

acomodar as crianças durante o deleite das obras literárias. 
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Figura 14 – Sessão da Criatividade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Da pesquisadora (2021).  

A “Sessão da Criatividade” é constituída por uma lousa branca, que está fixada na 

parede, uma mesa redonda e cadeiras – não aparecem na imagem, mas há disponíveis na sala 

de aula – que acolhem as crianças durante o fazer artístico, ao explorarem os lápis de cor, giz 

de cera e canetinhas.  
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Figura 15 – Sessão dos Jogos 

 

 
 

Fonte: Da pesquisadora (2021).  

E, por último, há a “Sessão dos Jogos”. Esse espaço é organizado por uma prateleira 

branca, que está fixada na parede e sustenta diferentes jogos pedagógicos, tais como dominó, 

quebra-cabeças com imagens de animais, memória, e outros.  

Durante a terceira entrevista, Thaís relatou que as sessões lúdicas organizadas em sua 

sala de aula começaram a ganhar forma no início deste ano letivo de 2021, e ressaltou que partiu 

dela criar as sessões – do Faz de Conta, da Criatividade, dos Livros e Jogos –   a partir da sua 

experiência como docente com as turmas em que atuou nos anos anteriores. Ela acredita que 

esses espaços, além de possibilitarem relação e interação entre as crianças a partir da exploração 

lúdica, também podem “estimular diferentes aprendizagens, como o raciocínio lógico, atenção, 

concentração, oralidade, criatividade, interpretação, entre outras” (EDUCADORA, 2021).  

A partir da escuta do áudio do QR Code 4, que se encontra a seguir, Thaís esclarece com 

maior ênfase como surgiram as sessões lúdicas presentes em sua sala de aula, durante a 

investigação.  
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QR Code 4 – A educadora informa como emergiram as sessões lúdicas presentes em sua sala 

de aula  

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/fu6bBctq3uY 

Os espaços lúdicos, estruturados na sala de aula da educadora, surgem como uma 

possibilidade que convida as crianças a explorá-los de forma espontânea e que as acolhe 

potencializando o ensino e a aprendizagem das mesmas. Durante as formações pedagógicas, 

oferecidas pela SMECE20 do município de Capitão/RS, Thaís ressaltou que os formadores 

sugeriram  

Que trouxéssemos para a sala de aula materiais e instrumentos que possibilitam às 

crianças explorar de forma lúdica o seu mundo real, reproduzindo ações do seu 

cotidiano [...] como também que possam possibilitar a criar outros modos de brincar 

através da interação entre elas, pois como planejamos diariamente uma situação de 

aprendizagem dirigida, enquanto estou mediando o ensino e a aprendizagem de um 

determinado grupo de crianças, as demais podem brincar e explorar essas sessões de 

forma autônoma  (EDUCADORA, terceira entrevista, 2021).  

 

Diante desse recorte da afirmação da educadora durante a terceira entrevista, é possível 

certificar-se de que o planejamento e a criação dos espaços como sessões lúdicas presentes em 

sua sala de aula emergiram da sua escuta atenta e sensível como Estratégia de Ensino, 

possibilitando, através de outros contextos, potencializar o ensino e a aprendizagem das 

crianças. Essa afirmação pode ser constatada nas imagens da Figura 16, que apresento em 

seguida, a partir das considerações registradas pela educadora em seu Diário Reflexivo. 

 

 

 

 

                                                           
20 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Capitão/RS.  

https://youtu.be/fu6bBctq3uY
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Figura 16 – Reflexões da educadora a partir da discussão realizada no decorrer da terceira 

entrevista, sobre a organização dos espaços estruturados em sua sala de aula 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021).  

Nas considerações realizadas por Thaís em seu Diário Reflexivo, fica evidente a 

constatação da educadora de que a organização das sessões lúdicas em sua sala de aula foi uma 

Estratégia de Ensino alicerçada na sua escuta atenta e sensível a partir do que emergiu da voz 

das crianças, mas somente após a nossa discussão realizada durante a terceira entrevista. 

Ressalta, também, que esses espaços foram sendo constituídos com as crianças, pois foram 

entrepostos, nas sessões lúdicas da sala de aula, materiais e objetos a partir dos interesses e das 

necessidades apresentadas por elas durante o período de investigação em que acompanhei a 

prática pedagógica da educadora, que potencializou o ensino e a aprendizagem das crianças.  

Na próxima seção, discorro sobre as reestruturações realizadas nas sessões lúdicas 

presentes na sala de aula da educadora, a partir da escuta da voz das crianças.  
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4.4.1 A organização das sessões lúdicas a partir da escuta da voz das crianças 

 

A pedagogia dos sentidos, que permite acolher e escutar as crianças em sua inteireza, 

não só é um processo de compreensão do que elas sentem e experimentam, mas também, 

segundo a educadora, “possibilita compreender as suas necessidades”, que perpassam os seus 

primeiros anos de vida no contexto educativo da Educação Infantil. Nessa perspectiva, Oliveira-

Formosinho; Formosinho (2012) apud Pascal e Bertram (2019, p. 81) ressaltam que “Escutar é 

uma etapa vital para o estabelecimento de relações respeitosas com as crianças [...]. Ouvir pode 

desafiar premissas e aumentar as expectativas. Ver e ouvir as crianças expressarem seus 

interesses e prioridades pode nos revelar aspectos inseparados de suas habilidades”. Escutar a 

criança é uma ação complexa e desafiadora para o educador da primeira infância, porém ativa, 

pois proporciona abertura às diferenças, há respeito ao outro, proximidade, participação, 

interpretação, compreensão e construção conjunta de significados. 

A organização e a reestruturação dos espaços na Educação Infantil a partir do que 

emerge da voz das crianças, tanto verbal quanto não verbal, além de ser uma ação respeitosa 

que acolhe as plenitudes da infância, é um ato em que o educador as reafirma como sujeitos de 

direitos, que participam ativamente na construção de seus conhecimentos. Essa postura de 

acolhimento e de comprometimento com o desenvolvimento infantil foi evidenciada na prática 

pedagógica da educadora, como já destacado nas seções 4.3 e 4.4 deste capítulo, já que os 

espaços da sua sala de aula, além de serem preparados para acolher as crianças, foram 

reestruturados com as crianças, proporcionando-lhes diversos estímulos que lhes possibilitaram 

criar e recriar diferentes aprendizagens através da experienciação de materiais e objetos 

diversificados.  

A seguir, nas Figuras 17, 18 e 19, apresento imagens que ilustram as adequações feitas 

nas sessões lúdicas presentes na sala de aula da educadora. 

 

 

 

 

 



82 

 

Figura 17 – Adaptações feitas na Sessão da Criatividade  

 

 
 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021).   

A Figura 17 elucida a contemplação do espaço da “Sessão da Criatividade” em que 

Thaís disponibilizou tesouras, folhas de ofício e revistas para a exploração autônoma desses 

materiais durante o brincar das crianças, com o intuito de que elas superassem a dificuldade do 

recorte, da representação e do traçado de desenhos e da pintura destes – impasses já 

evidenciados e ponderados com maior ênfase na seção 4.2 deste capítulo. Além disso, 

possibilitou a exploração de um quadro de alumínio com letras de ímãs, cujo propósito era 

despertar o interesse das crianças para representarem a escrita de seus nomes de forma 
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diferenciada daquela que elas já vinham tendo na representação de letras e números na lousa 

branca.  

Thaís mencionou durante a terceira entrevista que, no decorrer do semestre, pretendia 

diversificar a exploração desse espaço, oportunizando para as crianças a exploração de um 

quadro negro e, posteriormente, de um rolo de papel pardo. A substituição desses materiais será 

feita quando ela perceber que eles não são mais atrativos para as crianças. Segundo a educadora, 

o seu objetivo é manter, ao longo do ano letivo, a atração e o interesse das crianças pela 

representação de letras, números e diversas formas de desenhos, de modo espontâneo e lúdico. 

Figura 18 – Sessão da Pista de Carrinhos 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021).   
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Figura 19 – Adaptações na Sessão do Faz de Conta 

 

 
 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021).   

A pista de carrinho, confeccionada com fita isolante no piso da sala de aula, como ilustra 

a Figura 18, assim como os bercinhos construídos com papelão e a disponibilidade de pedaços 

de tecidos e TNTs coloridos, a tábua e a pia de plástico, apresentadas na Figura 19, 

contemplaram a “Sessão do Faz de Conta”, oferecendo para as crianças novas opções que 

favorecem e potencializam o seu brincar. De acordo com Thaís, a partir dessas reestruturações 

ela constatou que “as brincadeiras estão fluindo melhor, percebo que as crianças estão mais 

concentradas, e não há mais tantas disputas pelos brinquedos” porque o espaço está 

organizado e há disponibilidade de uma variedade de brinquedos e materiais.  

Saliento que os livros presentes na “Sessão da Leitura” e os jogos pedagógicos na 
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“Sessão dos Jogos”, conforme Thaís, são substituídos por outros quando ela percebe que as 

crianças não demonstram mais interesse por explorá-los. Essa troca costuma ocorrer semanal 

ou quinzenalmente. A substituição desses materiais “desperta a curiosidade das crianças” 

(EDUCADORA,2021), convidando-as a investigarem e experienciarem os novos livros e jogos, 

que possibilitam diversas aprendizagens.  

O espaço que acolhe as crianças na Educação Infantil, na visão de Barbosa e Horn (2008, 

p. 33), deve proporcionar “[...] a construção de um campo dialógico e democrático, no qual a 

criança [...] não fala sozinha, já que o adulto, parceiro e sensível às suas necessidades, está com 

ela em diferentes momentos. Reconhece-se a criança como sujeito de direitos e ativa na 

construção de conhecimentos [...]”. Observou-se que, durante a investigação da prática 

pedagógica, Thaís buscou dialogar com a voz das crianças através de uma postura acolhedora e 

ativa, oportunizando-lhes tempo e espaço para experienciarem diversos modos de relação e 

interação através do brincar. A idealização da criação dos espaços partiu da educadora, porém 

o modo como estes foram sendo reestruturados no decorrer da investigação emanou dos 

interesses e das necessidades das crianças.  

Nessa perspectiva, compreende-se que a educadora tornou-se a porta-voz das crianças, 

visto que, a partir de sua escuta atenta e sensível, soube acolher as narrativas infantis e propôs 

situações de aprendizagem que emergiram da sua relação cotidiana com a turma. Essa sua 

postura compenetrada e afetuosa coincide com a do personagem Gato Cheshire (CARROLL, 

2009), que, com sua sabedoria, não deu respostas prontas para a protagonista Alice, mas a 

encorajou a se aventurar nos diferentes caminhos possíveis até chegar ao seu destino. Durante 

a trajetória investigativa, observou-se que Thaís esteve ao lado das crianças, permitindo   que 

elas expressassem e narrassem suas potencialidades e, sempre que oportuno, mediou os saberes 

delas, respeitando as suas ações e permitindo-lhes crescer e se desenvolver de forma pessoal. 

A sensibilidade da educadora em projetar espaços convidativos, visando potencializar o 

brincar das crianças nas sessões lúdicas, possibilitou abertura para que elas criassem e 

recriassem modos diversos de explorar os objetos presentes em sala de aula. Essa afirmação 

pode ser constatada através da escuta do áudio do QR Code 5, a seguir.   
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QR Code 5 - Ação e interação das crianças durante a exploração das sessões lúdicas 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/uVUfz3eS-KE 

Diante do exposto, verificou-se que a projeção e reestruturação de sessões lúdicas em 

sua sala de aula foram as Estratégias de Ensino utilizadas pela educadora que deram visibilidade 

à escuta da voz das crianças em sua prática pedagógica. Todavia, a organização desses espaços 

amplos e convidativos, que possibilitaram para as crianças um brincar dinâmico e interativo 

com seus pares, somente foi possível neste ano letivo, 

Devido à pandemia, porque as crianças não estão vindo por enquanto no contraturno, 

e não temos a necessidade de manter os colchões presentes na sala diariamente, pois 

elas não fazem mais o descanso ao meio dia. Assim que elas chegam na escola, já se 

direcionam até as sessões para brincar. E, de certo modo, eu até estou feliz, pois não 

preciso ficar arrastando os colchões pela sala durante as situações propostas na 

rotina escolar. Desse modo, consegui colocar algumas mesas e cadeiras para 

acomodar as crianças durante o brincar e o explorar dos materiais que estão nas 

sessões lúdicas (EDUCADORA, terceira entrevista, 2021).  

 

Fica evidente na fala de Thaís que os colchões que servem para acomodar e acolher as 

crianças ao meio dia, durante o descanso, dificultam a prática pedagógica na Educação Infantil, 

pois, como eles ocupam grande espaço da sala de aula, acabam impedindo que sejam ofertados 

novos e amplos espaços lúdicos propícios para o favorecimento do ensino e da aprendizagem 

das crianças.  

É importante mencionar que durante a investigação, além da exploração das sessões 

lúdicas presentes na sala de aula, foi oportunizado às crianças experienciarem diariamente 

outras situações de aprendizagem nos demais ambientes da escola. A seguir, apresento algumas 

imagens desses ambientes. 

 

 

 

https://youtu.be/uVUfz3eS-KE


87 

 

Figura 20 – Ambientes externo, do lócus de pesquisa 

 

Fonte: Da pesquisadora (2021).  

Conforme ilustram as imagens da Figura 20, o pátio externo da Escola Municipal de 

Educação Infantil Bem-Querer é amplo. A área do hall de entrada da instituição é revestida por 

pedra brita. Segundo Thaís, neste espaço, “as crianças realizam atividades físicas, como correr, 

saltar, pular corda; brincam com carrinhos, caminhões de caçamba, sucatas e realizam 

diferentes brincadeiras”. Do lado esquerdo do prédio, há um parque infantil, constituído por 

uma caixa de areia e brinquedos de playground (gangorras, balanços, escorregas e gira-gira). 

Esses espaços são compartilhados com as demais turmas durante a rotina escolar. Neste caso, 

a educadora salientou “que diariamente as educadoras fazem um rodízio, para explorar os 

espaços”. Em dias de chuva, a EMEI divide o espaço de um ginásio de futebol de salão com a 

EMEF21 do município para realizar as situações de aprendizagens que demandam a exploração 

de uma área maior. Ambas as instituições de ensino estão edificadas próximas uma da outra, e 

o ginásio está situado nos fundos da propriedade que abrange as escolas municipais. 

Saliento que, a partir do acompanhamento da prática pedagógica da educadora e das 

discussões realizadas com ela no decorrer da terceira entrevista, foi possível constatar que a 

escuta foi a Estratégia de Ensino utilizada pela educadora e as sessões lúdicas planejadas e 

organizadas em sua sala de aula para e com as crianças intensificaram o ensino e aprendizagem 

das mesmas. A partir desta observação, concebe-se que a estética e a organização do espaço da 

Educação Infantil são um contexto primordial para o desenvolvimento da criança, uma vez que 

promove encontros nos quais as crianças e seus pares interagem e se relacionam, fazendo 

                                                           
21 Escola Municipal de Ensino Fundamental. 



88 

 

diferentes descobertas sobre o universo a que elas pertencem.  

No entanto, a estruturação dos espaços deve levar em consideração a escuta da voz das 

crianças para tornar-se um laboratório de experiências (FRIEDMANN, 2020), como a metáfora 

do “País das Maravilhas”, da obra de Carroll (2009). Os espaços devem proporcionar abertura 

para as crianças vivenciarem a sua infância e conhecerem o mundo a que pertencem, através da 

imaginação, criatividade, curiosidade, investigação, reflexão, análise, descobertas, entre outras, 

o que lhes possibilita contracenar seus diferentes enredos através da ludicidade, condição essa 

que favorece o desenvolvimento da expressão e comunicação da voz das crianças. 

Enfim, constatou-se que “A escuta da voz das crianças: estratégia de ensino que 

acolhe as inteirezas da infância” é um método que nutre e potencializa a prática pedagógica 

na Educação Infantil, pois possibilita construir com as crianças contextos de ensino que 

respeitam e estimulam o diálogo e trocas significativas que oportunizam a (co)ação e 

(co)construção de saberes através de uma pedagogia relacional.  

Em seguida, apresento e elucido o modo como se estruturou o planejamento emergente 

da educadora no decorrer desta pesquisa.  
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A Lebre de Março pegou o relógio e contemplou-o melancolicamente.  

Depois mergulhou-o na sua xícara de chá e fitou-o de novo.  

Mas não conseguiu encontrar nada melhor para dizer que  

seu primeiro comentário: “Era manteiga da sua melhor qualidade.” 

Alice estivera olhando por cima do ombro dela com certa curiosidade.  

“Que relógio engraçado!” observou. “Marca o dia do mês, e não marca a hora!” 

“Por que deveria?” resmungou o Chapeleiro “Por acaso o seu relógio marca o ano?”  

“Claro que não”, Alice respondeu mais que depressa, 

“mas é porque continua sendo o mesmo ano por muito tempo seguido.”  

“O que é exatamente o caso do meu”, disse o Chapeleiro.  

Alice ficou terrivelmente espantada. A observação de Chapeleiro  

lhe parecia não fazer nenhum tipo de sentido, embora, sem dúvida, 

os dois estivessem falando a mesma língua.  

(CARROLL, 2009, p. 83-84)  

 

 

 

Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 
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5 PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PROJEÇÃO QUE 

ACOLHE A ESCUTA DA VOZ DAS CRIANÇAS 

A Lebre de Março pegou o relógio e contemplou-o melancolicamente.  

Depois mergulhou-o na sua xícara de chá e fitou-o de novo.  

Mas não conseguiu encontrar nada melhor para dizer que  

seu primeiro comentário: “Era manteiga da sua melhor qualidade.” 

Alice estivera olhando por cima do ombro dela com certa curiosidade.  

“Que relógio engraçado!” observou. “Marca o dia do mês, e não marca a hora!” 

“Por que deveria?” resmungou o Chapeleiro “Por acaso o seu relógio marca o ano?”  

“Claro que não”, Alice respondeu mais que depressa, 

“mas é porque continua sendo o mesmo ano por muito tempo seguido.”  

“O que é exatamente o caso do meu”, disse o Chapeleiro.  

Alice ficou terrivelmente espantada. A observação de Chapeleiro  

lhe parecia não fazer nenhum tipo de sentido, embora, sem dúvida, 

 os dois estivessem falando a mesma língua.  

(CARROLL, 2009, p. 83-84)  
 

 

Neste capítulo, pretendo contemplar o primeiro e o terceiro objetivo desta pesquisa, que 

foram: analisar o planejamento diário da educadora; e identificar de que modo ela deu 

visibilidade à escuta da voz das crianças em sua prática pedagógica, com foco no planejamento.  

Ao longo dos escritos, discorro sobre o modo como se apresenta o planejamento da 

educadora deste estudo, que é voltado a uma perspectiva teórica emergente, pois é organizado 

a partir do que emerge da sua relação e interação diária com as crianças na Educação Infantil, 

acolhendo os seus interesses e as suas necessidades. No decorrer das seções, apresento as 

políticas públicas que orientam a organização do planejamento da educadora, como também a 

sua concepção de Criança, de Infância e de Educação Infantil, conceitos que estão atrelados ao 

seu planejamento e, além disso, abordo o modo como ela estruturou o seu planejamento e deu 

visibilidade à escuta da voz das crianças em sua prática pedagógica. 
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O planejamento é um instrumento vital na prática pedagógica dos educadores da 

primeira infância, uma vez que serve como projeção da dinâmica da sua ação mediadora junto 

às crianças em sala de aula. Contudo, ao promover situações de aprendizagem que oportunizam 

experiências significativas para as crianças na Educação Infantil, faz-se necessário considerar 

o tempo de experimento delas, assim como afirma o Chapeleiro em conversa com  Alice, na 

epígrafe, através deste recorte da obra de Carroll (2009), em que, apesar de sua relação 

conturbada com o tempo, na verdade ele é um grande sábio que compreende ser o tempo 

fundamental e determinante para o crescimento e desenvolvimento integral do ser humano.  

Assim sendo, compreende-se que o tempo de desenvolvimento da criança não é o 

mesmo tempo cronológico e acelerado do adulto, que é medido pelos ponteiros da hora e dos 

minutos que compõem o relógio; o seu tempo de desenvolvimento somente pode ser 

determinado pelas experiências vivenciadas nos diferentes processos de ensinar e aprender. 

Segundo Fortunati (2014), o tempo que se permite para as experiências da criança não deve ser 

definido com rigidez, mas deve ser flexível, de modo que lhe permita não só explorar as suas 

próprias potencialidades, como também fazer trocas significativas com os seus colegas e 

educador, sem que se tenha pressa. Isso porque, de acordo com Vecchi (2017, p. 63), a pressa 

“leva frequentemente a uma ação que tem significados escassos e a aprender o uso dos materiais 

e das técnicas de modo mecânico, sem emoção, sem relação intensa e gratificante”. Assim, 

pode-se dizer que, quanto maior a intensidade da relação que a criança tiver com os espaços, 

materiais, objetos e as pessoas no seu entorno, tanto mais fértil será sua experiência e conexão 

significativa com os saberes.  

Nessa perspectiva, acredita-se que o planejamento do educador na primeira infância 

deve ser flexível, e não cronometrado e regrado. Assim como concebe o Chapeleiro, ele tem de 

respeitar e considerar o ritmo das crianças, conforme atesta planejando contextos que 

proporcionam vivências e experiências significativas que oportunizam às crianças a 

possibilidade de usufruírem do tempo e do espaço para se encantarem e se sentirem convidadas 

a explorar, de forma lúdica e prazerosa, o mundo que as cerca. 

Considerando a importância de planejar não somente para, mas com as crianças, 

respeitando-as como sujeitos ativos de direitos e valorizando-as como seres potentes e 

coparticipantes de seu processo de ensino e de aprendizagem, busquei, nesta pesquisa, analisar 

e conhecer o planejamento da Thaís, que atua com uma turma de Pré-Escola Nível B, na 

Educação Infantil. 
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A seguir, apresento o princípio do planejamento na Abordagem Emergente e caracterizo 

o planejamento diário da educadora, sujeito desta pesquisa, e buscarei dar visibilidade ao modo 

como ela contemplou em seus planos a escuta da voz das crianças na Educação Infantil. 

 

5.1 Planejamento diário da educadora voltado à Abordagem Emergente  

 

O planejamento na abordagem emergente é oriundo da proposta pedagógica das escolas 

municipais de Reggio Emilia/Itália, mais conhecido com progettazione, que Rinaldi (2016, p. 

122) concebe como  

[...] um processo dinâmico, uma jornada que envolve a incerteza, a chance que sempre 

surge nas relações com os outros. O trabalho de projetos cresce em muitas direções, 

sem progressão predefinida, sem desfechos decididos antes de a jornada começar. 

Significa estar aberto aos resultados imprevisíveis das investigações e das pesquisas 

com as crianças. O rumo de um projeto pode ser curto, contínuo ou descontínuo e está 

sempre aberto a modificações e mudanças de direções. 

 

Esse planejamento é elaborado através de projetos que são realizados para e com as 

crianças, a partir do que emerge dos seus interesses e necessidades. Rinaldi (1999, p. 113) 

salienta que esse é um método 

[...] de trabalho no qual os professores apresentam objetivos educacionais gerais, mas 

não formulam objetivos específicos para cada projeto ou atividade de antemão. Em 

vez disso, formulam hipóteses sobre o que poderia ocorrer, com base em seu 

conhecimento das crianças e das experiências anteriores. Juntamente com estas 

hipóteses, formulam objetivos flexíveis e adaptados às necessidades e interesses das 

crianças, os quais incluem aqueles expressados por elas a qualquer momento durante 

o projeto, bem como aqueles que os professores inferem e trazem à baila à medida 

que o trabalho avança. 

 

Nesse sentido, Silva (2011, p. 27) corrobora e explica o planejamento na abordagem 

emergente:  

É aquele que dá forma à ação educativa, à didática, ao ambiente, à participação e à 

formação pessoal. Não é um programa pré-definido. É uma estratégia de pensamento 

e de ação respeitosa e solidária com o processo de aprendizagem das crianças e dos 

adultos; aceita a dúvida, a incerteza e o erro como recursos importantes de 

aprendizagem. Ele é pensado a partir do que emerge do cotidiano das crianças, 

construindo-se no processo de cada atividade ou projeto de trabalho, e, por isso, 

também considerado como flexível, em ação, porque pode ir se ajustando 

constantemente pelo diálogo entre as crianças e os professores, de acordo com os 

interesses e as necessidades das crianças que vão se apresentando ao longo dos 

projetos. Realiza-se através da observação, da documentação e da interpretação, 

através de uma estreita sinergia entre a organização do trabalho e a investigação 

educativa. 

 

Desse modo, o planejamento na abordagem emergente não é linear, por isso “não 

podemos estar e nem ficar no automático”, conforme atesta a educadora, pois esta é uma 



93 

 

perspectiva de trabalho aberta e questionadora, a qual permite que sua projeção seja elaborada 

de forma flexível para atender às situações circunstanciais e contextuais que emergirem em sala 

de aula, atendendo às expectativas apresentadas pela voz das crianças, que são acolhidas pela 

escuta do educador. Silva (2001, p. 23) ressalta que a escuta possibilita “um mergulho em um 

determinado assunto”, ou seja, a partir do que emerge da escuta voz da criança. Conforme Thaís, 

cabe ao educador “planejar situações de aprendizagem condizentes com as ações e 

acontecimentos cotidianos” do contexto relacional que ocorre em sala de aula. 

Para Lorenzon (2018 p. 34), na elaboração do planejamento com a abordagem 

emergente, “o professor não é um mero espectador, mas sim alguém que promove um conjunto 

de ações que precisam ser realizadas para fomentar a aprendizagem das crianças”. Entende-se 

que a projeção desse planejamento não surge de uma improvisação, pois parte de um contexto.  

Nessa perspectiva, Thaís ressaltou que “a escuta é necessária antes da elaboração do 

planejamento, pois é necessário primeiro conhecer as crianças, para depois planejar (...) só 

assim saberemos o que propor e de que forma podemos estimular aprendizagem dela a partir 

da sua voz”. Compreende-se que é imprescindível que o educador da primeira infância se valha 

da estratégia da escuta da voz das crianças para, posteriormente, sustentar, dialogar e apoiar os 

seus saberes, permitindo-lhe construir conhecimentos e significados através de um exercício de 

alteridade em que há partilhas, tanto individuais quanto grupais.  

O planejamento na abordagem emergente não é uma mera tradução e transmissão de 

conteúdos artificiais, mas uma projeção flexível de situações de aprendizagem que “acolhe o 

outro, que retém a dúvida e a consciência do erro e da incerteza” (RINALDI, 2014, p. 49). Isso 

porque possibilitar o ensino voltado “para as expectativas das crianças é um processo 

hipotético”, de acordo com a educadora, visto que a estratégia de escuta é subjetiva, e a escolha 

pelas práticas poderá ou não promover ações experienciais para a construção de saberes delas.  

Essa incerteza da promoção de situações de aprendizagem que favoreçam o 

desenvolvimento das crianças, referida pela educadora, pode ser observada através das 

considerações feita por ela em seu Diário Reflexivo, conforme ilustra a Figura 21, a seguir. 
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Figura 21 – Reflexões da educadora sobre a sua prática pedagógica, ao se observar através da 

análise dos vídeos 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021).  

A partir das reflexões da educadora sobre a sua prática pedagógica, verifica-se que, ao 

analisar alguns recortes dos vídeos feitos de sua relação e interação com as crianças durante a 

trajetória investigativa, ela percebeu que em alguns momentos esteve no automático, 

preocupando-se mais com o resultado final do que com o processo de desenvolvimento das 

crianças durante as situações de aprendizagem ofertadas. Todavia o conhecimento não é 

aprendido como um todo, ele é contínuo. 

Nesse sentido, ressalto que, nos nossos encontros virtuais, o processo de 

desenvolvimento da criança foi pauta das nossas discussões e reflexões durante as entrevistas. 

E, em uma dessas conversas, Thaís mencionou que “não podemos nos precipitar e querer 

identificar se a criança aprendeu ou não determinado saber, creio que seja importante refletir 

sobre o seu processo de desenvolvimento pessoal. [...] é importante estarmos sempre ao lado 
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da criança, mediando o conhecimento”, assim como devemos possibilitar-lhe tempo e espaço 

para a construção e reconstrução dos seus próprios significados de vida, condição essa 

necessária para a formação humana. 

Assim, diante do exposto, compreendo que o princípio do planejamento na abordagem 

emergente constitui-se na projeção de uma prática pedagógica relacional em que o educador e 

a criança estão em uma mesma sintonia e há reciprocidade. As premissas da prática pedagógica 

para a primeira infância, nessa abordagem, são concebidas através da escuta da voz das crianças, 

e a função do educador não é estar à frente delas para antecipar os saberes, nem atrás na 

retaguarda, só observando-as, mas precisa estar constantemente ao lado, acompanhando-as e 

sendo coparticipante dos seus processos educativos através das ações que são experienciadas 

na Educação Infantil.  

Em seguida, discorro sobre as políticas públicas educacionais que regem a prática 

pedagógica de Thaís e demais educadores que atuam na Educação Infantil.  

 

5.2 Políticas Públicas: um guia que orienta a organização do planejamento da educadora 

 

Assim como nas demais etapas do ensino, o planejamento também é uma ferramenta 

essencial para a prática na primeira infância, pois ele possibilita que o educador organize e 

sistematize o seu pensamento voltado à prática pedagógica e também serve como possibilidade 

reflexiva sobre a sua prática docente. Existem diferentes modos de elaborar e estruturar o 

planejamento pedagógico, todavia eles devem estar amparados no Projeto Político Pedagógico 

(PPP), Regimento, Currículo ou a Proposta Pedagógica de cada instituição, que estão 

fundamentadas em políticas públicas educacionais.  

De caráter mandatório, a DCNEI (2010) articulada com a BNCC (2018) abrangem 

avanços políticos, tecnológicos, científicos e sociais, e reúnem princípios que orientam as 

práticas pedagógicas de educadores que atuam na Educação Infantil, tanto nas escolas públicas 

quanto nas privadas, propondo que as intencionalidades educativas oportunizem 

cotidianamente vivências significativas,  em tempo real, considerando as particularidades e 

especificidades de cada turma, através de diferentes experiências que favoreçam o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, vinculados ao educar e ao cuidar – funções 

indissociáveis  –  através dos eixos norteadores, interações e brincadeiras.  
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As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2010) propõem que a proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil deve respeitar e seguir princípios: 

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 (BRASIL, 2010, p. 16, 

grifos da pesquisadora). 

 

Os princípios éticos, políticos e estéticos não apenas asseguram o reconhecimento e dá 

credibilidade às ações desenvolvidas nas escolas da primeira infância, como também garantem 

o direito a todas as crianças ao acesso integral à escola de Educação Infantil, em que o arranjo 

pedagógico deve considerar as inteirezas infantis. Na primeira infância, segundo Thaís, “as 

crianças devem ser acolhidas, respeitadas e oportunizadas diariamente através do brincar”, 

experienciar, conviver, interagir, participar, expressar, criar e recriar saberes que as constituem 

como sujeitos ativos e coparticipantes de sua própria cultura, permitindo-lhes que desenvolvam 

um papel ativo e social no espaço em que estão inseridas, ampliando e diversificando sua cultura 

infantil.   

A Base Nacional Comum Curricular (2018), já prevista na Constituição Federal de 

(1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), é um referencial que estabelece 

competências que visam à garantia de seus direitos de aprendizagem para as crianças na 

Educação Infantil, elaborados a partir dos princípios éticos, políticos e estéticos propostos pela 

DCNEI (2010), que são “conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e o conhecer-se”. 

Os verbos presentes nos seis direitos de aprendizagem da criança referem-se aos diferentes 

modos como elas aprendem, através de situações lúdicas e de interações coletivas, que estão 

integrados e estruturados em cinco Campos de Experiências, que são: “O eu, o outro e o nós”, 

“Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e 

imaginação”, “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. A BNCC (2018) 

propõe uma série de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, divididos por faixa etária 

e nomenclaturas usadas por segmentos da Educação Infantil.  

Os Campos de Experiências propostos na Base Nacional Comum Curricular (2018) 

surgem como inspiração do currículo das escolas municipais da primeira infância de Reggio 

Emilia/Itália (2012). Todavia, a BNCC (2018) contempla aspectos específicos para o 

desenvolvimento integral das crianças que frequentam a Creche (Bebês – zero a 1 ano e 6 

meses; Crianças bem pequenas – 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e da Pré-Escola (Crianças 
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pequenas – 4 anos a 5 anos e 11 meses), na Educação Infantil. Já o currículo italiano define 

aspectos para o Campo de Experiências somente para as crianças a partir dos 4 anos de idade, 

que frequentam a Pré-Escola. Saliento que a outra diferença que há entre os Campos de 

Experiências brasileiro para o italiano é que os arranjos curriculares propostos pela BNCC 

(2018) apresentam mais especificidades do que o currículo da Itália. Contudo, ambas as 

propostas pedagógicas visam dar visibilidade à escuta da voz das crianças, considerando a 

identidade e as especificidades socioculturais de cada país.  

Desse modo, ressalta-se que tanto a DCNEI (2010) como a BNCC (2018) propõem 

reflexão sobre a organização de uma docência mais ética, acolhedora e sensível, orientando a 

elaboração dos currículos para as instituições da primeira infância, visando garantir os direitos 

de aprendizagem para todas as crianças, sem exclusão, assegurando-lhes qualidade de 

educação, considerando e respeitando as suas singularidades, ritmos e tempos, pois as crianças 

são concebidas pelas políticas públicas educacionais como sujeitos históricos e de direitos. 

O currículo que rege a prática pedagógica na primeira infância é construído na relação 

atenta e sensível das ações cotidianas realizadas com as crianças, considerando as 

particularidades e a identidade de cada comunidade escolar. Nessa perspectiva, as instituições 

têm a obrigação de elaborar e adequar a sua prática pedagógica levando em consideração as 

referências nacionais, porém possuem autonomia para decidir inúmeros aspectos de 

organização pedagógica, desde que respeitem os princípios éticos, políticos e estéticos previstos 

na DCNEI (2010), que não permitem visões e ações antidemocráticas e que não respeitam as 

diversidades e manifestações culturais expressas pelas crianças no contexto escolar.  

O desafio atual das escolas da primeira infância é planejar contextos e situações de 

aprendizagem que visam ao desenvolvimento integral das crianças, dando ênfase a temas 

transversais que estão associados aos interesses e às necessidades apresentadas por elas durante 

o cotidiano escolar, e compete ao educador dialogar, mediar e articular as experiências 

apresentadas com o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural, histórico, artístico e 

tecnológico da humanidade. Assim sendo, a escuta é premissa para a prática pedagógica, 

tornando-se uma das Estratégias de Ensino essenciais na dimensão da organização curricular 

da Educação Infantil, dando visibilidade à voz das crianças.  

Assim, concebe-se que, nessa perspectiva, a criança conecta os “fios” da escola, pois 

torna-se o centro do planejamento, e a prática pedagógica na Educação Infantil necessita ser 
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reinventada, levando em consideração as concepções e características epistemológicas 

presentes nas atuais políticas públicas educacionais.  

Em seguida, apresento as concepções da educadora sobre Criança, Infância e Educação 

Infantil, conceitos essenciais que embasam e alicerçam a sua prática pedagógica.  

 

5.3 Concepções da educadora sobre Criança, Infância e Educação Infantil 

 

Compreender princípios que estão atrelados à prática pedagógica na Educação Infantil 

é fundamental para o desenvolvimento de ações respeitosas que garantam os direitos de 

aprendizagem das crianças. O educador que tem consciência da concepção de Criança, Infância 

e de Educação Infantil promove contextos de ensino e de aprendizagem permeados não somente 

por teorias educacionais, mas também por saberes construídos cotidianamente junto com as 

crianças na rotina escolar, através das diversas relações afetuosas e sensíveis que atentam às 

suas especificidades. O conhecimento na primeira infância não é transmitido, mas construído 

através de experiências diárias, em que as crianças produzem sentido sobre o mundo que as 

cerca.  

Planejar situações de aprendizagem para a primeira infância demanda construção, 

interpretação e diálogo contínuo com as crianças, uma vez que a aprendizagem, de acordo com 

Malaguzzi (2016, p. 72), “não é um resultado automático do que lhe é ensinado. Ao contrário, 

isso se deve em grande parte à própria realização das crianças como uma consequência de suas 

atividades e de nossos recursos”. Desse modo, as situações de aprendizagem devem ir ao 

encontro da concepção e do pensamento infantil; o educador precisa olhar, refletir, 

problematizar e projetar o contexto educacional a partir de uma pedagogia participativa, em que 

o adulto e as crianças coparticipam na construção da jornada de aprendizagem, através de 

experiências de investigações significativas que comungam o conhecimento sobre si, o outro e 

o mundo. 

Contudo, acolher as subjetividades expressas pela voz das crianças no contexto 

educativo da primeira infância e propor situações de aprendizagem que se relacionam à 

perspectiva dos seus interesses e necessidades requer que estejam claras para o educador 

concepções atreladas à sua prática diária, pois elas são determinantes para a promoção de ações 

respeitosas e comprometidas com o desenvolvimento e bem-estar das crianças na Educação 

Infantil. 
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Durante a investigação, Thaís foi questionada sobre a concepção de Criança, Infância e 

Educação Infantil, princípios atrelados à sua prática pedagógica. A educadora ressaltou que a 

Criança é caracterizada  

Como um ser curioso, que cria e recria saberes, enquanto brinca. É um ser 

questionador, cheio de potencialidades, que experimenta com vivacidade em tudo que 

se envolve. (...) é um ser que carrega consigo uma bagagem muito grande da sua 

vivência familiar (…) elas têm mais a nos ensinar do que aprender (...) ela não é um 

sujeito cru, ela possui experiências diversas (EDUCADORA, primeira entrevista, 

2021).   
 

Quanto à Infância, Thaís destacou que  

Não existe uma única forma de vivenciar a infância, pois esta está relacionada ao 

modo e meio em que a criança vive (...) é a fase da descoberta, da imaginação, de 

experiências, do faz de conta (...) em que tudo é possível, em que uma folha da árvore 

ou outra coisa qualquer se transforma em um brinquedo, é um mundo de inúmeras 

possibilidades (...) que deixam marcas para toda a vida do ser humano 

(EDUCADORA, primeira entrevista, 2021). 

 

E a Educação Infantil, segundo a educadora, é 

A base e a fase mais encantadora, que proporciona inúmeras descobertas para as 

crianças (...) é um leque de possibilidades, em que não só se estimula o ensino e a 

aprendizagem, mas aprende-se a socializar a interagir com o outro através do brincar 

(...). A Educação Infantil é de extrema importância para o desenvolvimento da 

criança, pois é nesta etapa que ela aflora seus interesses em descobrir o mundo que 

habita, aprende através da experiência, desenvolve a sua comunicação, relações 

sociais e aprimora, através do brincar, habilidades cognitivas, físicas, culturais e 

sociais (EDUCADORA, primeira entrevista, 2021). 

 

Os recortes da fala da educadora durante a primeira entrevista evidenciam que ela tem 

conhecimento sobre princípios relacionados à sua prática pedagógica, os quais condizem com 

as concepções presentes nas políticas públicas educacionais que orientam a organização e a 

estruturação curricular da proposta pedagógica das instituições da primeira infância.   

Essas concepções referidas pela educadora foram evidenciadas em sua prática 

pedagógica durante a investigação, na organização das sessões lúdicas presentes em sua sala de 

aula, já apresentadas no capítulo 4; na sua relação e interação com as crianças durante a rotina 

escolar e nas diversas situações de aprendizagem planejadas, que estavam baseadas no respeito 

e sensibilidade de acolhimento e escuta da voz das crianças. A ação atenta e respeitosa da 

educadora com as crianças pôde ser verificada em uma cena que ocorreu no refeitório da escola, 

como é possível escutar a seguir. 
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QR Code 6 - “Eu sei como é que cai o dente!” – Bento 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/xoMFDBYRa34 

Espontaneamente, durante o lanche da fruta servida às 13h30min, as crianças iniciaram 

uma discussão sobre a erupção do dente de leite, havendo diferentes teorizações feitas por elas, 

e, nessa interação, é possível acompanhar a escuta respeitosa e a mediação do conhecimento 

realizado pela educadora durante a troca de percepções concebidas pelas crianças.  

A ação de permitir   que as crianças manifestassem o seu conhecimento sobre o processo 

de dentição e juntos discutirem sobre os procedimentos e os cuidados para desenvolver hábitos 

preventivos   sustentou as concepções referidas pela educadora sobre os princípios que estão 

atrelados à sua prática pedagógica, através da promoção da pedagogia participativa, em que as 

crianças foram protagonistas de sua aprendizagem. Segundo Formosinho e Oliveira-

Formosinho (2019, p. 16), “o envolvimento das crianças na construção do conhecimento, em 

uma experiência contínua e interativa. [...] e a motivação para a aprendizagem é sustentada pelo 

interesse intrínseco na tarefa pela motivação intrínseca da criança”. A criança, nessa perspectiva 

da abordagem da pedagogia participativa, é considerada como sujeito ativo, e não como mero 

receptor de cultura; ela carrega consigo uma vasta bagagem histórica e cultural, que condiz com 

a sua realidade econômica e social, construída no seio familiar e ampliada através da sua relação 

e interação com os demais espaços que habita. E, na Educação Infantil, cabe aos educadores 

acolherem as diferentes expressões presente na voz das crianças e potencializarem esses saberes 

através da promoção de diferentes contextos de ensino, visando à experienciação significativa 

de múltiplas aprendizagem que ampliam o seu repertório de saberes.  

A seguir, apresento a organização do planejamento fundamentado na abordagem 

emergente de Thaís, embasado em teorias educacionais e na escuta que acolheram e deram 

visibilidade à voz das crianças durante o acompanhamento da sua prática pedagógica.   

 

https://youtu.be/xoMFDBYRa34
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5.4 Organização do planejamento emergente da educadora 

 

Nessa seção, darei visibilidade ao modo como a educadora Thaís organizou e estruturou 

o seu planejamento diário, no decorrer da investigação.  

O planejamento diário de Thaís “não possui uma estruturação pré-determinada pela 

gestão escolar”. Segundo a educadora, ela tem autonomia para organizá-lo, todavia é preciso 

contemplá-lo com o que prevê a Proposta Pedagógica da instituição, que está embasada nas 

DCNEI (2010), na BNCC (2018) e no Referencial Curricular Gaúcho22 (2018), visando aos 

processos de aprendizagem das crianças baseados nas interações e na brincadeira, tendo como 

proposta a organização dos ambientes e espaços da instituição escolar para acolher as crianças 

e oportunizar-lhes a exploração de diferentes materiais, brinquedos e objetos que favoreçam o 

seu desenvolvimento integral.  

Segundo Thaís, a elaboração de seu planejamento diário parte do que emerge da sua 

relação e interação com as crianças durante o contexto escolar. Ressaltou que costuma fazer 

Uma sondagem das perspectivas das crianças antes de planejar (...) eu preciso ter 

conhecimento sobre o que elas já sabem, para eu poder planejar a minha prática, não 

posso programar o meu planejamento sem antes conhecer as crianças (...) eu procuro 

escutá-las quando estão brincando e interagindo umas com as outras, para verificar 

quais são as suas preferências, seus interesses ou necessidades (...) então eu 

normalmente proponho situações de aprendizagem dirigidas ou espontâneas,  nas 

quais elas criam diferentes modos de exploração e experienciação de forma lúdica 

(...) quando eu planejo, a minha ideia é proporcionar diferentes estímulos, que 

garantam o desenvolvimento de todas as crianças (EDUCADORA, primeira 

entrevista, 2021).  

 

O planejamento da educadora embasa-se na convivência diária com as crianças no 

cotidiano da escola. Ressalto que, durante a investigação, foi possível constatar que Thaís 

organizou e estruturou de forma micro e macro o seu planejamento emergente. O 

microplanejamento da educadora é caracterizado por um caderno físico, no qual ela organiza e 

sistematiza a descrição da rotina escolar, como é possível verificar através da Figura 22 a seguir.  

 

 

                                                           
22 Documento elaborado pela Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais da Educação (UNDIME) e o Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), que 

norteia os currículos das instituições gaúchas, públicas e privadas, conforme o que regem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) e a Base Nacional Comum Curricular (2018), 

considerando as particularidades culturais, sociais e históricas do Estado do Rio Grande do Sul.  
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Figura 22 – Estrutura do planejamento diário da educadora 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021).  

Na imagem da Figura 22, pode-se observar a elaboração e a organização do 

microplanejamento diário da educadora. Nessa estruturação de planejamento, Thaís apresenta 

a definição de objetivos pré-estabelecidos para as situações de aprendizagem previamente 

planejadas e descreve as ações e brincadeiras que ocorrem no decorrer do dia, através de jogos 

pedagógicos, atividades físicas ou de propostas que envolvam a expressão artística, recorte, 

colagem, modelagem, entre outras, que visam ao desenvolvimento das crianças conforme os 

seus interesses e necessidades apresentadas no contexto escolar. Além disso, realiza uma 

avaliação da sua prática docente e por vezes descreve observações realizadas durante o 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças no cotidiano escolar. 

O macroplanejamento de Thaís foi constatado em sua Estratégia de Ensino utilizada 

durante a investigação, quando ela planejou e organizou sessões lúdicas em sua sala de aula, já 

apresentadas nas seções 4.4 e 4.4.1 no capítulo 4 desta pesquisa - “A escuta da voz das crianças: 
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Estratégia de Ensino que acolhe as inteirezas da infância”-, conforme o interesse e as 

necessidades apresentadas pelas crianças durante a rotina escolar, que oportunizou às crianças 

desenvolverem diferentes aprendizagens através da relação e interação com seus pares, de 

forma lúdica.  

Saliento que ambos os planejamentos estão correlacionados e condizem com a proposta 

pedagógica da educadora, visando ao desenvolvimento integral das crianças. Todavia, o aspecto 

que os diferencia é que o macroplanejamento possui uma durabilidade maior e indeterminada, 

ou seja, ele é planejado para possibilitar às crianças diferentes experienciações, que podem 

durar dias, semanas ou mês/meses. Já o microplanejamento é aquele no qual Thaís planeja 

diariamente situações de aprendizagem, além de possibilitar a exploração e investigação dos 

espaços lúdicos presentes na sala de aula. 

A organização e a estruturação dos espaços lúdicos da sala de aula, planejados para 

potencializar o ensino e aprendizagem das crianças, foram identificadas no microplanejamento 

da educadora, assim como ilustra a imagem da Figura 23, a seguir.  

Figura 23 – Avaliação do microplanejamento elaborado pela educadora  

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 
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A imagem da Figura 23 é um recorte de um dos microplanejamentos elaborados pela 

educadora durante a investigação.  Diariamente, Thaís costuma fazer uma avaliação em seu 

microplanejamento, expondo as suas percepções frente à sua prática pedagógica desenvolvida 

no dia, descrevendo observações feitas nas situações de aprendizagem desenvolvidas e o modo 

como as crianças exploraram os espaços planejados e organizados para acolher e potencializar 

as relações e interações com os seus pares, bem como faz uma autoavaliação da sua prática. 

Cabe salientar que a estruturação do microplanejamento da educadora foi flexível, uma 

vez que as propostas planejadas no decorrer das situações que emergiram no cotidiano da escola 

sofreram alterações diárias. Além disso, as situações de aprendizagem foram realizadas não 

somente dentro da sala de aula, mas também nos diferentes ambientes e espaços da instituição 

escolar, conforme a relação e a interação constituída com as crianças, como se pode constatar 

através da escuta do áudio do QR Code 7, a seguir. 

QR Code 7 - Planejamento flexível 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/pJch9gvCnFY 

É importante enfatizar que a estruturação e a organização do micro e do 

macroplanejamento educacional de Thaís, durante a investigação, emergiram dos interesses e 

das necessidades apresentadas pelas crianças no cotidiano escolar, e foram embasadas em 

políticas públicas que regem princípios que orientam a sua prática pedagógica na Educação 

Infantil. 

Quanto à escuta da voz das crianças no planejamento emergente de Thaís, esta estratégia 

de ensino oportuniza contextualizar e projetar situações de aprendizagem através de um 

processo humanizante, em que as crianças escutam a si mesmas, como escutam as intenções da 

educadora. Nessa perspectiva, Oliveira–Formosinho e Pascal (2019, p. 48) ressaltam que a 

criança “que escuta cria hábito de incluir intenções e propósitos, bem como de tomar decisões; 

o educador cria hábito de incluir os propósitos da criança e de negociar as atividades e projetos, 

https://youtu.be/pJch9gvCnFY
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promovendo uma aprendizagem experiencial cooperativa”. Nesse processo de escutas plurais, 

tanto da criança, quanto do educador, é possível elaborar e estruturar o planejamento 

educacional voltado a uma aprendizagem relacional e experiencial de modo ativo e 

participativo. 

A ação recíproca de acolhimento e respeito para e com os direitos das crianças pôde ser 

acompanhada na prática pedagógica de Thaís, durante a investigação. A escuta da voz das 

crianças foi identificada no macroplanejamento emergente da educadora, através da 

estruturação das sessões lúdicas, presentes em sua sala de aula, as quais foram planejadas pela 

educadora no início do ano letivo; entretanto, elas foram sendo reestruturadas durante a 

investigação, a partir dos interesses e necessidades das crianças apresentadas no cotidiano 

escolar.  

Em relação aos materiais, brinquedos e objetos disponibilizados nos espaços lúdicos, a 

partir dos desejos e das adversidades expressas pelas crianças, além de potencializarem a 

relação e interação das mesmas, observou-se que eles oportunizaram experiências significativas 

para a turma, possibilitando o desenvolvimento de diferentes aprendizagens. Como exemplo, 

no caso da disponibilidade das tesouras, na “Sessão da Criatividade”, verificou-se que a 

exploração diária desse instrumento possibilitou que as crianças desenvolvessem habilidades 

de manuseio. A exploração dos giz de cera, lápis de escrever e pintar, permitiu que as crianças 

ampliassem a representação de diferentes formas de grafismo, assim como   a exploração do 

quadro de alumínio com letras de ímãs possibilitou que algumas crianças desenvolvessem o 

reconhecimento e a sequência de escrita de seus nomes, como se pode observar na imagem da 

Figura 24, a seguir.  
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Figura 24 – Percepção da educadora sobre o desenvolvimento das crianças, durante a 

exploração das sessões lúdicas, presentes na sala de aula  

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 

A avaliação feita por Thaís em seu microplanejamento comprova que a organização dos 

espaços lúdicos na sala de aula favoreceu o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. 

Além do mais, deixa evidente que naquele dia ela não havia planejado uma proposta dirigida23 

                                                           
23 A proposta dirigida refere-se a algo que é proposto e mediado pela educadora, e esta tem um objetivo de 

aprendizagem pré-determinado em seu microplanejamento.  
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e justifica que não foi possível por não estar se sentindo muito bem; esse imprevisto, porém, 

oportunizou-lhe observar e escutar atentamente a voz das crianças durante a exploração dos 

espaços. Nessa ação, constata-se o quão importante se concebe o “tempo”, mencionado pelo 

Chapeleiro, personagem da história de “Alice no País das Maravilhas”, para a experienciação, 

pois as crianças tiveram, em diferentes momentos, diversos contatos com os variados materiais 

e objetos presentes nas sessões lúdicas, organizadas na sala de aula, para desenvolverem 

saberes, e, na circunstância daquele dia, com um tempo maior, a educadora conseguiu 

acompanhar e identificar o progresso de conhecimento das crianças. 

Nesse sentido, de acordo com Rinaldi (2014, p. 46), a aprendizagem “é um lugar de 

relação” que possibilita novas vias para a educação e formação da criança. Contudo, o cotidiano 

no espaço da Educação Infantil só se torna significativo para as crianças se for um lócus de 

sentidos, onde é permitido tempo e espaço para a construção de sua identidade, criação e 

recriação de saberes, em que há trocas constantes, acolhimento e valorização das diferentes 

interações que elas constituem no contexto educativo. Observou-se, na prática pedagógica de 

Thaís, que ela acolheu as considerações e curiosidades das crianças, promovendo um processo 

educativo permeado por valores e cultura a partir da participação e liberdade de expressão. 

Cumpre ressaltar que, assim como o tempo foi determinante para a prática de observação 

e escuta da educadora no episódio apresentado na Figura 24 - “Percepção da educadora sobre 

o desenvolvimento das crianças, durante a exploração das sessões lúdicas, presentes na sala de 

aula” -, essa condição lhe propiciou mediar a aprendizagem das crianças durante o brincar, 

como se evidencia no áudio do QR Code 8, a seguir.  

QR Code 8 – A escuta da educadora durante o brincar do Yago 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/nSg8aU81Qxc 

Enquanto as crianças exploravam os espaços lúdicos da sala e brincavam com os 

diferentes brinquedos, Thaís aproveitou para acompanhar e observar a interação das crianças. 

https://youtu.be/nSg8aU81Qxc
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Naquele momento, havia um grupo de crianças sentadas sobre o carpete exposto no centro da 

sala, montando diferentes brinquedos com peças de lego. Após várias tentativas de encaixe de 

duas peças, Yago direciona o seu olhar para a educadora e retorna para as peças, realizando 

esse movimento diversas vezes. Essa ação foi uma forma de comunicação em que a criança 

solicitou ajuda da educadora, que prontamente acolheu e compreendeu a voz expressa pelo olhar 

e se direcionou até ele para fazer a mediação do encaixe da peça.  

Além das sessões lúdicas, Thaís deu visibilidade, em seu microplanejamento, à escuta 

da voz das crianças, planejando diariamente situações de aprendizagem que visavam estimular 

a aprendizagem das crianças a partir dos interesses e necessidades expressas por elas no 

cotidiano da escola. Durante o acompanhamento da prática pedagógica da educadora, observou-

se que as situações de aprendizagem foram diversificadas, envolvendo a expressão artística, 

recorte, colagem, brincadeiras, jogos pedagógicos e atividades físicas. As propostas foram 

realizadas individualmente, em pequenos grupos, como também todos juntos ao mesmo tempo, 

dependendo do cotidiano escolar. 

As propostas organizadas e planejadas pela educadora a partir do que emergiu da escuta 

da voz das crianças foram compartilhadas com elas diariamente no início de cada encontro para 

que, desse modo, a turma pudesse ter conhecimento sobre o contexto de ensino preparado para 

aquele dia. Além disso, foram informadas sobre a necessidade de adaptar ou alterar alguma 

organização pré-determinada da rotina escolar. Essa afirmação pode ser constatada na escuta 

do áudio do QR Code 9, em que Thaís explica para as crianças o motivo pelo qual decidiu 

modificar o arranjo da proposta que envolveu o recorte de folhas de revistas, para 

posteriormente fazer a colagem desse material no traçado gráfico da letra inicial do nome das 

crianças, colagem realizada por elas em outro momento. 

QR Code 9 – Adaptação do Planejamento 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/kk1Pf2tB8jI 

https://youtu.be/kk1Pf2tB8jI
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Saliento que, assim como as crianças foram informadas sobre a organização do 

planejamento da educadora, elas tiveram a oportunidade de manifestar suas opiniões sobre as 

propostas pedagógicas, como também puderam propor algo, discutindo a escolha do espaço ou 

ambiente em que seriam desenvolvidas as brincadeiras ou até mesmo sugerindo brinquedos ou 

materiais que integraram e potencializaram as suas experiências, durante a investigação.  

Nessa perspectiva, Malaguzzi (2016, p. 78) ressalta que as crianças podem ajudar a 

projetar as ações educativas de aprendizagem “oferecendo ideias, sugestões, problemas, 

perguntas, pistas e caminhos a seguir; e quanto mais elas confiam em nós e nos veem como um 

recurso, mais elas nos ajudam”. Escutar constantemente a criança possibilita agregar uma 

riqueza de recursos que facilitam apoiar a sua motivação e prazer em explorar e conhecer o 

universo. O foco cotidiano na escuta da voz da criança é o que sustenta a elaboração e 

reelaboração do planejamento na abordagem emergente e da prática do educador na construção 

do conhecimento, que é fecundado a partir de um contexto que visa incorporar e dar visibilidade 

às teorias das crianças. Desse modo, planejar nessa concepção possibilita ao educador projetar 

com e para as crianças, promovendo possíveis situações de aprendizagem necessárias que 

contemplam as suas perspectivas singulares. 

É oportuno destacar que a voz das crianças esteve presente na prática cotidiana da 

educadora durante a investigação, pois sua postura acolhedora permitiu tempo e espaço para as 

crianças experienciarem as diferentes situações de aprendizagem que lhes foram oportunizadas, 

as quais foram planejadas com antecedência, potencializando, dessa forma, a interatividade da 

turma. Observou-se que diariamente a relação e interação de Thaís com as crianças se constituiu 

de cumplicidade, respeito, diálogo e afeto. A observação e a escuta atenta e sensível da 

educadora foram identificadas não somente em seu planejamento, mas também nas diversas 

ações e relações constituídas no cotidiano escolar com as crianças durante as conversas, no 

mediar do amarrar o cadarço dos sapatos, no despir e vestir dos casacos, nas trocas de olhares, 

sorrisos, carícias feitas nos cabelos, nos ombros e braços das mesmas. Suas ações acolhedoras 

deram visibilidade às múltiplas e subjetivas “voz” das crianças, em sua prática pedagógica.  

No capítulo a seguir, apresento os desafios e as dificuldades narradas pela educadora no 

decorrer da sua prática pedagógica, assim como dou visibilidade às trocas significativas que a 

Pesquisa-Ação proporcionou a nós duas ao longo da trajetória investigativa.
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“Que sensação estranha!” disse Alice;  

“devo estar encolhendo como um telescópio!” 

E estava mesmo: agora só vinte e cinco centímetros  

de altura e seu rosto se iluminou à ideia de que 

chegara ao tamanho certo para passar pela portinha e 

chegar àquele jardim encantado.  

(CARROLL, 2009, p. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 
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6 DESAFIOS E DIFICULDADES: RELATOS DA EDUCADORA SOBRE 

A SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

“Que sensação estranha!” disse Alice;  

“devo estar encolhendo como um telescópio!” 

E estava mesmo: agora só vinte e cinco centímetros  

de altura e seu rosto se iluminou à ideia de que 

chegara ao tamanho certo para passar pela portinha e 

chegar àquele jardim encantado.  

(CARROLL, 2009, p. 20) 

 

Neste capítulo, dissertarei sobre os desafios e as dificuldades manifestadas pela 

educadora sobre a sua prática pedagógica, que não foram previstos nos objetivos desta pesquisa 

e nem no projeto, mas que emergiram ao decorrer da investigação, e achei interessante 

apresentá-los; como também discorro acerca das aprendizagens que juntas construímos no 

decorrer da Pesquisa-Ação desenvolvida neste estudo. 

Ao longo da trajetória investigativa, acompanhando a prática pedagógica da educadora 

através da análise de vídeos, a cada encontro virtual, e as incessantes trocas de mensagens via 

WhatsApp, gradualmente eu e Thaís fomos construindo um laço de proximidade. Nessa relação 

afetuosa e genuína que foi sendo construída dia após dia, a educadora sentiu-se à vontade em 

compartilhar comigo algumas adversidades e frustrações encontradas em sua prática 

pedagógica, ações estas segundo Thaís, que já emergiam antes mesmo de eu iniciar este estudo. 

Essa sensação de estranheza, tensão e nostalgia relatada pela educadora assemelha-se aos 

sentimentos e desafios que eu também vivencio diariamente em sala de aula. Assim como Alice 

define na epígrafe deste capítulo, seu pressentimento aparenta nos tornar pequenas e incapazes 

de resolver certas situações inusitadas, visto que desenvolver uma docência que nos exige 

acolher as inteirezas da infância nos provoca diariamente a reinventarmos a nossa prática 
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docente. 

Durante as entrevistas, em diferentes momentos Thaís refletiu sobre a sua prática 

pedagógica e ressaltou que por vezes se sente insegura, se o que está sendo proposto para as 

crianças condiz com os seus direitos de aprendizagem e se essas práticas oportunizam 

experiências significativas para as crianças. Segundo a educadora, ela tem consciência da 

importância das interações e brincadeiras desenvolvidas na Educação Infantil para o 

desenvolvimento das crianças. Ressaltou, todavia, que  

Há uma certa cobrança, por parte dos professores que atuam nos Anos Iniciais, e das 

famílias das crianças. Os professores esperam que as crianças saiam da Educação 

Infantil já reconhecendo e nomeando letras e números. Mas sabemos que nem todas 

as crianças chegam até os Anos Iniciais nesse nível, pois cada criança tem seu tempo 

de desenvolvimento, e devemos respeitar. E muitos pais das crianças ainda 

demonstram apreço em receber, no final de cada semestre, um portfólio recheado de 

atividades realizadas no papel, porém grande parte das nossas propostas 

significativas são realizadas através de situações de aprendizagem de forma lúdica, 

e não há como serem palpáveis (EDUCADORA, segunda entrevista, 2021).  

 

Apesar de as atuais políticas públicas educacionais que regem a prática pedagógica 

determinarem princípios e eixos estruturantes que visam acolher as especificidades das crianças 

na Educação Infantil, a reflexão feita por Thaís ainda repercute as pautas das formações 

docentes tanto para a primeira infância, quanto para os Anos Iniciais. Esse aspecto me fez 

refletir: Não deveriam existir encontros em que as educadoras da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais pudessem dialogar sobre as suas práticas pedagógicas? Será que de fato as famílias têm 

clareza sobre o trabalho ofertado e desenvolvido nas instituições da primeira infância e a 

importância dos estímulos proporcionados para a evolução das crianças? Nesse sentido, seria 

interessante expandir pesquisas e estudos nessa área educacional a fim de desmistificar esses 

discursos, bem como fortalecer e dar credibilidade para a prática pedagógica desenvolvida na 

Educação Infantil.  

Ao analisar os vídeos da prática de Thaís com as crianças, foi possível perceber, nos 

diferentes detalhes de suas ações diárias, que ela buscou promover a escuta atenta e sensível da 

voz das crianças, de forma verbal e não verbal, durante as propostas realizadas. No entanto, 

durante as entrevistas, Thaís destacou o quão desafiador foi para ela dividir a sua escuta em 

situações diferentes que ocorrem no cotidiano escolar. A educadora salientou: 

Quando eu proporciono uma proposta dirigida, por exemplo, que envolva a 

exploração com tinta guache, eu costumo realizar com quatro ou cinco crianças ao 

mesmo tempo, e as demais crianças exploram as sessões lúdicas. Nesse instante, 

costumo dar maior atenção para as crianças que estão realizando a proposta 

dirigida, mas percebo que as demais que estão explorando os espaços e brinquedos 
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presentes na sala de aula, precisam da minha atenção. Por exemplo, já aconteceu 

várias vezes de eu observar as crianças explorando os quebra-cabeças de blocos de 

madeira maiores, e elas estavam criando torres com as peças em vez de tentar 

encaixá-las, não que elas não pudessem criar formas diferentes de explorar o 

material (...), mas eu sei que houve uma dificuldade encontrada por elas, e fico 

frustrada em não conseguir ir até as crianças naquele momento para mediar o 

encaixe das peças (EDUCADORA, terceira entrevista, 2021).  

 

Ressalto que esse impasse verificado no recorte de sua fala, durante a terceira entrevista, 

pode ser acompanhado na escuta do áudio do QR Code 10 – “A escuta da educadora dividida 

em duas situações de aprendizagem” –, em que Thaís faz a mediação, para  determinado grupo 

de crianças, de uma situação de aprendizagem que envolveu a representação gráfica do tronco 

de uma árvore, utilizando giz de cera, para que posteriormente elas pudessem fazer carimbos 

sobre a imagem  utilizando folhas secas   recolhidas durante um passeio realizado com a turma, 

alguns dias antes, e as demais crianças estavam explorando as sessões lúdicas presentes na sala 

de aula.  

QR Code 10 – A escuta da educadora dividida em duas situações de aprendizagem  

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/b4UyioHw7ng 

Mediante a escuta do áudio, é possível compreender a adversidade sinalizada pela 

educadora em dividir a escuta da voz das crianças em duas situações de aprendizagem distintas, 

durante a sua prática pedagógica, uma vez que ela atua sozinha em sala de aula, pois não há 

outra profissional que possa auxiliá-la nas propostas. Certamente, a qualidade de ensino 

viabilizada por uma postura acolhedora, que envolva os diferentes sentidos relacionais, depende 

significativamente do número de crianças em sala de aula, assim como de outros fatores, como 

a estrutura física do espaço, a disponibilidade de materiais, dentre outras. 

Assim como a partilha de escuta da voz das crianças foi um desafio identificado na 

prática pedagógica da educadora, quando discorre sobre nossas primeiras reflexões, durante a 

investigação, Thaís salientou também que se sentiu desalentada com as propostas estabelecidas 

em seu planejamento e que por vezes não conseguiu realizá-las da forma como havia previsto. 

https://youtu.be/b4UyioHw7ng


114 

 

A insatisfação da educadora frente ao seu planejamento é firmada através da imagem da Figura 

25, a seguir.    

Figura 25 – Percepção da educadora sobre o seu planejamento 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 

Saliento que durante as entrevistas ocorreram vários momentos em que juntas 

discutimos e refletimos a respeito das expectativas que idealizamos diariamente no decorrer da 

nossa prática pedagógica na Educação Infantil. Essas frustrações  fazem parte da nossa docência 

e estão presentes cotidianamente nas entrelinhas do planejamento emergente, uma vez que 

projetar os interesses e as necessidades das crianças é uma ação subjetiva, em que são 

concebidas situações de aprendizagem que visam potencializar o processo de evolução da 

criança, todavia as escolhas e as propostas lançadas nem sempre tomarão o rumo traçado, pois 
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são as experiências das crianças que vão nortear a prática pedagógica na primeira infância, e 

não as expectativas do educador, uma vez que  o processo de desenvolvimento da criança é o 

“combustível” que impulsiona e tece as vivências significativas a partir das suas 

particularidades apresentadas.  

Acredito que essas discussões e reflexões com a educadora tenham propiciado a ela 

repensar e reestruturar a sua prática pedagógica na primeira infância. Essa asserção é reafirmada 

através da escuta do áudio do QR Code 11, em que Thaís ressalta as mudanças ocorridas em 

sua postura e prática docente, durante a realização desta investigação, em que juntas realizamos 

diversas trocas de experiências docentes.  

QR Code 11 – Relatos da educadora sobre as mudanças que ocorreram em sua prática 

pedagógica, durante a investigação 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/rQESzHXxtSI 

A trajetória investigativa deste estudo, por meio da abordagem qualitativa, tendo 

aproximação com alguns dos pressupostos da Pesquisa-Ação, permitiu-me, juntamente com a 

educadora, acompanhar e refletir junto com ela sobre aspectos relevantes de sua prática 

pedagógica com as crianças. Thaís afirmou que as entrevistas realizadas durante a investigação 

Serviram como esclarecimento de diversas dúvidas e situações que ocorrem dia a dia 

com as crianças (...) antes eu realizava ações em sala de aula, mas eu não me dava 

por conta que eram estratégias de ensino. Hoje já tenho uma visão diferente e sou 

grata. Infelizmente estas trocas de experiências docentes não acontecem com 

frequência na minha escola (...) e considero muito importante essa troca entre 

professores, pois juntos conseguimos esclarecer dúvidas que surgem na nossa prática 

e encontramos soluções através da troca de experiências. Durante as nossas 

entrevistas me senti acolhida para compartilhar as minhas inseguranças e dúvidas a 

respeito de minha prática diária, e juntas discutimos e refletimos diversos pontos 

significativos (EDUCADORA, quarta entrevista, 2021).  

 

Esse relato da educadora evidencia a relevância que a pesquisa lhe proporcionou para 

progredir profissionalmente, assim como ressaltou sentir   necessidade de   mais momentos de 

trocas de experiências entre os professores, em sua escola, pois reconhece que o 

https://youtu.be/rQESzHXxtSI
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empoderamento docente se constitui em Formações Continuadas, como também nos diálogos 

que se estabelecem entre os docentes no contexto educacional. 

O cotidiano da escola na Educação Infantil tende a ser intenso, pois o cuidar e o educar 

estão correlacionados, visto que as situações de aprendizagem emergem de todas as ações que 

ocorrem no ambiente educativo. Assim, a atenção e a dedicação do educadores nas relações 

constituídas com as crianças se intensificam. Devido a essa rotina movimentada e por vezes 

frenética, resta pouco tempo para os educadores fazerem trocas de experiências durante o dia a 

dia escolar, e as reuniões pedagógicas, bem como as formações continuadas, acabam se 

tornando momentos essenciais para expor e dialogar sobre assuntos que condizem com a prática 

pedagógica na Educação Infantil.  

Thaís evidenciou que, no período de investigação, a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes do município de Capitão/RS ofereceu uma Formação Continuada específica 

para os educadores da primeira infância, abordando assuntos condizentes com as reflexões 

feitas no decorrer desta investigação. A educadora ressaltou que, durante o curso, conseguiu 

fazer diversas associações entre as temáticas apresentadas e os diálogos realizados durante a 

pesquisa, como também destacou que esta a inspirou e motivou a compartilhar as suas 

experiências adquiridas com as colegas de trabalho, ação que favoreceu a discussão de sua 

prática pedagógica, como é possível constatar por meio da escuta do áudio do QR Code 12, a 

seguir.   

QR Code 12 – Experiência da educadora na Formação Continuada 

 

 
 

Fonte: https://youtu.be/ENiufd9mV2w 

Esse relato da educadora deixa evidente sua satisfação em participar da pesquisa, pois 

justifica que as trocas foram significativas para ela repensar e reestruturar a sua prática 

pedagógica, viabilizando acolher com respeito as inteirezas da infância na Educação Infantil. 

A sua experiência possibilitou que ela ampliasse a sua reflexão e percepção frente à sua postura 

https://youtu.be/ENiufd9mV2w
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de acolhimento, pois as discussões realizadas durante as entrevistas emergiram do seu cotidiano 

escolar, o que favoreceu a compreensão e correlação da teoria com a prática abordada na 

formação docente. Essas afirmações podem ser verificadas nas imagens das Figuras 26 e 27, 

que ilustram a sua percepção, registrada em seu Diário Reflexivo, sobre a sua participação neste 

estudo. 

Figura 26 – Primeira parte - concepção da educadora em participar da pesquisa 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 
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Figura 27 – Segunda parte - concepção da educadora em participar da pesquisa 

 

 
 

Fonte: Da educadora, sujeito da pesquisa (2021). 

Diante do exposto, pode-se identificar a relevância da Pesquisa-Ação no 

aperfeiçoamento da prática pedagógica da educadora, pois, conforme seus relatos, a experiência 

em ter participado deste estudo intensificou e reintegrou a sua formação docente, uma vez que 

as entrevistas possibilitaram para nós duas momentos de estudos e trocas significativas.   

É fundamental enfatizar que a docência na Educação Infantil é matizada por turbilhões 

de sentimentos que, às vezes, nos causam certos estranhamentos, como menciona Alice, pois o 

nosso trabalho não é só constituído de prazer e alegrias; nosso dia a dia também é constituído 

por desafios diários. Durante a investigação, Thaís expressou algumas dessas adversidades: a 

insegurança quanto à sua prática diária; o dividir a atenção e a escuta durante as situações de 

aprendizagem; as expectativas e as frustrações com o planejamento diário; a falta de diálogo e 
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de trocas significativas entre os profissionais que atuam com as crianças, entre   outros desafios 

que emergem no cotidiano escolar da Educação Infantil.  

Desse modo, finalizo este capítulo destacando que acolher as inteirezas da cultura 

infantil e promover ensino que garante os direitos de aprendizagem das crianças não é uma 

tarefa simples e fácil, pois as relações constituídas no cotidiano da primeira infância são 

subjetivas. Enfatizo, todavia, que os empecilhos encontrados no contexto escolar constituem a 

nossa docência, tal como apresentado nos escritos deste estudo, que, mediante as experiências 

que juntas concebemos, oportunizou-nos “chegar ao tamanho certo para passar pela portinha 

e chegar àquele jardim encantado” (CARROLL, 2009, p. 20). As trocas significativas 

propiciaram à educadora ressignificar a sua prática pedagógica, assim como não apenas me 

permitiram chegar ao desfecho desta pesquisa alcançando os objetivos delineados no princípio 

deste percurso, mas também me convocaram a repensar a minha prática como educadora e 

pesquisadora da primeira infância, a partir do acompanhamento da postura acolhedora e 

sensível da educadora com as crianças.   

A seguir, apresento as considerações finais desta trajetória investigativa.  
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“Quem é você?” perguntou a Lagarta. 
Não era um começo de conversa muito animador.  

Alice respondeu, meio encabulada “Eu... eu mal sei, Sir,  

neste exato momento... pelo menos sei quem eu era quando me  

levantei esta manhã, mas acho que já passei 

por várias mudanças desde então.” [...] 

“Que quer dizer com isso?” esbravejou a Lagarta. “Explique-se!” 

 “Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso”, disse Alice; 

“mas quando tiver de virar uma crisálida... vai acontecer um dia, sabe... 

 e mais tarde uma borboleta, diria que vai achar isso  

um pouco esquisito, não vai?” 

“Nem um pouquinho”, disse a Lagarta.  

(CARROLL, 2009, p. 55-57) 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração de Tabata Facchini (2021). 
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7 PALAVRAS FINAIS: NARRATIVAS QUE INSTIGAM A NOVOS 

INÍCIOS 

“Quem é você?” perguntou a Lagarta. 

Não era um começo de conversa muito animador.  

Alice respondeu, meio encabulada “Eu... eu mal sei, Sir,  

neste exato momento... pelo menos sei quem eu era quando me  

levantei esta manhã, mas acho que já passei 

 por várias mudanças desde então.” [...] 

“Que quer dizer com isso?” esbravejou a Lagarta. “Explique-se!” 

 “Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso”, disse Alice; 

 “mas quando tiver de virar uma crisálida... vai acontecer um dia, sabe... 

 e mais tarde uma borboleta, diria que vai achar isso  

um pouco esquisito, não vai?” 

“Nem um pouquinho”, disse a Lagarta.  

(CARROLL, 2009, p. 55-57) 

 

Chegando ao final deste estudo, há um turbilhão de sentimentos e emoções que 

perpassam meu ser e coincidem com as sensações definidas por Alice em conversa com a 

Lagarta, como ilustra a epígrafe através desse recorte da obra de Carroll (2009). Com certeza, 

não sou a mesma educadora e pesquisadora que fui no início deste estudo, visto que passei por 

um longo e árduo processo de metamorfose, em que essa experiência proporcionou-me 

crescimento, tanto pessoal quanto profissional.   

Gratidão é a expressão que resume o que estou sentindo neste momento, ao olhar para 

trás e retomar o caminho percorrido para chegar até aqui e ver o quão significativa foi a vivência 

experienciada.  

Durante a trajetória investigativa, muitas incertezas emergiram, pois quem previa que 

seríamos surpreendidos por uma pandemia que pararia o mundo todo? Em um curto tempo, a 

Covid-19 se alastrou por todo o planeta, e o medo de contrair o vírus tomou conta de toda a 
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população. As ruas, praças, cinemas, teatros, museus, shoppings, feiras, igrejas, escolas e 

demais estabelecimentos sociais ficaram vazios. As pessoas foram forçadas a permanecer nas 

suas residências em isolamento social, por um determinado período, para saúde e bem-estar de 

todos. Todavia, o mundo não pode ficar por muito tempo parado, pois a VIDA continuou a 

pulsar dentro de cada um de nós, e precisamos aprender a conviver com as novas adversidades 

surgidas. 

A pandemia convocou-nos a novos desafios. Fomos obrigados a nos reinventar, pois 

não houve outra alternativa a não ser criarmos meios e formas de nos relacionar para 

continuarmos ativos durante o trilhar da caminhada de vida. Este momento atípico ressignificou 

também os modos de fazer pesquisa, de ensinar e de aprender. Porém, como fazer com que os 

discursos polarizados não nos impedissem de fazer circular ideias? Como desenvolver a 

capacidade de pensar e expandir pensamentos? De que modo desenvolver uma pesquisa de 

forma virtualizada? Como acolher o mundo do outro, sem haver a presença e contato físico? 

Como se posicionar nesse processo de acolhimento? Não há como deixar de expressar a 

angústia que me tomou durante o processo investigativo diante das incertezas que vivenciamos 

nesse período pandêmico. 

Entretanto, um dos ensinamentos desta experiência investigativa é que a hesitação faz 

parte do processo do desenvolvimento humano. Apesar de eu ter delimitado um caminho 

investigativo, não foi possível prever o que iria acontecer durante o trajeto, uma vez que tive de 

fazer renúncias e tomar decisões diante das complexidades que emergiram durante o itinerário. 

Este movimento fez parte do maravilhamento da pesquisa investigativa, pois nos constituímos 

através da criação e recriação de saberes que nos concedem a evolução, processo analógico   

destacado por Alice na epígrafe deste capítulo. 

Diante desses deslocamentos inusitados que afetam a nossa existência cotidianamente, 

saliento que investigar e compreender o modo como a educadora deu visibilidade à escuta da 

voz das crianças em sua prática pedagógica na Educação Infantil convocou-me a embarcar em 

uma trajetória subjetiva. Neste movimento, fui sujeitada a lapidar a minha “escuta” para 

acolher as manifestações expressadas por Thaís no decorrer da relação e interação com a sua 

turma. 

Durante essa aventura investigativa, foi possível deparar-me com os achados 

determinados pelos objetivos elencados no roteiro metodológico deste processo científico. A 
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seguir, pontuarei os desfechos encontrados.  

O primeiro objetivo deste estudo foi o de analisar o planejamento diário da educadora. 

Durante o acompanhamento da prática pedagógica de Thaís, foi possível constatar que ela 

organizou o seu planejamento diário fundamentando-se na abordagem emergente, embasada 

em teorias educacionais e na escuta, que acolheram e deram visibilidade à voz das crianças, de 

forma verbal e não verbal. Observou-se que os micro e macroplanejamentos foram elaborados 

não somente para mas com as crianças, uma vez que as situações de aprendizagem diárias e o 

contexto das sessões lúdicas presentes na sala de aula emergiram dos interesses e das 

necessidades expressas pelas crianças, durante o cotidiano, na primeira infância. 

A postura acolhedora e respeitosa de Thaís não apenas concedeu o direito de as crianças   

serem ouvidas e compreendidas, como também as considerou como seres potentes e 

coparticipantes de seu processo de ensino e aprendizagem. Ressalto que outro aspecto 

observado no planejamento e na prática pedagógica da educadora é que ela considerou o ritmo 

e o tempo das crianças durante a rotina escolar, permitindo que elas explorassem os espaços e 

brinquedos que estiveram à sua volta, sem acelerar a experimentação dessas materialidades. 

Essa conduta da educadora assemelha-se às sábias reflexões feitas pelo personagem Chapeleiro 

Maluco (CARROLL, 2009) em diálogos com Alice, em que afirma que o tempo é determinante 

para as relações humanas, e estas não podem ser medidas por segundos, minutos, horas, mês 

ou ano, pois dependem da intensidade com que elas ocorrem. Nessa perspectiva, compreende-

se que o tempo é determinante para o processo de ensino e de aprendizagem das crianças, visto 

que este torna possível o acolhimento na primeira infância. Assim sendo, não há como o tempo 

da criança ser medido, mas precisa ser considerado e respeitado no decorrer das suas vivências 

e experiências que ocorrem durante as práticas pedagógicas na Educação Infantil, já que é seu 

ritmo que determina a sua condição humana. 

As crianças não podem ser delineadas pelas experiências, mas devem traçar as suas 

experiências; por isso, além de considerar o seu ritmo e o tempo de desenvolvimento, os saberes 

devem partir de seus interesses e das suas necessidades, de forma dialógica, aberta, curiosa e 

indagadora, em que o conhecimento e as habilidades são despertadas através de um espírito 

criativo. Todavia, é fundamental possibilitar contextos que potencializam as experiências das 

crianças na Educação Infantil, e faz-se necessário acolher e compreender a sua voz. Para isso, é 

necessário escutá-las. 
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Diante dessas reflexões, remeto-me ao segundo objetivo deste estudo, que foi conhecer 

as estratégias de ensino utilizadas pela educadora que levaram em consideração a escuta da voz 

das crianças. No decorrer da investigação, observei que a escuta foi a Estratégia de Ensino 

utilizada pela educadora da Educação Infantil em sua prática pedagógica. Escuta essa concebida 

como um exercício diário de sensibilidade que parte da corporeidade, ou seja, que emerge de 

todos os sentidos corporais, e não somente da audição. 

A ação atenciosa e de empatia da educadora é similar à da personagem Lagarta 

(CARROLL, 2009), que observa e escuta atentamente Alice para compreender as mudanças 

constantes da entusiasta. A escuta é a premissa para a ação educativa, uma vez que, ao escutar 

a criança, aprendemos a falar e a nos comunicar com ela (FREIRE, 2019). Cada criança carrega 

dentro de si muitas particularidades e um repertório imenso de saberes que merecem atenção. 

A conduta respeitosa foi acompanhada na prática pedagógica de Thaís, que buscou acolher as 

potencialidades, interesses, sentimentos e ideias expressadas pela voz das crianças, o que lhe 

possibilitou criar estratégias de ensino que viabilizaram potencializar o processo de 

desenvolvimento da turma. 

Durante o cotidiano da escola, a educadora diariamente esteve ao lado das crianças, 

observando-as atentamente e promovendo situações de aprendizagem que dialogaram com os 

interesses e necessidades expressas pela voz das mesmas. A práxis de Thaís é parecida com o 

personagem do Gato Cheshire (CARROLL, 2009), que, com sua sabedoria, não deu respostas 

prontas para a protagonista Alice, mas a encorajou a se aventurar nos diferentes caminhos 

possíveis até chegar ao seu destino. Entretanto, estar ao lado não é impor o que as crianças 

podem ou devem fazer, mas permitir que elas se expressem e narrem suas potencialidades e, 

conforme for oportuno, faz-se imprescindível mediar os saberes, evitando corrigir ou intervir 

de modo que influencie a conduta delas, mas respeitando as suas ações e permitindo-lhes 

crescer e se desenvolver de forma autônoma. 

Diante de uma postura sensível, a educadora mediou o ensino e aprendizagem das 

crianças através de uma relação respeitosa e afetuosa. Nessa perspectiva, discorro sobre o 

terceiro e último objetivo desta pesquisa:  identificar de que modo a educadora deu visibilidade 

à escuta da voz das crianças em sua prática pedagógica. 

Ao longo da trajetória investigativa, constatou-se que em todas as instâncias a educadora 

buscou respeitar e acolher os interesses e as necessidades das crianças. Essa postura acolhedora, 
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atenta e sensível de Thaís possibilitou que ela criasse sessões lúdicas em sala de aula, as quais 

potencializaram o ensino e a aprendizagem das crianças, baseadas na troca, na valorização e na 

construção coletiva do saber. 

Os espaços da sala de aula foram planejados e construídos pela educadora no início do 

ano letivo, porém eles foram sendo reestruturados no decorrer da pesquisa a partir das relações 

e interações constituídas com as crianças no contexto de ensino. Thaís criou e recriou as sessões 

lúdicas em sua sala de aula, de forma a acolher e despertar nas crianças a curiosidade de 

investigar e descobrir o mundo que as cerca de uma forma prazerosa e significativa. Essa sua 

ação foi análoga à do Coelho Branco (CARROLL, 2009), que despertou a curiosidade de Alice, 

provocando-a a embarcar em um universo utópico, cheio de emoções e encantos, no País das 

Maravilhas. 

Acompanhando a prática pedagógica da educadora, constatei que a presença e a escuta 

atenta e sensível do educador é imprescindível para o desenvolvimento infantil, assim como a 

mediação do ensino e da aprendizagem mediante uma postura acolhedora e afetiva possibilita 

à criança expandir sua forma de ver e compreender o mundo ao qual ela pertence, através da 

investigação, curiosidade e a capacidade de conhecer e reconstruir novas conexões. 

Enfatizo que, como pesquisadora, não tive a pretensão de, com  este estudo,  me tornar 

uma especialista no que diz respeito a como escutar a voz das crianças que frequentam a 

Educação Infantil, mas  tornar-me uma educadora melhor a cada dia, descobrindo-me junto com 

as crianças e aprendendo com elas a compreender os anseios e a voz que elas expressam 

cotidianamente no espaço escolar, bem como utilizar essa riqueza da partilha para agregar à 

minha prática pedagógica, proporcionando-lhes o prazer de frequentarem um espaço que acolhe 

e integra a inteireza de sua infância. 

Anseio por que os educadores da Educação Infantil cultivem cotidianamente em sua 

postura docente características semelhantes às dos personagens “Lagarta, Chapeleiro Maluco, 

Coelho Branco e o Gato Cheshire”, da obra de Carroll (2009), bem como a postura acolhedora 

da educadora Thaís, que me convocou a reconectar e a ressignificar a minha ação docente, 

conservando as inteirezas da infância e o direito da criança de ser ouvida e de sua voz ser 

valorizada na Educação Infantil.   

Pressuponho que esta dissertação poderá contribuir para inspirar os professores da 

Educação Infantil a desenvolverem e ampliarem experiências voltadas ao ensino, promovendo 
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propostas pedagógicas que dão visibilidade à escuta da voz das crianças, expressa 

cotidianamente a partir de suas inúmeras manifestações no contexto educativo da primeira 

infância.  

E assim, diante desse ressoar “Que outros modos possíveis existem de dar visibilidade 

à escuta da voz das crianças, na prática pedagógica de educadores da Educação Infantil?”, 

estendo a você,  leitor, educador e pesquisador, que se sentiu instigado ao maravilhamento dessa 

temática, a dar continuidade ao estudo, às reflexões, ao diálogo e a novas pesquisas que 

viabilizam retroalimentar a prática pedagógica de educadores e também auxiliar aqueles 

docentes que não descobriram ou que estão a descobrir,  como a Alice,  “Bem, talvez ainda não 

tenha descoberto isso” (CARROLL, 2009, p. 57), o quanto é importante escutar as crianças no 

cotidiano da Educação Infantil. 
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APÊNDICE A - Termo de Anuência (para a direção da Instituição de Ensino e sua 

respectiva Mantenedora) 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para a Professora) 

 

Eu, ___________________________, aceito participar da investigação desenvolvida 

pela pesquisadora Carine Rozane Steffens, aluna do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em 

Ensino, da Universidade do Vale do Taquari – Univates, de Lajeado/RS. A pesquisa intitulada 

“A escuta da voz das crianças: possibilidade que potencializa a prática pedagógica de 

educadores na Educação Infantil” tem por objetivo “Investigar como a escuta da voz das 

crianças é levada em consideração na prática pedagógica de uma educadora da Educação 

Infantil”.  

Devido à atual pandemia causada pela Covid-19, fui esclarecida de que a pesquisa 

ocorrerá de modo virtual, podendo fazer uso de observações da minha prática pedagógica junto 

às crianças através das filmagens produzidas por mim, da análise de documentos escolares, 

como o meu planejamento diário, e das entrevistas que poderão ser filmadas e gravadas, assim 

como de registros que poderei fazer sobre as minhas percepções e impressões tidas no decorrer 

das entrevistas, em um Diário Reflexivo. As entrevistas serão agendadas com antecedência 

durante o ato da pesquisa. Estou ciente de que o material produzido terá o propósito único de 

pesquisa, respeitando-se as normas éticas vigentes.   

Minha participação é feita por ato voluntário, o que me deixa ciente de que a pesquisa 

não me trará nenhum apoio financeiro, dano ou despesa. A pesquisadora colocou-se à 

disposição para esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao desenvolvimento do trabalho. Durante 

o processo de investigação, caso eu não queira mais participar deste estudo, poderei manifestar 

o meu desejo e sair da pesquisa se assim desejar.   

Estou ciente de que esse tipo de pesquisa exige uma apresentação de resultados, e a 

utilização dos materiais coletados, como análise do planejamento diário, fala das entrevistas, 

fotografias, filmagens e observações realizadas dentro e fora da sala de aula poderão ser 

necessárias. Por isso, autorizo a apresentação do meu nome na Dissertação, assim como em 

outros materiais a serem publicados decorrentes dela, e a divulgação dos materiais coletados 

nas observações, durante as análises dos documentos escolares, das entrevistas e das imagens 

geradas para fins exclusivos de publicação, divulgação científica e para atividades formativas 

de educadores.  

Lajeado/RS, _____ de ____________ de 2021.  

 

Nome do (a) professor (a): __________________________________________  

Pesquisadora Carine Rozane Steffens: _________________________________
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para os responsáveis pelas 

crianças) 

 

Eu, ___________________________, aceito que meu(minha) filho(a) 

_________________________________ participe da investigação desenvolvida pela 

pesquisadora Carine Rozane Steffens, aluna do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em 

Ensino, da Universidade do Vale do Taquari – Univates, de Lajeado/RS. A pesquisa intitulada 

“A escuta da voz das crianças: possibilidade que potencializa a prática pedagógica de 

educadores na Educação Infantil” tem por objetivo “Investigar como a escuta da voz das 

crianças é levada em consideração na prática pedagógica de uma educadora da Educação 

Infantil”.  

Fui esclarecido(a) de que a pesquisa se utilizará de filmagens do cotidiano escolar do 

meu filho (a), assim como essas filmagens serão analisadas para fins educacionais. Os áudios 

que serão gerados através das filmagens terão o propósito único de pesquisa, respeitando-se as 

normas éticas, e as autorizo.   

Estou ciente de que a pesquisa não me trará nenhum apoio financeiro, dano ou despesa, 

uma vez que a participação de meu filho(a) é um ato voluntário. Houve a garantia de que esse 

tipo de pesquisa não compromete nem prejudica em nada o desenvolvimento do meu filho(a). 

Durante o processo de investigação, caso a criança e a família não se sentirem à vontade com 

as filmagens realizadas pela educadora e não desejarem mais participar do estudo, poderão 

manifestar a sua intenção e sair da pesquisa.  

A pesquisadora colocou-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

Esta pesquisa pode contribuir no campo educacional, por isso autorizo a divulgação das 

falas e das imagens do meu filho(a) decorrentes das filmagens da prática pedagógica realizadas 

com e pela educadora, sujeito da pesquisa, para fins exclusivos de publicação e divulgação 

científica e para atividades formativas de educadores.  

Lajeado/RS, ____ de _________________ de 2021.  

Nome da criança: ___________________________________________________ 

Responsável legal pela criança: ________________________________________ 

Pesquisadora Carine Rozane Steffens: ___________________________________ 

Informações: carinesteffens@gmail.com

mailto:carinesteffens@gmail.com
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APÊNDICE D – Roteiro da primeira entrevista realizada com a educadora, de forma 

virtualizada, pelo Google Meet 

 

PRIMEIRA ENTREVISTA COM A EDUCADORA 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Tempo de atuação com a Educação Infantil: 

Tempo que trabalha com essa faixa etária de crianças: 

 

Questões da entrevista:  

1. O que você entende pelo conceito de Criança, Infância, Educação Infantil e a “Escuta da 

voz” das crianças? 

2. Você leva em consideração, em seu planejamento diário, a escuta da voz das crianças? De 

que forma?  

3. Quais as estratégias de ensino que você utiliza em sala de aula?  

4. Quais os referenciais teóricos que apoiam ou fundamentam a sua prática de planejamento?  

 

 Deixei como tarefa de casa, para a educadora, fazer uma nova reflexão em seu Diário 

Reflexivo, a partir da nossa discussão, sobre os conceitos versados. 
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APÊNDICE E – Roteiro da segunda entrevista realizada com a educadora, de forma 

virtualizada, pelo Google Meet 

 

SEGUNDA ENTREVISTA COM A EDUCADORA 

 

 A partir da visualização prévia do documentário francês “SER E TER” e da análise dos 

registros realizados pela educadora em seu Diário Reflexivo. 

 

Questões da entrevista:  

1. Quais são as suas percepções sobre o documentário assistido? 

2. Como você define a prática pedagógica do professor Georges Lopes? 

3. A “escuta” pode ser considerada como uma das estratégias de ensino utilizadas pelo 

professor Georges Lopes? Justifique. 

4. Na sua opinião, as estratégias de ensino utilizadas pelo professor Georges Lopes 

potencializaram a aprendizagem das crianças? De que forma? 

5. Sua prática na Educação Infantil se assemelha à do professor Georges Lopes? De que 

forma? Comente.   

6. Você gostaria de destacar algo a mais, que talvez eu não tenha lhe perguntado? 

 

 Deixei como tarefa de casa, para a educadora, fazer uma nova reflexão em seu Diário 

Reflexivo, a partir da nossa discussão, sobre o documentário.  
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APÊNDICE F – Roteiro da terceira entrevista realizada com a educadora, de forma 

virtualizada, pelo Google Meet 

 

TERCEIRA ENTREVISTA COM A EDUCADORA 

 

1. Como surgiram as sessões que estão presentes no ambiente da sua sala de aula? Comente. 

2. Qual foi a sua intenção ao organizar essas sessões para as crianças? Explique.  

3. Houve a participação das crianças na construção destas sessões? De que forma? Informe.   

4. Como você define a interação das crianças, durante a exploração destas sessões?  

5. Qual é a sua percepção sobre a organização destas sessões, presentes no ambiente da sua 

sala de aula? 

6. Por que você organizou os espaços da sala de aula desse jeito, e não de outra forma?  

 

 Deixei como tarefa de casa, para a educadora, fazer uma nova reflexão em seu Diário 

Reflexivo, a partir da nossa discussão, sobre a organização do espaço da sua sala de 

aula. 
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APÊNDICE G – Roteiro da quarta entrevista realizada com a educadora, de forma 

virtualizada, pelo Google Meet 

 

QUARTA ENTREVISTA COM A EDUCADORA 

 

 A partir da visualização de alguns recortes de vídeos, analisados de sua prática com as 

crianças, refletimos e discutimos sobre os fatos ocorridos, a partir das seguintes 

questões: 

1. O que você tem a dizer sobre essa ação? 

2. De que modo você escutou a voz das crianças? 

3. Como você acha que deveria ter escutado? 

4. Como você poderia transformar esse instante em um momento de escuta da voz da 

criança? 

 

 Deixei como tarefa de casa, para a educadora, fazer uma nova reflexão em seu Diário 

Reflexivo, a partir da nossa discussão sobre a sua prática com as crianças. 
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APÊNDICE H – Roteiro da quinta entrevista realizada com a educadora, de forma 

virtualizada, pelo Google Meet 

 

QUINTA ENTREVISTA COM A EDUCADORA 

 

1. Chegando ao final desta pesquisa, o que você tem a dizer sobre a experiência desenvolvida 

na participação dessa investigação? 

2. Quais foram as suas percepções, após as nossas discussões, problematizações e reflexões 

consideradas, no decorrer da pesquisa, acerca da sua prática pedagógica? 

3. O que mudou em sua prática pedagógica? 

4. Você encontrou algum desafio frente às estratégias de ensino proporcionadas durante a 

pesquisa? Quais foram? 

5. Na sua opinião, as práticas desenvolvidas no decorrer desta investigação potencializaram o 

ensino das crianças na Educação Infantil? De que modo?  

 

 Deixei como tarefa de casa, para a educadora, fazer uma nova reflexão em seu Diário 

Reflexivo, a partir da nossa discussão. 
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APÊNDICE I – Roteiro de observação da rotina diária da educadora e sua turma, no 

lócus de pesquisa 

 

PRIMEIRO ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

 

1. A partir da visualização dos vídeos, observar e acompanhar a rotina diária da turma; 

 Quantas crianças há na turma? 

 Quem são essas crianças? 

 Como se estrutura o ambiente da sala de aula?  

 Como a rotina se encontra estruturada? 

 Como a educadora e as crianças se apresentam frente a essa rotina? 

 Anotar fatos inusitados ou falas da educadora e das crianças, quando emergirem durante 

a análise dos vídeos. 
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APÊNDICE J – Roteiro de observação da prática pedagógica da educadora com a sua 

turma, no lócus de pesquisa 

 

SEGUNDO ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

 

1. A partir da visualização dos vídeos, observar a prática da educadora com a sua turma e 

verificar: 

 Como a professora conduz as situações de aprendizagens? 

 Quais são as estratégias de ensino utilizadas pela professora? 

 Como as crianças se manifestam e interagem com o grupo frente às estratégias de ensino 

propostas pela professora? 

 Em que momento da aula é possibilitado às crianças expressarem a sua “voz”? 

 Qual o posicionamento da educadora nesses momentos? 

 

 Anotar fatos inusitados ou falas da educadora e das crianças, quando emergirem durante 

a análise dos vídeos. 
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