
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 25/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.05.06

     COMPREENSÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROTAGONISMO INFANTIL A PARTIR DA
UTILIZAÇÃO DO MÉTODO SOPHOS COMO GERAÇÃO DE DADOS/UNDERSTANDING OF CHILD
EDUCATION AND CHILD PROTAGONISM FROM THE USE OF THE SOPHOS METHOD AS DATA
GENERATION/ENTENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y EL PROTAGONISMO INFANTIL DEL
USO DEL MÉTODO SOPHOS COMO GENERACIÓN DE DATOS

     EIXO: 5. EDUCAÇÃO E INFÂNCIA

     KEITY ELEN DA SILVA MELO

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/compreensoes_de_educacao_infantil_e_protagonismo_infantil_a_parti.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-20,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/compreensoes_de_educacao_infantil_e_protagonismo_infantil_a_parti.pdf


RESUMO

O presente artigo é resultado das aulas da disciplina Seminário de Pesquisa sobre Práticas Educativas
em Educação Infantil, ofertada pelo Programa de Pós-graduação, strico sensu, da Universidade
Federal de Alagoas/UFAL, que teve como intuito o estudo do desenvolvimento de uma pesquisa de
campo em todas as suas etapas, sendo esta disciplina referenciada por uma pesquisa realizada por
Haddad (2014), que teve como objetivo compreender conceitos e valores básicos relacionados a boas
práticas pedagógicas em educação infantil, a pesquisa supracitada envolve a produção de dois filmes
sobre situações cotidianas de educação infantil, sua exibição e discussão em grupos focais. No
trabalho ora apresentando, os resultados obtidos sinalizaram um conteúdo consensual, variado e
apresentaram algumas indagações, às quais nos convida a refletir no que tange as práticas
pedagógicas desenvolvidas na educação infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Protagonismo Infantil. Prática Pedagógica. Infância.

ABSTRACT

This article is the result of the classes of the Research Seminar on Educational Practices in Early
Childhood, offered by the Graduate Program, strico sensu, of the Federal University of
Alagoas/UFAL, which aimed to study the development of a research on field in all its stages, being
this subject referenced by a research conducted by Haddad (2014), which aimed to understand
concepts and basic values &8203;&8203;related to good pedagogical practices in early childhood
education, the above research involves the production of two films about situations day-to-day
kindergartens, their exhibition and focus group discussion. In the present paper, the results obtained
signaled a consensual, varied content and presented some questions, which invite us to reflect on the
pedagogical practices developed in early childhood education.
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RESUMÉN

Este artículo es el resultado de las disciplina del Seminario sobre Investigación en Prácticas
Educativas en la Primera Infancia, ofrecido por el Programa de Posgrado, strico sensu, Universidad
Federal de Alagoas/UFAL, que tuvo como objetivo estudiar el desarrollo de una investigación sobre
campo en todas sus etapas, siendo este tema referenciado por una investigación realizada por Haddad
(2014), cuyo objetivo era comprender conceptos y valores básicos relacionados con las buenas
prácticas pedagógicas en la educación de la primera infancia, la investigación anterior implica la
producción de dos películas sobre situaciones jardines de infantes del día a día, su exposición y
discusión en grupos focales. En el presente trabajo, los resultados obtenidos señalaron un contenido
consensuado y variado y presentaron algunas preguntas que nos invitan a reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas desarrolladas en la educación de la primera infancia.

PALABRAS-CLAVE: Educación Infantil. Protagonismo infantil. Práctica pedagógica. Infancia.
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Este artículo es el resultado de las disciplina del Seminario sobre Investigación en Prácticas
Educativas en la Primera Infancia, ofrecido por el Programa de Posgrado, strico sensu, Universidad
Federal de Alagoas/UFAL, que tuvo como objetivo estudiar el desarrollo de una investigación sobre
campo en todas sus etapas, siendo este tema referenciado por una investigación realizada por Haddad
(2014), cuyo objetivo era comprender conceptos y valores básicos relacionados con las buenas
prácticas pedagógicas en la educación de la primera infancia, la investigación anterior implica la
producción de dos películas sobre situaciones jardines de infantes del día a día, su exposición y
discusión en grupos focales. En el presente trabajo, los resultados obtenidos señalaron un contenido
consensuado y variado y presentaron algunas preguntas que nos invitan a reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas desarrolladas en la educación de la primera infancia.

PALABRAS-CLAVE: Educación Infantil. Protagonismo infantil. Práctica pedagógica. Infancia.

Introdução

O presente trabalho tem como finalidade investigar como um grupo de discentes de uma disciplina
vinculada ao programa de pós-graduação, strico sensu, compreendem conceitos e valores básicos
relacionados a boas práticas pedagógicas em educação infantil a partir de experiências videogravadas
e sua discussão em grupo focal.

O interesse em desenvolver este trabalho decorreu das aulas da disciplina de Seminário de Pesquisa
sobre Práticas Educativas em Educação Infantil, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação/PPGE, da Universidade Federal de Alagoas/UFAL, ministrada pela professora Dr.ª Lenira
Haddad, e que teve como objetivo o estudo do desenvolvimento de uma pesquisa de campo em todas
as suas etapas: definição do objeto e dos objetivos, revisão de literatura, escolha dos procedimentos
metodológicos, geração de dados, análise, resultados e conclusão; propiciando à nós discentes a
compreensão dos passos de uma pesquisa, a familiarização com instrumentos de geração de dados
(filmes e grupo focal) e a participação ativa em alguma etapa da pesquisa desenvolvida por Haddad
(2014; 2018). Sendo esta pesquisa referenciada na disciplina, e realizada na Universidade Federal de
Alagoas/UFAL, à qual se intitula como “Compreensões da prática pedagógica de educação infantil:
observações de segunda ordem a partir de videogravação (HADDAD, 2014)”.

No que se refere o trabalho ora apresentado, este está organizado em quatro tópicos, além da
introdução e as considerações finais. No primeiro tópico estão descritas explicações referentes ao
Sophos e os instrumentos de coletados de dados, delineando assim o desenho da pesquisa que o
sustenta, além de apresentar a pesquisa realizada por Haddad (2014; 2018), à qual é referenciada
neste trabalho, mostrando-se como uma metodologia de pesquisa inédita no Brasil.

Já no segundo tópico, descrevem-se os caminhos seguidos, assim como também a caracterização do
perfil do grupo participante. Os tópicos seguintes dizem respeito aos resultados e discussões, o qual é
divido em duas temáticas analisadas, sendo estas: Concepções de educação infantil; e Protagonismo
infantil: percepções e compreensões. A análise das temáticas consistiu na descrição das concepções
dos pesquisados em relação a cada tema abordado durante o grupo focal, enfatizado o consensual e
as variações existentes entre o tema discutido e os posicionamentos e pertenças dos participantes,
sendo estas analisadas com base no campo teórico que as envolvem, buscando assim compreender os
sentidos das falas produzidas pelo grupo pesquisado.

Por fim, nas considerações finais, são descritas as últimas palavras que sintetizam este trabalho, além
de indagações que nos convidam a refletir sobre o que tange o objetivo do presente artigo,
compreender conceitos e valores básicos relacionados a boas práticas pedagógicas em educação
infantil.
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O método SOPHOS

O método de coleta de dados que será usado neste trabalho, baseia-se no uso de videogravação e sua
discussão em grupos focal, sendo uma aplicação do método utilizado por Haddad (2014) em sua
pesquisa: “Compreensões da prática pedagógica de educação infantil: observações de segunda
ordem a partir de videogravação”, pesquisa referenciada na disciplina: Seminário de Pesquisa sobre
Práticas Educativas em Educação Infantil, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação/PPGE, da Universidade Federal de Alagoa/UFAL, e que apresenta-se como ponto de
partida para o desenvolvimento deste artigo. Ao que concernem os instrumentos de coletada de
dados, serão utilizados os mesmos instrumentos usados e elaborados na pesquisa supracitada, que
teve como objetivo compreender conceitos e valores básicos relacionados a boas práticas
pedagógicas em educação infantil.

A pesquisa realizada por Haddad (2014; 2018), implica-se em um método de videogravação sobre a
prática cotidiana de instituições de educação infantil de dois países: Brasil e Dinamarca, onde se
produziu dois filmes sobre situações cotidianas de cuidado e educação infantil, um no estado de
Alagoas, no município de Maceió/Brasil e outro em Aarhus/Dinamarca, os mesmos foram exibidos
para diversos observadores em grupos focais no Brasil, como: professores de educação infantil,
especialistas, docentes, alunos do curso de pedagogia, gestores municipais de educação e entre
outros.

Os filmes serviram como inspiração e provocação para os observadores revelarem suas ideias e
compreensões de prática pedagógica, assim, a finalidade do estudo foca nos entendimentos dos
observadores, e não nas práticas documentadas na videogravação, ou seja, não se pretende revelar a
essência da prática pedagógica dos dois países, e sim entender a compreensão dos observadores
sobre o que está acontecendo.

Esse tipo de estratégia metodológica adotada denomina-se Sophos (HASEN; JESEN, 2004, apud
HADDAD, 2013), o termo é um acrônimo para Second Order Phenomenological Observation
Scheme – Esquema de Observação Fenomenológica de Segunda Ordem, o título assim indica a
finalidade do referido método: observações de segunda ordem. Desse modo, o investigador que
utiliza o método Sophos, observa pessoas que estão observando a prática pedagógica videogravada.

Hansen e Jensen autoras do método Sophos, assim o definem (2004, p.2, apud HADDAD, 2013, p.
345):

Obter insight de como determinada prática é vista e compreendida pelos
profissionais que atuam no campo e outros grupos selecionados (por ex.
formadores, gestores, especialistas, parentes ou usuários). Essas
compreensões são comunicadas tanto direta quanto indiretamente via: as
áreas de interesse e pontos focais de grupos de observação e discussão de
uma determinada prática, e através de suas opiniões, valores, raciocínio,
explicações e comentários adicionais.

Destarte, na prática, o método Sophos baseia-se na gravação de vídeos e filmes[1] da prática
pedagógica de instituições de educação infantil, onde a câmera ganha foco central em um ou dois
membros da equipe de professores, ou pedagogos (no caso da Dinamarca)[2] em interação com as
crianças. Em relação às questões éticas todas as pessoas filmadas nos filmes foram convidadas a
assinarem um termo de consentimento para participarem como atores sociais[3], no caso das
crianças, os pais das mesmas foram convidados a assinar tal permissão (HADDAD, 2014).

Após a gravação, os filmes foram editados e exibidos para as pessoas que participaram como atores
sociais, contudo, não ocorreu nenhuma situação em que houvesse pedidos de retiradas ou exclusões
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de cenas pelos participantes (HADDAD, 2014). As edições dos filmes resultam em
aproximadamente 30 minutos, os quais seguem uma coerência de cena a cena, transmitindo ao
telespectador que o observa, a impressão de que as imagens estão se desenvolvendo logicamente.
Depois de editados, os filmes são exibidos para diversos grupos focais, colocando em aberto uma
questão para os pesquisados: O que você pensa ao assistir esse filme?

Desse modo, as observações de segunda ordem acontecem, a partir do momento em que o grupo de
observadores é videogravado observando e discutindo os filmes exibidos. Logo depois, as
observações são transcritas fornecendo assim os dados para análise. Tal confrontação entre os
observadores e os filmes tende a revelar as ideias e compreensões próprias dos pesquisados em
relação a valores centrais de prática pedagógica na educação infantil (HADDAD, 2014; 2018).

A pesquisa que se utiliza do método Sophos gera conhecimento a partir do entendimento dos
observadores/participantes, segundo Jensen (2011, p. 3), o poder desse método em gerar insights e
compreensões em parte decorre da sua “[...] forma estética – o imediatismo e o poder da mídia do
filme – e em parte da natureza exótica dos dois filmes que mostram a prática estrangeira”, de forma
que os filmes permitem tornar o estranho em familiar, e o familiar em algo estranho (exótico),
incitando discussões entre os contrastes percebidos entre o país de origem e o país estrangeiro, o que
desperta e provoca nos observadores pesquisados ideias do que seria uma boa prática pedagógica na
educação infantil.

Percurso metodológico do trabalho ora apresentado

O trabalho em campo iniciou-se fazendo o contato direto com os participantes, os quais foram
discentes da disciplina referenciada neste artigo, abordando alguns passos da disciplina em questão,
como a geração de dados, a análise dos dados, resultados, conclusões e publicação dos mesmos,
propiciando assim o desenvolvimento deste artigo.

Dessa forma, para este trabalho foram convidados quatro participantes entre discentes da disciplina
de Seminário de Pesquisa sobre Práticas Educativas em Educação Infantil, vinculada ao Programa de
Pós-Graduação em Educação/PPGE, da Universidade Federal de Alagoas/UFAL. O principal
requisito para participação, foi não ter participado como participante/voluntário da pesquisa
desenvolvida por Haddad (2014; 2018).

Ao que diz respeito à coleta de dados, foi realizada nas dependências da instituição da Universidade
Federal de Alagoas/UFAL, em sala cedida para uso exclusivo desse momento. O primeiro passo
constituiu-se o grupo de participantes: discentes da disciplina Seminário de Pesquisa sobre Práticas
Educativas em Educação Infantil. De acordo com Gatti (2005) a seleção de participantes para
participação em grupos focais, deve seguir alguns critérios de acordo com o problema em estudo, os
quais devem possuir características em comum que os permitam discutir em torno do foco em
questão, assim, as discussões são desenvolvidas a partir de suas vivências cotidianas.

Os participantes foram convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE)[4], a fim de manter o caráter ético da pesquisa. Pois, o TCLE tem como objetivo informar e
esclarecer aos sujeitos participantes sobre a investigação a ser realizada, expondo os incômodos
possíveis que poderão sentir, assim como também os benefícios em participarem.

O segundo passo constituiu-se na exibição de dois filmes sobre situações do cotidiano de educação
infantil de dois países: Brasil e Dinamarca (HADDAD, 2014; 2018), cada filme teve duração de
trinta minutos, os mesmos serviram como recurso indutor para discussão em grupo focal entre os
pesquisados, tais discussões foram incitadas a partir de uma questão colocada em aberto pela
facilitadora do grupo focal: O que você pensa quando você assiste a esses filmes?
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As discussões provocadas pelos filmes entre os participantes do grupo focal foram vídeogravadas e
transcritas posteriormente, fornecendo assim o dado para análise. No que tange aos instrumentos
utilizados para a coleta de dados, utilizou-se o uso de câmera filmadora, tripé para apoio e gravador
de áudio.

Este trabalho apresenta uma abordagem de procedimentos de análise qualitativa, ou seja, o cunho
qualitativo da pesquisa está na particularidade dos resultados obtidos durante o grupo focal, sendo
possível assim perscrutar as compreensões individuais dos sujeitos pesquisados, realçando valores,
opiniões e atitudes. Nesse sentido, Minayo (2001, p. 22) afirma que:

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis.

Para a análise dos dados coletados foram utilizados os relatos verbais dos participantes, através da
discussão em grupo focal, onde se tomou como ponto de referência na técnica de análise, a análise de
conteúdo de Bardin, a fim de compreender os sentidos dos conteúdos mediante as falas produzidas
pelos participantes do grupo pesquisado. Conforme Bardin (2011, p. 47):

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Para tratamento da análise dos relatos verbais foram utilizados os seguintes procedimentos: a)
pré-análise; b) exploração do material; e c) tratamento dos resultados. Na pré-análise foi organizado
o esquema de trabalho a ser seguido, embora tal esquema seja flexível, possível de mudanças. Na
fase seguinte aconteceu a descrição analítica, onde ocorreu a exploração do material coletado,
possibilitando a elaboração das temáticas. Na última fase, as falas dos participantes foram
categorizadas para finalmente tornar os dados significativos. Desta análise, emergiram-se algumas
temáticas, entre elas, destaca-se o foco deste trabalho: Concepções de educação infantil; e
Protagonismo infantil: percepções e compreensões.

Perfil do grupo participante

Participaram deste trabalho quatro discentes da disciplina de Seminário de Pesquisa sobre Práticas
Educativas em Educação Infantil, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE, da
Universidade Federal de Alagoas/UFAL, disciplina oferecida no período de 2018.1, entre os
discentes participantes, três são do sexo feminino e um do sexo masculino. Todos graduados, sendo
que três possuem graduação em licenciatura em pedagogia, e um graduação em letras. Dentre os
pesquisados, dois possuem formação de nível de mestrado completo, dos quais um se encontra em
fase de doutoramento; outrem se encontra com mestrado em andamento; e outro participante possui
especialização em educação. Apenas um dos participantes ainda não teve atuação direta na educação
infantil, além do contato com disciplinas obrigatórias da graduação em licenciatura em pedagogia,
como estágio e entre outras. Em relação à ocupação/profissão do grupo de discentes, identificaram-se
as seguintes: professor de nível superior, coordenador pedagógico da educação básica (educação
infantil e anos iniciais), assistente educacional também da educação básica e TAE – Técnico em
Assuntos Educacionais de nível superior.
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Resultados e discussões

Conforme já citado, utilizou-se como instrumento de geração de dados: o uso de filmes e sua
discussão em grupo focal, para identificar o que é compartilhado entre os participantes deste trabalho
sobre conceitos e valores básicos relacionados a boas práticas pedagógicas em educação infantil,
enaltecendo as possíveis variações existentes entre o objeto e os posicionamentos e pertenças dos
participantes. Dentre as discussões do grupo focal, duas temáticas serão destacadas neste trabalho:
Concepções de educação infantil e Protagonismo infantil: percepções e compreensões.

Para identificação dos sujeitos nessa fase do trabalho, os quatro participantes serão identificados sob
um código, a fim de preservar o sigilo dos mesmos: P1 (participante 1), P2 (participante 2), P3
(participante 3) e P4 (participante 4), a letra “P”, neste caso significa participante, e os números
identificam cada participante pesquisado. A participante P1 é graduada em pedagogia, e no momento
se encontra com o mestrado em andamento, a P2 é graduada em letras e possui mestrado completo
em educação, o participante P3 é graduado em pedagogia, possui mestrado e se encontra em fase de
doutoramento, e a P4 possui graduação em pedagogia e especialização em educação.

Nos tópicos seguintes será descrito e analisado as categorias temáticas emergidas neste trabalho.

Concepções de educação infantil

Dentro da temática: “concepções de educação infantil”, o grupo pesquisado de modo geral,
apresentou relações das práticas desenvolvidas nas instituições de educação infantil aos conceitos
que a infância e a criança apresentam em determinado contexto e período. Eis as considerações feitas
pelo grupo participante:

Fui assim buscando no que a gente leu do livro do Tobin, na, no registro das
culturas, que a questão das práticas, elas têm muito a ver com a ideia de
educação que se tem naquele país, né? O conceito de, de criança que se tem
naquele país, e de educação infantil. (P1)

E eu acho que uma coisa que me chamou atenção aí, é pensar que tanto aqui
no Brasil como na Dinamarca, a postura do professor vai dialogar com a
postura da instituição. Então, se todos os adultos são envolvidos numa
mesma perspectiva, numa ação, passa o cotidiano, né, então vai pra frente. Se
todos os adultos presentes na creche e pré-escola, no Brasil acho que é só
pré-escola, aqui do Brasil, tem a tendência de pensar daquele jeito, daquela
forma, então a rotina vai ser daquela forma. [...] (P3)

[...] a minha primeira impressão realmente é com relação à ligação que há
entre essas práticas e a cultura dos povos. [...] (P1)

Diante das falas expostas pelos participantes do grupo focal, evidencia-se a questão de um processo
histórico em movimento, ao citarem a infância e a educação infantil sendo caracterizadas por
concepções estabelecidas de maneiras diferenciadas, ou seja, de acordo com o tipo de sociedade em
discussão, assim, tais práticas pedagógicas desenvolvem-se a partir dos conceitos de infância e
educação infantil vigente naquele contexto. Nesse sentido, Kramer (2006, p. 14), afirma: “[...] a
inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de organização da sociedade”,
desse modo, a infância assume diferentes significados ao longo do tempo, sendo caracterizada por
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diferentes períodos, a partir das demandas sociais, culturais e políticas.

O conceito de infância e a valorização atribuída a ela nem sempre existiram da forma como hoje é
exposta, sendo algo construído historicamente, a partir das mudanças culturais, políticas, econômicas
e sociais, e assim, o conceito de infância foi se constituindo socialmente, e à medida que ele passa a
existir, inicia-se uma preocupação voltada para a educação da criança, dessa forma, a educação da
infância surge intrinsicamente ligada ao conceito que a infância insere-se no contexto. Conforme
Kuhlmann Jr. (2011, p. 16):

As instituições de educação da criança pequena estão em estreita relação com
as questões que dizem respeito à história da infância, da família, da
população, da urbanização, do trabalho e das relações de produção, etc. E é
claro, com a história das demais instituições educacionais.

É preciso considerar que as propostas de atendimento à infância não surgem de forma isolada e
linear, mas sim, corresponde a múltiplas determinações da reprodução da vida social, visto que tais
propostas são fundamentadas em acontecimentos que permeiam a sociedade e nas várias concepções
vigentes de infância, criança, família e educação.

Desse modo, os serviços voltados à primeira infância ao longo dos anos sofrem mudanças, que
perpassam por uma conjuntura histórica-social e uma composição de acontecimentos que se
difundem em políticas e práticas sociais que visam à educação da criança pequena. Um participante
do grupo focal, associa a herança assistencialista, e à predominância da mulher como principal
responsável pelo cuidado da criança, eis o discurso emitido por P1:

[...] Mas até pela cultura mesmo, a nossa ideia, cultural de educação infantil
ela, a história nera, desde o início ela se concebeu por uma característica
assistencialista, e quem era que tinha esse cuidado, nera? A cultura mesmo de
formação de educação no país, nosso Brasil foi assim era as mulheres, e não
tão por isso não era muito comum, por isso hoje não é muito comum ver
homens sendo professores na educação infantil, muito mais mulheres...

No Brasil, o atendimento à criança pequena inicia-se de forma precária, com um viés assistencialista,
médico e higienista, conforme discorrido por P1. As creches surgem atreladas ao desenvolvimento
do capitalismo, da industrialização e urbanização, e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, as
creches nascem com a finalidade de atender as crianças das famílias menos favorecidas e filhos de
mães trabalhadoras, tendo um caráter assistencialista e custodial, não havendo preocupações em
relação às questões pedagógicas, assim, a profissionalização docente foi por muito tempo
caracterizada por ordens subjetivas da mulher, com ênfase no seu caráter maternal, como exposto por
P1, existindo assim ausência de profissionalização das pessoas que atuavam no atendimento à
infância.

A história das instituições de educação infantil no Brasil é caracterizada por paralelismos,
inconsistências, contradições e descontinuidades (KUHLMANN JR, 2000), desde a falta de leis que
as regulamentem, até a própria cultura familiar, o que implica em uma caracterização sólida do
profissional que atua nos espaços infantis. As conquistas no campo de direito a educação infantil no
Brasil tem como marco legal a Constituição Federal de 1988, onde se reconheceu pela primeira vez
no Brasil um direito próprio da criança pequena, estabelecendo-se em seu Art. 208, inciso IV, que é
dever do Estado, enquanto poder público, “a garantia do atendimento em creches e pré-escolas, às
crianças de 0 a 6 anos de idade” [5]. Contudo, é com a promulgação da Lei de diretrizes e Bases de
Educação, lei nº 9.394/96, que se oficializa uma concepção de educação infantil vinculada ao sistema
educacional, deixando de ser responsabilidade dos serviços de assistência social, formulando
também critérios dos requisitos de escolarização que deve ter o profissional que atua na educação
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infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, que corresponde ao nível médio, na modalidade
normal:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal (BRASIL, 1996).

As conquistas alcançadas pela educação infantil no Brasil devem-se, sobretudo às lutas da sociedade
civil em defesa da criança, ocorridas em diversos tempos históricos, e tendo como marco o
movimento de luta por creches, oficializado em 1979 em São Paulo. A década de 80 foi cenário de
grande mobilização em torno do direito das crianças, com ampla participação da sociedade civil, o
que resultou em um novo ordenamento legal e uma nova concepção de infância, na qual a criança
deixa de ser objeto de tutela e passa a ser considerada sujeito de direitos, dentre eles o direito à
educação infantil, expressão esta que surge durante discussão e tramitação do projeto que deu origem
a atual LDB (nº 9.394/96). Diante dos avanços conquistados, também se buscou ressignificar
conceitos, tanto no que diz respeito às novas perspectivas para a educação infantil, centrada em uma
proposta indissociada de cuidar e educar, como da profissionalização do responsável pela educação e
cuidado da criança pequena.

Protagonismo infantil: percepções e compreensões

De acordo com alguns autores que discutem o protagonismo nas práticas sociais e a sua significação
diante dessas práticas, como Ferreti, Zibas e Tartuce (2004) há evidências de distintas acepções para
o termo ‘protagonismo’, pois muitas vezes ele é associado à participação, autonomia, e entre outros.
Contudo, o termo protagonismo discutido pelo grupo pesquisado neste trabalho, revelam a criança
em um lugar de destaque no processo das práticas pedagógicas na educação da primeira infância.

Conforme discorrido no item anterior, as novas concepções preconizadas de infância na
contemporaneidade evidenciam a criança como sujeito de direitos, garantindo sua participação em
meio à vida social. Entretanto, ainda existem embates em relação como acontece esta participação
em meio às práticas institucionalizadas nos espaços infantis, pois no fazer dessas práticas
pedagógicas muitas vezes ainda reverberam um fazer cristalizado, transmissivo e adultocêntrico. Sob
a ótica do grupo pesquisado, eis alguns discursos:

[...] Perguntas prévias também é algo que me chamou atenção em relação a, a
professora já dar as respostas prontas em algumas situações, é... Ao invés de
perguntar a criança o que é, e deixar que ela fale, comparando a história do
trem com o carro, e aí... Em certos momentos são potencialidades que dão
pra criança falar, e aí, ela: tem diferenças entre o carro e o avião e o trem,
porque o trem anda nos trilhos e o carro anda, né? Assim ela já antecipava
muitas, muitas respostas, e aí... (P1)

Quem lava o carro, né? Foi a maior dificuldade! (P2)

Exatamente, e... É... Algo pronto... [...]. (P1)
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[...] O contexto ali também impediu que elas terminassem aquela atividade
proposta, onde é que lava o carro até chegar à brincadeira. Aí quando chega a
brincadeira de cada um lavar seu carro, aí mais uma vez em todos os
momentos, né? A professora está à frente, até na hora do banho é a professora
que toma iniciativa [...]. (P2)

[...] O único momento que a brincadeira ainda é mais livre, né? Ainda tem
um certo controle, bem forte. (P2)

Diante das falas apresentadas por P1 e P2, demostra-se uma preocupação com a presença
predominante do adulto em relação às práticas desenvolvidas no espaço infantil, as quais impedem a
contemplação das necessidades e interesses dos distintos atores implicados no processo pedagógico:
professores e crianças. Na ocasião, citada por P1 em que as atividades são sempre direcionadas pela
professora, como pouco espaço para a criança se manifestar, observa-se que o tempo da criança não é
considerado.

Nesse sentido, se faz pertinente pontuar a importância da centralidade na criança e na sua
potencialidade, como ressaltada na abordagem Reggio Emilia, que se destaca como um diferencial
no trabalho com crianças pequenas, por reconhecer sua potencialidade, diante de suas especificidades
e peculiaridades. A referida abordagem se caracteriza por possuir uma sistemática de trabalho que
organiza o interesse de todos os envolvidos no processo pedagógico: professores, crianças e pais,
dando ênfase à criança como centro da prática pedagógica. Edwards e Forman (1999, p. 303)
referem-se a essa abordagem da seguinte forma:

A finalidade deste projeto educacional [...] é produzir uma criança
reintegrada, capaz de construir seus próprios poderes de pensamento através
de uma síntese de todas as linguagens expressivas, comunicativas e
cognitivas. Contudo, a criança reintegrada não é um investigador solitário.
Ao contrario, os sentidos e a mente da criança precisam da ajuda de outros
para perceberem a ordem e a mudança e descobrirem os significados das
novas relações. A criança é um protagonista.

Nessa perspectiva adotada por Loris Malaguzzi, professor italiano e idealizador da pedagogia de
Reggio Emilia, as práticas desenvolvidas nas instituições de educação infantil devem propiciar à
criança oportunidades para interagir e comunicar-se diante dos espaços sociais, tanto com o adulto,
quanto com seus pares, devendo-se respeitar suas necessidades e valorizar suas potencialidades. O
professor tem como tarefa primordial a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de
cada criança.

A partir do princípio da escuta na pedagogia reggiana são desenvolvidas as propostas de
planejamento, em que o professor procura identificar caminhos no decorrer do processo pedagógico
com as crianças, dando sentido e sistematizando as aprendizagens destas, valorizando suas
manifestações e interesses. Contudo, para que isso aconteça é necessário considerar as crianças
competentes e ativas. Eis algumas declarações expostas pelo grupo pesquisado sobre esse tema:

Mas eu acho que é a questão realmente é... Cultural, que pesa bastante,
porque você ver que a... Acho que essa nossa correria assim do dia a dia dela
querer completar a fala da criança e que é uma coisa que não acontece na da
Dinamarca uma coisa que eu achei interessante é que o professor sempre tá
sim para criança, eu até botei aqui assim: eu posso te ajudar nisso? Você quer
isso? Né? Quer entrar aqui no carrinho? E sair pedalando ali com a criança.
Muito, muito bonito, muito interessante, mas é que a gente tem, que lá, eles
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têm uma visão eu achei assistindo os dois filmes de, eu estou aqui para
auxiliar você, mas em nenhum momento eu tô ali para comandar, para
chefiar, ou dizer vixii... Isso não tá certo, isso aqui tá errado, em nenhum
momento eu vi eles fazendo isso, já no, no Brasil você vê que a postura
maternal que a gente tem em torno das crianças seja na escola ou seja em
casa, né? (P4)

[...] mas o professor não pega ele coloca lá já para fazer parte do círculo
pergunta se ele acha interessante sentar ali, se ele gostaria de sentar ali... Não
é muito uma prática tão comum mas achei que a gente não enxergou isso eu...
Eu falo por mim eu não enxerguei isso naquela manhã da escola brasileira a
questão das crianças falarem das suas emoções, né? De sentimentos é tudo
muito voltado para o currículo previamente estabelecido para aquele dia, para
aquela rotina que a professora tá direcionando [...] (P1)

Os participantes do grupo focal fazem um contraste entre as práticas desenvolvidas na instituição de
educação infantil dinamarquesa e brasileira, salientando que na Dinamarca o pedagogo se volta como
um adulto que está presente para auxiliar a criança, já no Brasil, o professor apresenta-se como um
adulto que comanda as práticas desenvolvidas na instituição infantil, o qual se preocupa em
desenvolver atividades voltadas para um currículo pré-estabelecido, não enaltecendo as diferentes
linguagens produzida pela criança, como o sentimento, mencionado por P1.

Desse modo, é importante ressaltar que a pedagogia dinamarquesa é consoante com a pedagogia
Reggio Emilia, no sentido em que as atividades são compartilhadas entre adulto e criança. A lógica
institucional que prevalece na pedagogia dinamarquesa, é a lógica da infância, onde se sustenta a
ideia de que a criança é especialista de sua própria vida, ou seja, o objetivo da lógica da infância é a
aquisição de experiências das crianças e as experiências que as próprias crianças adquirem
individualmente, “onde elas devem ser capazes de se expressar, experimentar e brincar a sua própria
maneira (JENSEN; HADDAD, p. 20, 2018)”. O profissional que trabalha nos espaços infantis na
Dinamarca vê a criança como uma criança que brinca e participa, interagindo com as crianças por
meio de uma relação respeitosa e de comunicações dialógicas (JENSEN, 2011). Isso é enfatizado no
discurso de P4 que o profissional dinamarquês sempre está para a criança, e é reforçado no discurso
de P1 quando diz: mas o professor não pega ele coloca lá, já para fazer parte do círculo, pergunta
se ele acha interessante sentar ali, se ele gostaria de sentar ali... Os participantes enaltecem a
relação pedagogo e criança na experiência dinamarquesa, cuja prática é uma comunicação dialógica,
pautada no interesse da criança.

No que diz respeito à prática pedagógica brasileira evidenciada pelo grupo pesquisado, eles
demostram o papel do professor com uma postura de um adulto que direciona e coordena o fazer
pedagógico, preocupado em seguir um planejamento pré-estabelecido, onde há pouco espaço para as
crianças se expressarem e vivenciarem seus interesses no espaço infantil, conforme as falas de P1 e
P4: a questão é experimentar (P1); Aqui não acontece isso (P4). Nessa mesma perspectiva, P3
discorre a ausência de interações entre professor e criança na instituição de educação infantil
brasileira:

Mas, uma coisa que me chamou a atenção é: cadê o copo do adulto? Ela
poderia ter ali o copo dela também. Ela é professora, mas, ela poderia contar:
eu estou presente. Então, eu não sou nenhum fantasma, tá todo mundo aqui,
mas, eu também tenho copo. Cadê o adulto no trem? Cadê a caixa da
professora e a professora no trem? Ou, cadê ela se molhando, por exemplo?
Então, há um direcionamento, e a mediação fica a parte, você não tá junto.
Você tá coordenando a ação. Eu acho que, a intenção é muito boa, a
perspectiva que ela traz também é bem interessante, por que ela é uma agente

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/compreensoes_de_educacao_infantil_e_protagonismo_infantil_a_parti.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-20,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



ativa, a gente não pode deixar isso passar, ela é uma professora que é uma
agente muito ativa, mas, ela não tá na atividade. (P3)

O participante P3 inicia sua fala descrevendo um momento do filme brasileiro em que a professora
ao realizar a chamada, utiliza copos plásticos para marcar a presença de cada criança, P3 comenta a
ausência do copo da professora, ao se reportar que a mesma também está presente naquela situação,
no mesmo processo pedagógico em que as crianças estão inseridas, contudo, a mesma demostra uma
postura de alguém que coordena a ação, e não um mediador. Nesse sentido, é possível pontuar a
ausência da professora como protagonista da ação pedagógica junto com as crianças, em que
professor e criança são igualmente envolvidos nesse processo construído pelas crianças, como por
exemplo, na brincadeira do trem, na ação em que as crianças se molham, conforme pontuado por P3.

Diante da situação exposta acima, pode-se refletir em relação ao professor ir ao encontro do universo
infantil. De acordo com Ostetto (2004), o professor precisa encontrar a abertura necessária para se
expandir, participar e, consequente, abrir caminhos para a expressão das crianças, de forma a atuar
como mediador e guia desse processo, a autora sinaliza a importância da sensibilização do
movimento, do olhar e da escuta do professor para com as ações expressadas pelas crianças,
conforme assinalado a seguir:

[...] é preciso articular razão e emoção para podermos acompanhar as tantas
crianças que estarão junto conosco na aventura que é ensinar e aprender. É
essencial recuperar nossa dimensão criadora, inventiva, brincalhona,
“cantante”, ousada, aventureira, corajosa (OSTETTO, op. Cit., p. 93-94).

Eis outro discurso a seguir que dá visibilidade à ação iniciada pela criança no contexto da rotina
estabelecida pelo adulto:

[...] tem um determinado momento, no da escola, no filme brasileiro, que as
crianças vestem as fantasias, e, em determinado momento elas interagem
entre si, enquanto a professora faz uma tarefa, é de construção do nome com
outras crianças, então é, fica, é a primeira impressão do filme, como se a
atividade de vestimenta das fantasias de criação deles, fosse uma estratégia,
um segundo plano, isso é, no momento, é assim como eu vi. Enquanto, pra
possibilitar a professora estar com o outro, pra trabalhar a questão do nome
dela, e aí, enquanto isso elas se ocupam, as demais se ocupam com outra
atividade, né, conversando entre si, brincando. E, observando também o
momento da atividade, eu também achei interessante, ela dizer o que vai
fazer, ela entrega as letras, você vai colar assim e até a questão da linha, né,
ela quem traçou a linha e já direcionou que a criança colasse as letras nessa
linha. Aí assim, são oportunidades que às vezes se perdem de deixar que a
criança se expresse, é isso. [...] (P1)

Pode-se observar nessa proposição dois tipos de ações, uma iniciada pela criança, conforme P1: as
crianças vestem as fantasias; interagem entre si. E outra iniciada pelo adulto, P1: enquanto a
professora faz uma tarefa, é de construção do nome com outras crianças; eu também achei
interessante, ela dizer o que vai fazer, ela entrega as letras, você vai colar assim e até a questão da
linha, né, ela quem traçou a linha e já direcionou que a criança colasse as letras nessa linha. Tais
ações fazem referência à dimensão temporal do currículo, entretanto, P1 destaca que a ênfase é
colocada na necessidade de trabalhar um determinado conteúdo, com materiais estabelecidos,
enquanto as ações iniciadas pelas crianças estão em um segundo plano. Desse modo, percebe-se que
apesar do ambiente proporcionar autonomia para a criança, de forma que ela possa escolher e
manusear os materiais a sua maneira, a presença da professora se volta à atividade de letramento.
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Ainda no que diz respeito à ênfase em conteúdos na educação infantil, um participante do grupo
pesquisado pontua:

[...] A gente percebe muito o foco da professora na cadeira... O copo é na
cadeira, a contação de história, ela vai para o chão, mas depois volta pra
cadeira porque tem atividade alfabética com as crianças e tal que acho que é
um... A gente fala muito sobre essa questão de do, do, das questões da
alfabetização na educação infantil tem muitos debates sobre isso. (P3)

O participante P3 em sua fala demostra uma dualidade, destacando avanços e obstáculos que
permanecem na prática educativa brasileira: a contação de história, ela vai para o chão, mas depois
volta pra cadeira porque tem atividade alfabética com as crianças... Tais questões devem, sobretudo
às novas perspectivas de infância e educação infantil presentes no Brasil, as quais são recentes em
termos de legislação educacional que contempla as crianças, temos como exemplo a LDB (nº
9.394/96) que discorre que não se deve considerar a educação infantil como etapa preparatória para o
ensino fundamental, mas sim, o educador deve criar condições para que a criança aprenda e produza
conhecimentos a partir de suas formas próprias de racionalidade, como exposto por P1: são
oportunidades que às vezes se perdem de deixar que a criança se expresse... Outro exemplo é a
aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI’s/2010) que
enfatizam a importância da organização, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas que
norteiam o trabalho dos espaços de educação infantil, dando visibilidade para uma concepção de
criança como sujeito histórico e completo, orientando creches e pré-escolas a darem vozes às
crianças, tomando-as como centro do planejamento curricular, fortalecendo assim relações de troca
entre adulto e criança, pois as crianças pensam e aprendem por meio de suas ações, emoções,
linguagens e da sua própria cultura. Nesse sentido, Oliveira (2011, p. 35) afirma:

O desafio de construir uma pedagogia da educação infantil, que tenha como
princípio a consideração da escuta das crianças, pressupõe a ruptura com as
heranças da pedagogia transmissiva, na consolidação de uma educação que
considere as vozes das crianças, expressas nas diferentes linguagens, bem
como o olhar infantil inédito e surpreendente sobre mundo, como
fundamentos para a organização de contextos educativos.

Diante desse quadro, podemos afirmar que temos hoje no Brasil contribuições legais que legitimam a
criança como sujeito de direitos, construtora ativa do seu próprio lugar na sociedade, entretanto,
percebe-se que tais conquistas incorporam-se de forma lenta nas práticas de educação infantil, e que
por muitas vezes encontra obstáculos e divergências no desenrolar da ação na educação da primeira
infância.

Nessa perspectiva de divergências e ambiguidades na educação da primeira infância, eis o discurso
emitido por um dos participantes do grupo investigado, o qual exprime uma dialética entre a proteção
da criança e a sua participação no fazer pedagógico:

[...] e pratos de plástico, outro aspecto, aí lá as vasilhas, os pratinhos eram de
vidro, a ideia também da cultura do nosso Brasil, né, da criança pequena não
conseguir lidar com algo quebrável, né, então é preferível que ela não utilize
nenhum utensílio de vidro em si, é de plástico nas escolas. [...] (P1)

[...] É porque é de acordo com a concepção de educação infantil mesmo, que
se tem no Brasil, a ideia das interações da professora, a presença dela
enquanto observadora é pra garantir que as crianças não se machuquem... É
pra garantir que as crianças... não é? Não, não... Ou não se machuquem, ou
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machuquem outros. (P1)

P1 apresenta em sua fala um olhar que sustenta uma ambiguidade em relação à participação da
criança, ao mesmo tempo em que ela participa como ativa no processo pedagógico, existe uma
concepção de superproteção à infância, caracterizando a criança com um ser frágil, com capacidades
limitadas, ao discorrer: A ideia também da cultura do nosso Brasil, né, da criança pequena não
conseguir lidar com algo quebrável (P1); A presença dela enquanto observadora é pra garantir que
as crianças não se machuquem... É pra garantir que as crianças... não é? Não, não... Ou não se
machuquem, ou machuquem outros (P1).

O discurso exposto por P1 remete a uma compreensão sobre diferentes relações estabelecidas entre
adulto e criança, nesse sentido, é válido destacar as diferentes imagens de criança e infância existente
na história das sociedades, as quais variam conforme tempo e período, o que determina sua
compreensão, comportamento, e a ação do adulto voltado para a criança. Nesse sentido Monteiro
(2014, p. 31) pontua:

As várias concepções de infância foram sendo construídas, inicialmente
com base no pensamento das sociedades antigas que não a reduziam às
suas características físicas, biológicas, mas principalmente à ideia de
infância com dependência. A infância só era superada quando superada
ou pelo menos diminuía a dependência. Mais adiante, no contexto da
modernidade, do capitalismo e surgimento das ciências sociais, a
criança passa a ter a um lugar mais expressivo no seio da sociedade.

Durante muito tempo a ideia de infância esteve ligada à ideia de dependência, desse modo, só sairia
da infância o sujeito que conseguia certa independência para pequenos afazeres. E assim, diante da
trajetória histórica em que se foi configurando os novos conceitos de infância mediante família e
sociedade, deram-lhe características próprias, como um ser particular, e contemporaneamente como
um sujeito de direitos, em que se fez emergir aspectos a serem tratados não apenas só pelas famílias,
mas pela sociedade e o Estado, ou seja, essas novas concepções de infância passaram a interferir na
organização familiar, que passa a compartilhar o papel que antes era exclusivo dos pais com outras
instituições, como é o caso das creches e pré-escolas.

Assim, a partir dessas atuais concepções de infância, que surge dessa construção histórica, a criança
passa a ser vista com um novo olhar, por meio das múltiplas perspectivas em que está submetida,
dessa forma, é preciso repensar em novos contextos práticos para as mesmas, desde o espaço físico,
educativo, e até o papel dos educadores em como inserir as crianças dentro de um contexto de
interações, em que estas se apresentem como receptoras e transmissoras, em que se reconheça suas
capacidades e potencialidades. Nessa perspectiva o participante P3 ressalta:

A questão é de experimentar... Sempre com um olhar, um olhar do cuidar,
não um olhar de repreender porque eu poderia olhar uma criança subindo no
barranco e dizer que ela não subisse, mas eu tenho um olhar com o cuidado
que ela não caia obviamente, mas com a perspectiva de que ela vai consegui
subir o barranco é bem diferente... (P3)

Frente a essa dialética entre a participação e a proteção das crianças pequenas Jean Qvortrup pontua:

O verdadeiro objetivo da proteção é a manutenção dos valores da sociedade
adulta [...] controle não é uma negação da proteção, mas sim sua versão
autoritária e paternalista. Ao defender uma versão extrema de proteção,
estamos, ao mesmo tempo, comprometendo a capacidade da criança de
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utilizar suas habilidades e competências e reforçando, nos adultos, uma falta
de confiança nas qualidades da criança (2015, p.11).

Destarte, muitas vezes com a finalidade de superproteger a criança, o adulto acaba interferindo sobre
os seus direitos, restringindo sua capacidade de lidar com determinados objetos presentes no espaço,
conforme apresentado anteriormente por P1. Onde sua ação acaba sendo restrita pela fronteira do
adulto, o que corrobora para a não participação da criança, que é impedida naquele espaço de atuar.
Qvortrup (2015, p.13) busca um equilíbrio diante desse contexto afirmando:

Inicialmente, gostaria de deixar claro que acredito que as crianças precisam
de proteção. A ideia em voga e quase politicamente correta de ver as crianças
como iguais aos adultos em todos os sentidos ignora, de forma perigosa, o
fato de que o nosso mundo é basicamente feito por adultos e baseado em
premissas adequadas a objetivos nos quais as crianças e os jovens são
geralmente impedidos de participar. Abrir toda a gama de possibilidades para
as crianças nada mais é que um desserviço a elas enquanto as estruturas não
forem adaptadas às suas capacidades e competências- e é improvável que isso
aconteça.

Nesse sentido, é possível vislumbrar uma proteção em um sentido positivo, de forma que as crianças
sejam beneficiadas, e não apenas por critérios definidos somente pelos adultos, mas que as crianças
também sejam incorporadas nessas decisões, ou seja, trata-se portanto de ampliar a questão da
proteção para além da ideia de proteger a criança “para seu próprio bem”, e sim, defender a ideia de
sua participação, diante dessa perspectiva é necessário uma ressignificação do espaço, para que de
fato a criança possa atuar junto com o adulto e com os seus pares, interagindo e comunicando-se,
compreendendo-a assim, como protagonista, sujeito ativo e produtora de conhecimento ao seu modo
particular. Conforme expressado por P3: experimentar com um olhar de cuidado, não negligenciando
a segurança da criança, e muito menos restringindo a sua participação no processo pedagógico.

Considerações finais

Investigou-se neste trabalho, um grupo de discentes de uma disciplina oferecida pelo Programa de
Pós-Graduação, strico sensu, da Universidade Federal de Alagoas/UFAL, entre os participantes
evidenciou-se consensos e variações no que diz respeito às temáticas abordadas.

Em geral, no que concerne as compreensões de educação infantil, o grupo participante apresentou
relações das práticas desenvolvidas nas instituições infantis, aos conceitos e concepções de infância e
educação infantil que se reverberam em determinados contextos e períodos no qual a criança se
insere, assim como também, ao que diz respeito à ação e caracterização do profissional que atua nos
espaços infantis.

Pode-se afirmar assim, que esse compartilhamento em relação às práticas de educação infantil e o
movimento histórico das concepções de infância e educação infantil decorrem do acesso a diferentes
informações sobre tais temáticas pelo grupo pesquisado, assim como também das relações vividas
que os mesmos desempenham no interior da sociedade com a educação da infância.

No que diz respeito à temática “protagonismo infantil”, os participantes do grupo focal pontuam
discussões relacionadas à criança como partícipe do seu processo de desenvolvimento, dando ênfase
à importância da valorização das experiências vivenciadas pelas crianças, seus interesses, liberdade e
autonomia, elucidando a criança como parte integrante do contexto em que vive, e protagonista nas
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práticas de educação infantil, o que é garantido em vários documentos legais e diretrizes de políticas
educacionais para o público infantil no Brasil, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB, lei nº 9394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI’s) e entre outros.

Contudo, a distância entre o discurso e a sua efetivação nos espaços infantis tem gerado embates em
relação à participação das crianças nas práticas institucionalizadas, o que é ressaltado pelo grupo
pesquisado ao se reportarem à necessidade da contemplação de todos os atores implicados no
processo das práticas de educação infantil, e à importância da escuta do adulto para com as crianças.
Para Malaguzzi (1999) a escuta é fundamentada no princípio de escutar e respeitar as diferentes
formas e gestos expressados pelas crianças. O grupo pesquisado destaca ainda, que o princípio do
protagonismo infantil tem se manifestado de forma tímida nas práticas de educação infantil
brasileira, o que demostra avanços conquistados no currículo para a educação infantil.

Os participantes do trabalho em questão elucidam a pedagogia dinamarquesa diante de dois pontos: o
diálogo entre o pedagogo e as crianças; a busca da compreensão das diferentes linguagens
apresentadas pelas crianças, apresentando-se assim, como fonte de inspiração, referências concretas e
positivas para uma construção de uma educação da infância brasileira mais democrática, com o
envolvimento e participação das crianças.

Cabe ressaltar ainda, variações apresentadas e relacionadas à dialética entre a participação e a
proteção das crianças nas práticas educativas. Conforme Qvortrup (2015), a sociedade é
majoritariamente pensada pelos adultos e para os adultos, desse modo, resulta na geração de tensões
entre a participação e a proteção das crianças, contudo, é preciso ressignificar os contextos
educacionais, a fim de inserir as crianças de forma mais ativa, defendendo o seu potencial e suas
capacidades.

Por fim, o trabalho realizado permite um contato direto com os atores implicados nas práticas
educativas da pequena infância, o que permite assim, possibilidades de compreensões a respeito das
suas realidades, contribuindo desse modo para o fortalecimento de iniciativas que se propõem a
defender a infância, a educação voltada para as crianças, e a valorização do profissional que atua nos
espaços infantis, em suas especificidades e particularidades.
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Notas de Rodapé

[1] As autoras do método Sophos fazem distinção entre vídeo e filme. O vídeo diz respeito às
videogravações originais da prática da instituição e dos observadores observando a um filme em
particular. O filme refere-se à versão editada das videogravações da prática que é apresentado aos
diferentes grupos (HADDAD, 2014).

2 A figura do Pedagogo é específica na Dinamarca, diferentemente do Brasil, onde essa profissão
está associada à docência. Na Dinamarca, as escolas não são o principal local de trabalho para esses
profissionais, onde são empregados em diferentes contextos pedagógicos, como: instituições de
educação infantil (daginstitutioner), centros do tempo livre (fritidsgjem) para crianças em idade
escolar. Centros para pessoas com deficiência e casas residenciais para jovens e idosos. No contexto
da Educação Infantil, a profissão do Pedagogo dinamarquês é análoga aos professores de Educação
Infantil no Brasil (JENSEN; HADDAD 2018).

3 São as pessoas que figuram nos filmes.
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4 Exigência da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (CONEP/MS) sob a
Resolução nº 196/96-IV.

5 A Lei de Nº 11.274 de 20 de fevereiro de 2006 alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei
Nº 9.394/96. Dispondo sobre a duração de 9 (nove anos) para o ensino fundamental, reduzindo a
Educação Infantil de 0 a 6 para de 0 a 5 anos.
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