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Eixo temático: 15. Estudos da linguagem
Resumo: Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa sobre as relações educativas das práticas de
linguagem verbal realizadas em instituição municipal de educação infantil de Francisco Beltrão-PR. Foca a
análise de rodas de conversa e de contação de histórias com crianças de três para quatro anos. Com dados
obtidos por observações, audiogravações e questionários, estabelece reflexões sobre as possibilidades de
expressão da criança e sobre o modo como as vozes infantis se situam no processo educativo. A análise, com
base na perspectiva histórico-cultural, destaca o papel constitutivo da linguagem e a importância de se ouvir
a criança, para desenvolver sua expressão linguística, como condição social para humanização. Aponta o
predomínio de práticas monológicas, ausência de espaços de interlocução e a necessidade de valorizar as
vozes infantis, visto que a criança se constitui na interação social.
Palavras-chave: Linguagem. Educação Infantil. Dialogismo.

ANALYSIS OF CHILDREN&39;S VOICES IN AN HISTORICAL AND CULTURAL PERSPECTIVE
Abstract: This paper presents results of research on educational practices in the practice of verbal held at the
municipal early childhood institution of Francisco Beltran-PR. Focuses on the analysis Wheel Talk and
storytelling with children from three to four years. With data obtained by observations, audio recordings and
questionnaires, provides reflections on the possibilities of expression on the child and how the children&39;s
voices are in the educational process. The analysis based on cultural-historical perspective, emphasizes the
constitutive role of language and the importance of listening to children, to develop their linguistic expression,
as a social condition for humanization. Points out the predominance of monological practices, lack of spaces
for dialogue and the need to enhance the children&39;s voices, since the child is in social interaction.
Key-words: Language. Early Childhood Education. Dialogism.

Introdução
O presente trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa que tem por finalidade analisar as relações
educativas das práticas de linguagem verbal na educação infantil, compreendendo a linguagem como
condição social para humanização,
A reflexão pauta-se pela perspectiva histórico-cultural, que entende o sujeito como fruto das relações
culturais e históricas produzidas no seio da humanidade, e que, por meio da linguagem, o homem tem
condições de se apropriar de todo o material cultural produzido em toda história, pelas gerações precedentes.
Essa perspectiva fundamenta-se na filosofia marxista, que reflete sobre as condições de exploração sofridas
historicamente pela classe trabalhadora e menos favorecida em termos socioculturais e econômicos. Por isso,
entendemos que a escola pública e, no caso, a instituição de educação infantil, têm um compromisso social
com esta classe, na medida em pode possibilitar o acesso ao conhecimento e impulsionar o processo de
emancipação. Embora saibamos que a escola, sozinha, não pode transformar a sociedade e mudar as
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condições de exploração, atribuímos-lhe um importante papel para munir os sujeitos de conhecimentos que
lhes permitam ter as mesmas armas utilizadas pela classe dominante.
Focalizamos a educação infantil, porque corresponde a período de intenso desenvolvimento da linguagem da
criança e de apropriação de conhecimentos sobre o mundo, portanto, momento privilegiado à promoção de
práticas desencadeadoras de aprendizagens.
A pesquisa foi realizada no centro municipal de educação infantil Zelir Vetorello, localizada no bairro Jardim
Floresta, no município de Francisco Beltrão-PR. A escola atende crianças, cujas famílias, da classe
trabalhadora, têm baixas condições econômicas e trabalham, principalmente, na indústria e no comércio.
A pesquisa envolveu uma turma de Pré-II, constituída por vinte e seis crianças, com faixa-etária de três a
quatro anos. A regência da turma é ministrada por duas professoras, que possuem curso de formação de
docentes, uma das quais tem, também, formação em ensino superior na área de licenciatura em geografia e
especialização em gestão escolar.
Neste trabalho, tratamos de dois momentos de observação da roda de conversa e gravação de áudio, com a
finalidade de refletir e apontar seus limites e possibilidades para a formação, enquanto instrumento de
humanização da infância. No primeiro momento, as professoras trataram de conteúdos das áreas de
conhecimento escolar (moradia) e privilegiaram a transmissão de conhecimentos. No segundo, foi realizada
contação de histórias, pelas crianças. A observação subsidia a análise sobre como ocorre o movimento das
vozes infantis nos momentos de diálogo, no espaço educativo. As professoras responderam a questionário
sobre o significado da roda e sua organização.
Organizamos o texto em duas seções. Na primeira, estabelecemos reflexão teórica sobre o papel da
linguagem no desenvolvimento humano, na filogênese e na ontogênese, como fator primordial, junto com o
trabalho, para a humanização, a transformação do comportamento do sujeito e a formação da consciência.
Destacamos o tempo da educação infantil como instância potencial à promoção de atividades de linguagem
propiciadoras de aprendizagens e desenvolvimento. Na segunda seção, analisamos as rodas de conversas das
crianças, com ênfase à importância da expressão oral, para constituição de um sujeito participante, que
expressa opiniões, dúvidas, medos, incertezas. Sujeito que se constitui na interação social. As interações das
rodas são divididas em três categorias – “papel e organização da roda de conversa”, “as interações dialógicas
entram na roda?
” e “os conteúdos culturais no movimento da roda” – a partir das quais identificamos relevantes contribuições
de Bakhtin (2006) para a análise das vozes infantis e dos aspectos ideológicos presentes nas práticas
escolares de linguagem, e destacamos a necessidade de instituir uma perspectiva dialógica e polifônica no
trabalho com a criança na educação infantil.

A linguagem no processo de humanização
A linguagem é tão antiga quanto a consciência - a linguagem é a consciência real, prática que existe para os
outros homens, e, portanto, existe para mim mesmo e, exatamente como a consciência, a linguagem só
aparece com a carência, com a necessidade de intercâmbios com os outros homens [...] A consciência é,
portanto, de início, um produto social e o será enquanto existirem homens (MARX; ENGELS, 1998, p.24-25,
grifo nosso).

Para Marx (1998), a linguagem é instrumento para a construção da consciência humana. O materialismo
histórico considera a linguagem e o trabalho como elementos que constituem o processo de transformação
histórica do homem em sujeito social, por meio dos quais ele se diferencia do animal. Pelo trabalho, ele
modifica a natureza de acordo com suas necessidades e, em razão dessas necessidades, precisou se
comunicar e estabelecer vínculos sociais, desenvolvendo a linguagem.
Nessa perspectiva, Bakhtin ressalta a relação, também constitutiva, entre linguagem humana e organização
social, quando afirma que:
[...] não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se constituam. É
fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente organizados, que formem um grupo (uma
unidade social): só assim um sistema de signos pode constituir-se. A consciência individual não só nada pode
explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social (BAKHTIN,
2006, p. 33).
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No desenvolvimento filogenético, a espécie humana utiliza instrumentos para modificar a natureza, pelo
processo de trabalho e modifica-se a si mesma, constituindo-se. Vigostki (2009) refere-se ao
desenvolvimento ontogenético afirmando que, ao apropriar-se da linguagem, a criança modifica-se e
humaniza-se. Para o autor, a criança, antes de dominar o sistema de signos da linguagem verbal, tem uma
linguagem prática e, portanto, não realiza o processo de ideação, que significa operar com elementos
ausentes ao seu campo visual. Quando se apropria da linguagem, o pensamento da criança deixa de ser
prático, torna-se pensamento verbalizado, e ela passa a dominar um sistema de códigos (signos) que
interferem nas suas ações que passam a ser planejadas por uma função psíquica.
Para Luria (1986) e Vigotski (2009), a palavra “substitui” idealmente o objeto e tem funções de
conceptualização, de generalização, com que desencadeia atividades de análise e o “introduz em um sistema
de complexos enlaces e relações” (LURIA, 1986, p. 36). Além disso, “executa um trabalho automático de
análise do objeto que passa despercebido para o sujeito, transmitindo-lhe a experiência das gerações
anteriores, experiência acumulada na história da sociedade” (LURIA, 1986, p. 37).
Nessa mesma linha de pensamento, mas ampliando a perspectiva de Vigotski, as contribuições de Bakhtin
reafirmam as dimensões de constituição social e do caráter de mediação semiótica dos signos na constituição
da consciência. Para ele, a atividade mental somente existe mediante sua expressão pelos signos criados por
um grupo organizado no curso de suas relações sociais e, se privarmos a consciência de seu conteúdo
semiótico e ideológico, não sobra nada (BAKHTIN, 2006, p.32).
A questão linguística na infância foi historicamente trabalhada numa perspectiva tradicional normativa, com o
intuito de levar a criança a aprender a norma culta sem se preocupar com a expressão. Segundo Faraco,
citado por Alessi (2011), o normativismo é uma corrente introduzida no Brasil no século XIV e que tem a
concepção de língua como uma divisão cristalizada entre certo e errado, como uma categoria pronta, fixa,
externa aos sujeitos que devem aceitá-la de maneira passiva.
Britto (2002) aponta para se pensar na linguagem verbal enquanto instrumento de poder da classe
dominante, e, no modo como esta classe que detém a língua padrão e a utiliza para perpetuar sua ideologia,
impõe-na como a única correta, desprezando os sujeitos que não têm acesso a ela.
Entendemos que a escola deva trabalhar numa perspectiva dialógica interlocutiva, assumindo, desde a
infância, a enunciação polifônica, apontada por Bakhtin (2006) e Bezerra (2005) como a interação de vozes
no discurso. Vozes que podem se encontrar ou se entrechocar, porque têm liberdade para manifestar seus
pontos de vista e perspectivas diferentes.
Ou seja, trata-se de, em primeiro lugar, ouvir e aceitar o enunciado da criança, depois, entendê-lo como algo
completo, mas inacabado, aberto a novas interpretações e aprendizagens, um enunciado que se liga aos
outros da interação, pela dimensão da significação; trata-se de inserir o dialogismo na relação educativa,
tomando-o como instância relacionada à significação nas interações.
Bakhtin (2002) salienta a interação verbal dos interlocutores como eixo norteador do desenvolvimento
linguístico, pois a expressão é produto desta interação, é de natureza sociológica e ocorre por meio do
diálogo. A expressão da criança e tudo que significa é haurida no social e reconstruída no plano individual. O
conteúdo ideológico está sempre presente no discurso de qualquer categoria expressiva, em todas as
situações sociais, pois “o signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados. [...] todo signo é
ideológico. Os sistemas semióticos servem para exprimir a ideologia e são, portanto, modelados por ela. A
palavra é o signo ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2006, p. 17).
Em síntese Bakhtin propõe uma nova perspectiva de linguagem, pautada na filosofia marxista em que a
doutrina de base é a enunciação como realidade da linguagem e como estrutura sócio-ideológica, que tem um
legado histórico e carrega conteúdos e valores plasmados de laivos ideológicos, na evolução linguística. Por
isso, não pode ser vista de maneira individual, mas, exclusivamente sociológica. É essa dimensão social,
dialógica e polifônica da linguagem que precisa perpassar as práticas linguageiras da educação das crianças.
Com o propósito de identificar como tais relações ocorrem, na próxima seção, analisamos excertos das
interações verbais educativas promovidas pela professora durante as rodas de conversa.

Análise das práticas de linguagem verbal na roda de conversa da educação infantil
A educação infantil constitui-se como espaço educativo permeado por situações que incentivam a expressão e
podem estimular as capacidades interlocutivas da criança. Ao organizar tais espaços, a atenção deve se voltar
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à trajetória da construção da linguagem, promovendo situações desafiadoras em que a criança a utilize para
problematizar e buscar soluções criativas às questões apresentadas no seu meio educativo, tornando-se
sujeito do processo de ensino e aprendizagem, com possibilidades de ampliar seu universo de referência.
Um momento propício para o trabalho com a oralidade, na educação infantil, está na roda de conversa,
atividade realizada diariamente, que oferece possibilidades de expressão e posicionamento da criança, de
reconhecimento de suas vozes, de todas conhecerem a visão do outro e poderem formar a consciência
coletiva e individual, no seio da cultura. Trata-se de uma condição para democratização do ensino, que
considera a origem social da expressão e as consequentes relações de poder que a perpassam.
Nessa perspectiva, e a partir dos pressupostos da teoria histórico-cultural e enunciativa da linguagem,
direcionamos a análise para a roda de conversa e às possibilidades oferecidas às crianças pequenas para que
possam se expressar, pela linguagem verbal, na educação infantil. Buscamos identificar qual o poder das
vozes infantis que circulam no espaço educacional, com suas angústias, curiosidades, interpretações e
elaborações psíquicas constitutivas de suas consciências, mas sempre hauridas no social.
Para pautar nossa reflexão, identificamos as categorias de análise: (i) papel e organização da roda de
conversa, (ii) as interações dialógicas entram na roda?
e os conteúdos culturais no movimento da roda, tratadas a seguir.
Papel e organização da roda de conversa.
A roda de conversa tem uma característica muito marcante: sua organização em forma de círculo, que marca
a intencionalidade democrática. Cabe, então, identificar até que ponto a atividade garante a instauração de
um processo dialógico e democrático.
A partir de Bakhtin, Fiorin (2008, p.19) define o dialogismo como “as relações de sentido que se estabelecem
entre dois enunciados”. Consideramos esse conceito essencial à análise da roda de conversa, porque a situa
como uma instância para disparar a circulação de significações – da educadora e das crianças – num
movimento capaz de atuar na formação das consciências, pelos conteúdos culturais que podem emergir nas
interações.
Como se organizam as práticas da roda de conversa, para transmitir os conteúdos culturais e dar
oportunidade para as crianças se expressarem?
Elas garantem um discurso polifônico (BAKHTIN, 2000), aberto à alteridade e ao encontro/confronto das
vozes das crianças, com suas perspectivas e pontos de vistas diferentes?
Permitem à criança conhecer a visão de mundo do outro, pela imersão na interação verbal?
Ou será que, no seu interior, prevalece a enunciação monológica, sem a circulação de significações e
confundidas com uma aula expositiva, apenas com outra organização espacial das crianças?
Como potencializar esses momentos para a valorização das vozes infantis e dos contextos em que elas se
constroem, numa perspectiva de formação que leve a criança a pensar sobre questões da realidade, de
maneira dinâmica, concreta e crítica, ensinando e instigando questionamentos para a reflexão dialógica?

As professoras falam-nos sobre a roda de conversa, demonstrando como compreendem sua importância para
a prática educativa: Através da roda de conversa, identificamos o que a criança sabe, ou seja, a bagagem
cultural que ela traz. Neste momento, ela expressa os seus medos, saberes, emoções, anseios e lembranças
de fatos.
A forma de organização da roda de conversa e os seus objetivos são assim apresentados por elas: As rodas
de conversa são organizadas de maneira que todos possam visualizar, bem como prestar atenção e se
expressar. E também organizamos conforme o tema (conteúdo) e por momentos. O intuito é que os alunos
possam expressar seu saber, e nós, professores, completamos o que ela ainda não sabe, utilizando como
forma de avaliação.
A organização espacial é realizada em formato de círculo, para que todos possam se ver, e as crianças
sentam-se no chão. As conversas da roda são definidas com base nos conteúdos previstos e delimitados pelo
planejamento, mas podem ocorrer em outros momentos, para tratar de questões necessárias não previstas,
como, por exemplo, para conversar sobre o comportamento das crianças ou algum acontecimento relevante.
As professoras conhecem o potencial formativo desses momentos de interação, em que podem ouvir as
crianças e identificar seus conhecimentos prévios, embora evidenciem o foco no aspecto avaliativo das
interações. Destacam a possibilidade da expressão da criança, na roda, contudo, o depoimento sugere uma

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/analise_das_vozes_infantis_por_uma_perspectiva_historicocultural.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



perspectiva unidirecional do processo de ensino e aprendizagem, pela qual o professor assume o papel de
“completar” o conhecimento da criança que, nessa perspectiva seria considerada “incompleta”.
A esse respeito, cabe destacar que Vigostki (2009) aponta o ensino como processo em que se atua no nível
de aprendizagem e de conhecimento em que a criança se encontra e apresenta desafios possíveis de serem
resolvidos, a partir da colaboração dos demais sujeitos da interação. Pressuposto nessa concepção de ensino
e aprendizagem está o conceito do autor de zona de desenvolvimento proximal (ZDI) , que é fundamental na
teoria de Vigotski sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e que se refere à ideia
de proximidade entre o que ela consegue realizar sozinha e o que realiza com a ajuda de um adulto ou de
alguém mais experiente, portanto, como possibilidade para o aprendizado. Para criá-la, a criança precisa ser
desafiada a superar o status atual do seu conhecimento e mobilizada a agir além daquilo que ela já sabe,
levando-se em consideração que as atividades realizadas na idade pré-escolar originam relações
especificamente novas entre o pensamento e a ação e que atuam no desenvolvimento dos conceitos
cotidianos, para os científicos (VIGOTSKI, 2009).
A atuação na ZDI implica tipos específicos de mediação, desencadeadas pelo professor, mediante
planejamento das atividades e interações de linguagem, e capacidade/sensibilidade para receber as vozes das
crianças e nelas perceber as possibilidades interlocutivas, a partir das significações que tais vozes põem em
movimento e que manifestam suas compreensões, indicadoras da iminência ou não da aprendizagem.
Implica, também, reconhecer que não faz sentido a atuação unicamente nas aprendizagens já consolidadas
pela criança nem naquelas que muito se distanciam da zona de possibilidades, porque não encontrarão
âncoras para partirem às elaborações psíquicas.
As interações dialógicas entram na roda?

Buscamos evidenciar, pela análise de material empírico coletado nas rodas de conversa, quais as condições e
possibilidades que a criança tem para se expressar, e em que medida são valorizadas suas falas e
participações no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, o modo como as interações dialógicas entram
na roda de conversa. Para isso, apresentamos excertos de algumas conversas entre professora e crianças.
Num dos momentos selecionados para essa finalidade, a professora fala sobre o tema, tipos de moradia,
perguntando sobre que tipo de casa eles conhecem:
P ___ Todo mundo mora numa casa?
Será que o índio mora numa casa?
Como é o nome da casa do índio?

Cs___ Oca.
P___ Mas tem índio que mora em casa?

Cs___ Sim.
P___ E do que é feito a casa do índio?

Cs___ Palha.
P___ Do que mais as casas são feitas?

CM___ Tijolos.
CA¬___ Madeira.
CC___ Pano.
P___ De pano, será?
É... pode ser ... existem os ciganos que moram em casas de panos, e as cabanas dos ciganos podem ser
feitas de pano ou lona.
CS___ Tem aranha na casa deles.
P___ É talvez tenha.
P___ Vamos para a próxima imagem

Ao abordar o tema com a criança, a professora pergunta-lhes sobre as casas dos índios, e elas respondem
“oca”, porque, certamente, ouviram falar sobre isso, aprendendo que as moradias dos índios são feitas de
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barro e palha. Contudo, na nossa região, há comunidades de povos indígenas, principalmente de origem
caingangue, que povoam o sudoeste paranaense, e cujos habitantes as crianças podem conhecer, pois eles
circulam pela cidade, principalmente em festas e feiras. A resposta pretendida e aceita não considera,
portanto, o índio na atualidade, que muitas vezes é encontrado na rua ou visto trabalhando, morando em
casas, apartamentos. O mesmo ocorre com as “casas de pano”, comuns na região, pela existência de
acampamentos de movimentos sociais ligados a terra.
Além disso, as falas das crianças não são exploradas ou debatidas. Aparentemente, é esperada uma única
resposta como possível e um sentido único. Observamos que, quando a criança ultrapassa o nível das
respostas “permitidas”, por exemplo, com a suposição da existência de aranhas nas casas de pano, a resposta
que obtém é bem assertiva e não usada para ampliar o diálogo.
Assim, os turnos de perguntas e respostas ocorrem numa sequência fechada e sem a participação das vozes
das crianças. Trata-se de uma interação em que não há dialogismo, pois realizada com a circulação de sentido
único. Também não é polifônica, pois, na polifonia, várias vozes falam no discurso, por meio das quais o
dialogismo se evidencia. Vozes que podem ser polêmicas, apresentar diferentes pontos de vista, mas que têm
liberdade para se manifestarem (BAKHTIN, 2000).
Posteriormente, a professora mostra figuras de diferentes moradias para que as crianças conheçam e
identifiquem:
P ___O que vocês estão vendo?

CB___ Casa.
CO___ Prédio.
P___ Quem mora na casa?

C G___ Papai, mamãe e as crianças.
P___ Mas se na casa mora o papai, a mamãe e as crianças, então mora uma família, mas, será podem morar
mais pessoas na casa ou no prédio?

CB___ Prédio
P___ No prédio, porque no prédio podem moram várias famílias, porque cada andar tem vários
apartamentos, e em cada apartamento mora uma família.
P___ Eu tenho uma casa diferente para mostrar para vocês (e eles observam).
CO___ É uma casa de gelo.
P___ Mas onde tem essas casas de gelo?

CO___ No polo norte.
P___ Muito bem, mas vocês sabem o nome da casa de gelo?

CG___ Casa de gelo.
P___ Mas o nome da casa de gelo é iglu, e quem mora nos iglus são os esquimós que são pessoas.
P___ E essa outra moradia é feita do quê?

CB___ De palha.
P___E como é o nome dessa casa?

CI___ Oca.
P___E quem mora nelas?

CP___ Os índios, e eles comem batata.
P___ É, os índios comem batata, peixe, gostam de caçar e moram na oca.

Em seguida, apresenta outra imagem de uma tenda num deserto.
P___ No deserto as casas são feitas de pano, essa imagem é de uma casa no deserto.
P___ E agora, vocês sabem como é o nome desta casa construída em cima de palanques?
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O nome dessas casas são palafitas. E por que será que são construídas assim?
O que vocês estão vendo embaixo da casa?

CH___ O rio.
P___ Então, por que são construídas em cima dos palanques?

CC___ Para não molhar.
P___ Muito bem.

São mostradas imagens para que as crianças identifiquem os tipos de moradia, de que tipos de material são
feitas, e quais as diferenças entre elas. Em nenhum momento, questiona-se a criança sobre a casa em que
ela mora, como é, se ela gosta, se tem quintal para brincar, onde se localiza, qual a cor, o tamanho etc.
Dessa maneira, as interações não consideram a realidade da criança ou suas significações constituídas sobre
sua casa e o que representa a cada um. Por outro lado, esperam que ela saiba sobre os iglus do polo norte e
as tendas do deserto. Questionamo-nos sobre o nível de abstração e consequente ausência de sentido, para a
criança de três e quatro anos, somente com a fala e a foto sobre essas realidades de significações distantes, e
se esta é a causa da pouca participação da criança, pelo desinteresse em falar o que não sabe ou não
conhece.
Assim, as poucas e breves respostas das crianças remetem-se apenas à identificação das imagens, não indica
impulsionar sua curiosidade para imaginar, problematizar ou criar, porque a atividade lhe exige dar apenas
respostas únicas e já supostas pela professora. Isso fica claro, também, quando a criança tenta ampliar o
diálogo, com suas ideias, para falar sobre o que os índios comem, ultrapassando o assunto moradia. A
resposta da professora não dá liberdade para que continue, apenas acrescenta e volta para o assunto.
Em outro trecho, a professora segue, mostrando a palavra casa escrita em caixa alta:
P___ Que palavra vemos aqui?

CM___ Eu vi um A.
CR___ Eu vi dois A.
P___Muito bem, mas que letra é essa outra aqui.
As crianças ficam em silêncio.
P___ É um C, e essa outra é um S.
P___ C com A, ca, S com A, sa, casa, a palavra que está escrita é casa.

Neste momento, a professora começa a introduzir a escrita, o que é válido, porque não está deslocado do
tema trabalhado. No entanto, a escrita é “dada”, sem qualquer metodologia que explore a relação
fonema-grafema, mas apenas com a indicação dos nomes das letras.
Na sequência, passa slides com imagens de tipos de moradia e pergunta às crianças o que veem e se
conheciam a diversidade de casas mostradas nas imagens:
P___ Onde será que fica essa moradia?

P___ São moradias construídas entre as pedras, e se chamam cavernas, mas não existem no Brasil.
P___ Está outra casinha é feita de barro, e tem muito dessas casas lá na Bahia.
P___ E estas são imagens de casinhas na favela, mas também são casas, são bem pequenas, apertadinhas e
são construídas uma acima da outra.
P___ E esses são os castelos, é aquele onde moram os príncipes e as princesas. Vocês sabiam que aqui no
Brasil tem um castelo, e ele fica lá em Minas Gerais, mas esse não é o do Brasil. E agora temos um castelo da
China.
P___E esse outro aqui alguém conhece?

CB___ Esse é o castelo da Barbie.
P___ Isso mesmo o castelo dos contos de fadas.

Há diferentes formas de moradias desconhecidas pelas crianças, situadas em lugares desconhecidos e
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também não fazem sentido para elas. A voz do adulto prevalece na maioria dos turnos de fala, mas,
principalmente, no nível da significação. A criança somente participa, para falar o que sabe, quando a
pergunta é sobre o castelo da Barbie. A interação não acrescenta conhecimento, por ela, a escola não cumpre
seu papel educativo.
A exposição de slides continua, com uma imagem de moradora de rua deitada na calçada:
P___ O que vocês estão vendo, onde será que está essa senhora?

CH___ Na casa dela.
P___ Mas você está vendo casa?

CH___ Fica em silêncio.
P___ Não tem casa ali, onde será que aquela senhora mora?

P___ A eu acho que ela mora na rua. E isso é muito triste.
CL___ Eu tenho casa, eu não moro na rua.
P___ É, graças a Deus, todos nós temos casas.

Além da continuidade da interação monológica e monofônica, o episódio mostra o não aproveitamento para
levantar bons questionamentos com as crianças sobre moradores de rua e algumas questões sociais
relacionadas, como relações de desigualdades presentes no meio em que vivem. No entanto, quando a
criança L diz que tem casa e que não mora na rua, o comentário se reduziu a mero senso-comum, na
perspectiva de escamotear as questões sociais, como se deus fosse responsável por termos ou não casa.
Nesse episódio, é também marcante a negação da voz da criança, pela professora, quando a criança afirma
que a senhora está “na casa dela” e mantém-se em silêncio, quando a pergunta é reafirmada “você está
vendo casa?
”. A imagem mostrava uma senhora à frente de uma casa, e isso, para a criança significava estar em casa,
que é como ela própria se sente quando fica à frente de sua casa, brincando.
A roda de conversa é conduzida pela professora com características fortemente monológicas concretizada em
um discurso acabado, no qual as crianças não se posicionam; somente se manifestam para dar respostas
prontas, principalmente na identificação de muitas imagens, com várias informações desarticuladas de sua
realidade que impossibilitam a circulação das significações das crianças. O momento pode ser encarado como
uma aula expositiva, na educação infantil, com a apresentação de muitos conhecimentos que não entram na
rede de significados da criança, especificamente, a de três a quatro anos.
As interações analisadas são mascarada de diálogo, e somente uma voz se faz ouvir, abafando as demais.
Como enunciações monológicas, situam-se “como um ato puramente individual” (BAKHTIN, 2006, p. 112).
Contudo, a educação infantil precisa romper com práticas individualistas e caminhar em direção ao dialogismo
proposto por Bakhtin, uma vez que “[...] a interação verbal constitui [...] a realidade fundamental da língua”,
e, somente “quando penetram na corrente da interação verbal” é que a consciência dos sujeitos “desperta e
começa a operar” (BAKHTIN, 2006, p. 106; 125).
Na roda de história, a professora escolheu a história clássica dos três porquinhos para trabalhar o conteúdo
moradia. As crianças assistiram ao filme “Os três porquinhos” (DISNEY, 2014), e depois lhes foi solicitado que
recontassem a história, uma criança por vez, enquanto as demais deveriam ouvir, sem interferir, e esperar
sua vez. Exemplificamos a atividade com a apresentação de um episódio:
P___ Vamos começar pela criança A.
CA___ Hoje minha mãe me deu um chá porque eu tava doente.
P___ É, mas o que você tem da história para dizer pra gente.
CA___ E daí eu brinquei com o gato, e depois minha mãe fez eu tomar banho, daí fim.
P___ Criança S
C S___ Era uma vez três porquinhos, daí eles moravam em uma casinha de palha, madeira e de tijolos, daí
veio o lobo malvado e assoprou a casinha e daí terminou.
P___ Criança O
C O___ Tinha um lobo muito malvado, e daí, um porquinho tinha uma casa de palha e o lobo conseguiu
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derrubar a casa de palha, o porquinho foi correndo e chegou à casa de madeira, e o lobo chegou à casa de
madeira, e derrubou a casa de madeira, e os dois porquinhos correram para a casa de tijolos, e lobo
assoprou, assoprou, e não derrubou a casa de tijolos.
P___ Palmas para a criança O porque ele contou a história bem certinho.
P___ Criança M
CM___ Minha mãe não me deixou comprar nada.
P___ E a história dos três porquinhos?

CM___ Daí eu pedi pro meu pai.
P___ E aí o que você tem para falar sobre a história?

CM___ E daí eu pedi para minha vó, e ele comprou um Ben 10.
P___ Criança R
CR___ Era uma vez um lobo muito bravo, que viu uma casa de palha, e não conseguiu derrubar nem a casa
de madeira, nem a casa de tijolos, e aí eles foram com a sua mãe que falou não saiam daí, e aí os três
porquinhos foram passear, daí fim.

A prática de recontar a história na educação infantil é muito importante, se também possibilitar à criança a
liberdade de criar, imaginar, inventar, se também der espaço à produção. Na atividade presenciada na turma
de crianças de três a quatro anos de idade, no entanto, fica perceptível a orientação para a reprodução,
apenas, com a maior atribuição de valor à capacidade de seguir fielmente as passagens da história. A criança
O conseguiu reproduzir a história com a mesma essência da original e foi elogiada, ao passo que a criança R
tentou tomar alguns rumos diversos e não foi estimulada nem questionada a respeito.
Também houve tentativas de “fuga” da proposta, em que as crianças A, e M tentaram se desviar da proposta
original. No entanto, a professora voltou ao assunto, sem questionar o que queriam expressar. Na tentativa
de compreender os “desvios” manifestos por elas, atribuímos-lhes um possível sentido de resistência dessas
crianças, para trazerem suas vozes e dizerem, naquele momento, o que, de fato, preenchia seus universos de
sentido; uma resistência ao discurso monológico, para dizerem o que queriam falar, há mais tempo, sem
terem oportunidades; uma atitude de luta para ocuparem um lugar no movimento interlocutivo da roda,
principalmente, considerando a possibilidade de estarem cansadas de ouvir tantas vezes a mesma versão de
uma história conhecida.
Os conteúdos culturais no movimento da roda
Muitas vezes, as crianças querem promover desvios e rupturas para expressar o que realmente pensam, pois,
raramente, suas falas são valorizadas ou interpretadas. A transmissão unidirecional dos conteúdos
sobressai-se nas interações, em detrimento da expressão infantil, e a voz autoritária de quem ensina inibe a
capacidade expressiva da criança. A expressão infantil é fator de aprendizagem dos conteúdos culturais,
considerando o status e papel da interação verbal para a constituição da consciência dos sujeitos e o
momento de desenvolvimento da linguagem em que estão as crianças na educação infantil.
As aprendizagens, na primeira infância, são perpassadas por diversas especificidades implícitas no ato de
cuidar e educar de maneira indissociável, o que implica ouvir as crianças, suas angústias, incertezas e ideias.
A roda de conversa, nessa perspectiva, é um importante espaço dialógico, em que a criança deve participar
da escolha do tema, para poder falar daquilo que gosta, falar o que pensa e o que sente.
A etapa da educação infantil é momento educativo, em todos os sentidos, e o ensino, além de requerer um
papel ativo dos participantes, exige seleção dos conteúdos culturais que serão postos em interação, com o
objetivo de promover a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Na instituição contexto da pesquisa, a
escolha do tema tem base na proposta curricular, o que demonstra uma forma de organização pedagógica.
Mas a organização das aulas precisa, também, prever e possibilitar espaços e tempos para valorizar a voz da
criança.
As orientações curriculares destacam essa necessidade, como aponta o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI),
A roda de conversa é o momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. Por meio desse exercício
cotidiano as crianças podem ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar,
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expor suas ideias, dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo como
instância de troca e aprendizagem. A participação na roda permite que as crianças aprendam a olhar e a ouvir
os amigos, trocando experiências. Pode-se, na roda, contar fatos às crianças, descrever ações e promover
uma aproximação com aspectos mais formais da linguagem por meio de situações como ler e contar histórias,
cantar ou entoar canções, declamar poesias, dizer parlendas, textos de brincadeiras infantis etc. (BRASIL,
1998, p.138, grifo nosso).

Para Alessi (2011), os diálogos criados pelas crianças demonstram as várias formas com que elas encaram o
mundo, como percebem os acontecimentos, as opiniões dos outros e como incorporam a cultura, valores e
hábitos, colocando-se como sujeitos históricos e sociais, com singularidades na forma de sentir, pensar e agir
sobre o ambiente social.
As práticas educativas infantis articuladas ao dialogismo possibilitam que a criança desenvolva sua expressão
no sentido da interação polifônica, que pode variar, dependendo do contexto social e cultural. A enunciação
dialógica não se fecha em si, mas é aberta a novas interpretações, por isso, sempre põem conteúdos culturais
em movimento.
A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a unidade de base da língua, trata-se de
discurso interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica. Ela não
existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte social” (BAKHTIN, 2006, p. 17)

Neste sentido, Arce (2012) defende que o grande desafio da educação infantil não consiste em estabelecer
contradições entre conhecimento espontâneo versus saber sistematizado, ou entre brincar versus estudar.
Considera que a educação infantil tem caráter de educação escolar, voltada à formação integral da
personalidade humana. Assim, comporta um currículo, não com caráter de grade de matérias ou de listagem
de conteúdos, mas como um conjunto de atividades nucleares, objetivamente pensadas e planejadas e
sistematicamente desenvolvidas, considerando as especificidades de cada faixa etária e as necessidades das
crianças que atende. Nessa perspectiva, a mediação pedagógica deve estar voltada ao desenvolvimento das
funções psicológicas superiores, que se efetiva de maneiras diversas, entre as quais a interação verbal tem
lugar de destaque.
A criança é formada a partir da cultura em que se insere pelos convívios sociais permeados de ideologia, e a
educação infantil é um tempo privilegiado à apropriação de conteúdos culturais, portanto, deve transmitir o
melhor da cultura humana. Nos episódios analisados, os conhecimentos de ensino não cumprem o papel de
ampliar o universo da criança nem de permitir trocas necessárias para isso.

Considerações finais
Pautadas na perspectiva histórico-cultural, que pressupõe o homem como fruto de inúmeras interações que
resultam em aprendizagens, modificam o comportamento do sujeito, levando à evolução de suas funções
psíquicas, este estudo investigou as condições que a instituição de educação infantil oferece para que a
criança possa se expressar, por meio de interações dialógicas e polifônicas, com vistas a ampliar seu universo
cultural.
A roda de conversa evidencia-se com importantes possibilidades para a formação da infância, na perspectiva
da humanização, mas os resultados do estudo apontam limites, uma vez que as práticas de linguagem nela
presentes desviam-se desse potencial e contribuem mais para a formação de uma criança passiva e
submissa, seja do ponto de vista das interações, seja pelos conteúdos culturais que põem em movimento,
perspectiva que poderá formar a criança para tornar-se um adulto alienado aos moldes do sistema capitalista.
A escola pública tem um importante compromisso com as classes populares, que foram historicamente
exploradas, por isso a educação infantil, enquanto base para uma educação emancipatória deve utilizar-se da
linguagem enquanto instrumento de humanização, dando voz e vez a nossas crianças.
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As duas professoras responderam juntas o questionário e explicaram que as respostas representam as ideias
de ambas.
Zoia Prestes (2010) propõe o termo Zona de Desenvolvimento Iminente em substituição à expressão “Zona
de Desenvolvimento Proximal”.
As falas da professora são identificadas por P, e as das crianças, por C, seguida de uma letra do alfabeto,
para diferenciá-las entre si. Cs refere-se às falas conjuntas, em que não se identifica uma criança.

Recebido em: 23/06/2014
Aprovado em: 23/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/analise_das_vozes_infantis_por_uma_perspectiva_historicocultural.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.11-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


