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RESUMO 

CASTRO, Michele Guedes Bredel. O direito da criança à participação no processo 
educativo: o que dizem os documentos legais, os adultos e as crianças da educação 
infantil? Orientadora: Dominique Colinvaux. 12/08/10. 326 páginas. 

Vive-se hoje uma mudança de paradigma em relação à situação da infância que 
estabelece que a criança é sujeito ativo de direitos. Esta tese adotou uma abordagem 
qualitativa para compreender o papel que a criança ocupa como sujeito de direitos à 
participação no ordenamento legal e nas práticas pedagógicas de duas instituições de 
educação infantil. A revisão de literatura focalizou estudos sobre as concepções de infância, a 
participação infantil e os direitos das crianças. As ações investigativas convergiram para os 
seguintes objetivos: identificar os direitos infantis de participação no processo educativo a 
partir do ordenamento legaf identificar os direitos infantis de paiticipaçao no piocesso 
educativo a partir das práticas pedagógicas da educação infantil, compieendei a concepção de 
diversos profissionais que atuam com a criança pequena sobre a criança como sujeito de 
direitos à participação no processo educativo; compreender a concepção das própiias ciianças 
sobre seu direito à participação no processo educativo. Realizei um estudo documental e uma 

pesquisa empírica em duas instituições educativas: uma escola municipal localizada na 
periferia da cidade de Juiz de Fora (MG) e uma unidade universitária federal de educação 
infantil, localizada em Niterói (RJ). Trabalhei com diversos profissionais de educação infantil 
- diretor, coordenador pedagógico, educadores e o pessoal que atua nos seiviços geiais - e 
crianças de 4 e 5 anos de idade. Para a produção dos dados lancei mão de várias estratégias 

metodológicas: entrevistas e observações videogravadas com profissionais e crianças de 
educação infantil desenhos infantis e uma conversa com educadoras sobre os registros de 

observação de sua prática. Os resultados mostram que, no ordenamento legal, o direito à 
participação é assegurado somente a partir da década de 90, com a publicação da Convenção 
dos Direitos das Crianças. Nas duas instituições pesquisadas, houve divergência. Na 

Instituição Verde, na maioria das vezes, a participação das crianças ficou nos patamares mais 
simples de participação; numa freqüência menor, as crianças assumiram uma participação 

consultiva, na qual foram ouvidas sobre os assuntos que lhe diziam respeito. Na Instituição 
Rosa, por sua vez, a criança também assumiu uma participação simples em alguns momentos, 
mas na maior parte do tempo sua participação é consultiva e projetiva, quer dizer o adulto 
adotou uma postura de escuta das crianças, promovendo a sua participação em todos os 

momentos do processo educativo. 

Palavras-chave: direito das crianças, participação infantil, sujeito de direitos, infância. 



ABSTRACT 

Nowadays we have been going through a paradigm change associated to the childhood 
situation which establishes that the child is an active individual oí rights. This thesis adopted a 
qualitative approach to understand the role that the child has as an individual of rights to 
participate of the legal ordnance and pedagogic practice of two child educational institutions. 
The literary review focused in studies about childhood concepts, child participation and 
children's rights. The investigating actions converged to the following objectives: identify 
children's rights to participate in the educational process from pedagogic practice of child 
education; understand the concept of many different professionals that work with children 
about the child as an individual of right to participate in the educational process; understand 
the child's concept about their rights in the participation of the educational piocess. Two 

documentated studies and an empirical research were made at two educational institutions. 
one a municipal school located at the outskirts of the city Juiz de Fora (MG) and an 

educational unit of a federal university for children, located in Niterói (RJ). I worked with 
vary child educational professionals — headmasters, pedagogic coordinators, teacheis and staíf 

members that do general service and children oí 4 and 5 years old. For the data production I 
used many methodological strategies: interviews and video recordings with educational 

professionals and children, childreiTs drawing and conversations with educators about the 
registration of the observations made of their practice. The results show that the legal 
ordnance, the right to participated is ensured only from the nineties, with the publication oí 
the Children's Rights Convention. There were some divergences among the two institutions 
where the researches were made. In the green institution, most of the time, children s 

participation stayed at the simplest levei; with less frequency, they assumed a consultmg 
participation, where they were heard about the matters that involve them. In UFF Day Care, 
children also had at certain times a simple participation, but most oí the time their 

participation is consulting and projective, in other words the adults adopted a listening 
posture towards the children, which generated children's participation in ali oí the moments 
of the educational process. 

Key words: childrenN right, child participation, individual of rights, childhood. 
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1. INTRODUÇÃO: PARA INÍCIO DE CONVERSA.... 

Se não há pergunta, não pode haver 
conhecimento científico. Nada é evidente. 
Nada é gratuito. Tudo é construído. 
(BACHELARD, 1996a, p.18) 

O tema deste estudo é dentro dos direitos das crianças o direito da piópria ciiança a 

participar do seu processo educativo. Este tema ganha relevância na medida em que o 

ordenamento legal traz avanços afirmando e reconhecendo a criança como sujeito de diieitos. 

No entanto, a infância é o grupo social que mais enfrenta problemas de ordem social, política 

e econômica, no mundo em geral, e no Brasil em particular. Vou começar contando como 

cheguei neste tema. 

1.1 Gênese da tese: histórico, objeto e questões 

Na introdução desta tese, ao abordar como construí o objeto de pesquisa a partir de 

minha trajetória pessoal e profissional, busquei explicitar meu horizonte social e o que dele 

trago para o processo de construção de conhecimentos que é a pesquisa. 

A origem desta pesquisa tem raízes em minha história como discente e docente, como 

militante por uma Educação Infantil - EI - de qualidade e na vivência de aluna-pesquisadora 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. I enso que 

seja fundamental relatar tais experiências, visto que, numa pesquisa de abordagem qualitativa, 

a interpretação dos dados é influenciada pela experiência de vida do pesquisador e, também, 

por acreditar neste compromisso público enquanto educadora, diante da necessidade de 

resgatar o passado, para tornar mais claro o presente. Assim, nesta introdução, apresento 

brevemente alguns aspectos de minha trajetória acadêmica, profissional e a relação com o 

objeto de estudo. 

São muitos anos de vida-trabalho no meio educacional: 16 anos, grande parte atuando 

na EI, seja como educadora regente de turma da primeira etapa da educação básica, seja como 

formadora de docentes que irão atuar com crianças pequenas, seja ainda como pesquisadora e 

aluna do Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Juiz de Foi a e agora do 

Curso de Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense. Foi e está sendo um 

período de grande aprendizado, dadas experiências que foram/são vividas. 
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Minha atuação ao longo deste percurso me levou a repensar a prática e buscar 

alternativas para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade junto às turmas de EL No 

convívio com as crianças, com as colegas educadoras, na prática do dia a dia, percebi que 

estava muito distante do que imaginava ser uma educadora, comprometida com o trabalho que 

desenvolve. Senti a necessidade de buscar respostas a uma imensidão de questionamentos 

ligados à minha prática docente. 

Após o término do curso Normal, comecei a trabalhar com a primeira etapa da 

educação básica - EI - numa instituição educativa da rede particular da cidade de Juiz de 

Fora. No mesmo ano - 1995 - iniciei na Universidade Federal de Juiz de Fora o curso de 

Pedagogia, do qual tenho as mais agradáveis lembranças. Sem dúvida, a graduação foi um 

marco em minha vida pessoal e, principalmente, acadêmica, quando meu "olhar" para a 

educação se expandiu, permitindo-me enxergar o processo educacional com uma visão mais 

coerente e sensata. 

Simultaneamente ao início do curso superior, comecei a trabalhar no município de Juiz 

de Fora com o cargo de professora efetiva na EI. Assim que concluí a graduação, iniciei 

minha atuação, como coordenadora pedagógica contratada pela rede estadual de ensino para 

atuar no ensino fundamental. Aliando minha experiência como docente e supervisora 

pedagógica ao olhar curioso e atento, realizei uma pesquisa acadêmica no curso de 

especialização em "Arte-Educação Infantil", na qual busquei investigar a concepção de 

construtivismo elaborada por quatro educadoras da EI, atuantes na allabetização, crescendo 

ainda mais meu desejo de realizar novos estudos nesta área. 

Data também deste período a reorientação na direção da política nacional que se 

desenhava para a EI, interrompendo-se, em meados dos anos de 1990, o diálogo que vinha sendo 

estabelecido entre a esfera governamental, pesquisadores da área e movimentos sociais. A difusão 

e implementação dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foram 

consideradas por inúmeros pesquisadores da área como um ponto de inflexão nesse processo 

(CER1SARA, 1999). 

No segundo semestre de 2001, procurei o Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal de Juiz de Fora para prestar seleção em seu curso de Mestrado em 

Educação, no qual felizmente fui aprovada. 

Era um vai-e-vem entre teoria e prática, culminando com a dissertação intitulada 

"Professores da Educação Infantil: concepções de aprendizagem". Com o mesmo empenho e 

paixão com que desenvolvi a monografia do curso de especialização, fiz nascer este estudo 
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com a colaboração de minha orientadora, Dra. Déa Lúcia Campos Pernambuco, defendida no 

início de 2004. O trabalho proporcionou-me viver de maneira profunda o papel de 

pesquisadora, uma vez que os dados, ali analisados, foram buscados no ambiente de trabalho 

na qual estava inserida. Tanto os depoimentos das educadoras, como as condições em que 

foram produzidos, eram motivo de análise. Eu teria que analisar a mim mesma. 

Descobri a beleza do trabalho de pesquisa, ao me debruçar sobre os dados que tinha 

em mãos, encantando-me com os detalhes reveladores, despercebidos aos olhos do eu- 

educadora, mas que, naquele momento, não podiam escapar do eu-pesquisadora. Foi um 

instante de magia e estranhamento: eu me desdobrara ao ponto de enxergar a outra que existia 

fora/dentro de mim. Daí em diante esta outra passou a me acompanhar no trabalho, 

estabelecendo uma relação que posso considerar conílituosa, mas saudável, entre o eu- 

educadora e o eu-pesquisadora. Conílituosa por encontrar barreiras institucionais para 

desenvolver as utopias geradas pelos estudos, e saudável por rompê-las, apesar da ruptura se 

dar sempre de maneira um tanto sofrida. 

Após a defesa da dissertação, veio um período de luto: doeu o afastamento temporário 

da universidade, das leituras e pesquisas. O luto foi breve: assumi um novo cargo, de 

Supervisora da Divisão da Educação Infantil no Município de Juiz de Fora; deixando de atuar 

em sala de aula de EI, engajei-me no movimento do Fórum Mineiro de Educação Infantil — 

Regional Mata1; e, além disso, assumi um cargo como coordenadora e docente em uma 

faculdade particular de uma cidadezinha próxima à minha. 

Vivenciando esses contextos, fui apropriando-me de algumas dimensões que acabaram 

por sistematizar um projeto de pesquisa, levando a buscar o doutorado na área da Educação 

com o objetivo de ampliar meus conhecimentos para um maior crescimento profissional. No 

bojo desse projeto, estava presente uma inquietação fruto de minha trajetória na EI: como 

profissionais que trabalham com crianças pequenas concebem a infância? E a EI? 

No decorrer do curso de doutorado, ampliei e aprofundei meus estudos sobre a 

educação brasileira, sua história, seus momentos de avanços e retrocessos em relação à 

construção de outra realidade, suas interações com os diferentes segmentos da sociedade, 

além de outras temáticas. 

1 O Fórum Mineiro de Educação Infantil - Regional Mata - foi instalado em 2000 e é ligado ao Fórum Mineiro 
de Educação Infantil com sede em Belo Horizonte. Os Fóruns de El são espaços suprapartidários, articulados por 
diversas instituições, órgãos e entidades comprometidas com a expansão e melhoria da EI, num determinado 
estado, região ou município. 
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Reencontrei-me e encontrei com outros autores, que não conhecia e que estudam a 

infância, tanto no Brasil quanto no mundo. Desta forma, aproximei-me dos estudos de 

Colinvaux (2000, 2007), Colinvaux e Picanço (2007), Fernandes (1997, 2005, 2007), Lopes 

Jader (2003, 2006, 2007, 2008, 2008/2009), Lopes e Vasconcellos (2005, 2006), Kohan 

(2003, 2004, 2007), Postman (1999), Sarmento (2000a, 2000b, 2005, 2006, 2007, 2008), 

Sarmento e Cerisara (2004), Silva (2006) Silva e Micarello (2005), Sarmento e Pinto (1997), 

Vasconcellos, Tânia (2005), Vasconcellos, Vera (2002, 2005, 2006), Vasconcellos e 

Sarmento (2007) e tantos outros. 

No encontro com esses autores e áreas de conhecimento, construí um olhar sobre a 

história social da infância. Reconheci que esta é uma construção social, uma representação 

presente nas diferentes sociedades, que só é possível de ser compreendida se inserida em seus 

diversos contextos. Dialoguei com pesquisas que abordam a história da EI, que discutem 

diferentes concepções de infância, que mostram crianças em seus diferentes contextos. 

Analisei a história da assistência, as políticas que fundamentam as propostas e práticas na área 

educacional, mostrando abordagens, fontes e pesquisas sobre crianças consideradas em seus 

processos histórico-geográficos e de interação social. 

A fim de melhor compreender a produção científica sobre concepções de infância e EI, 

realizei um levantamento bibliográfico a partir de livros, artigos de periódicos em educação, 

dissertações e teses, que será comentado adiante no capítulo dois. 

Nesta revisão de literatura, verifiquei que há uma grande gama de estudos sobre 

concepções de infância e EL Aliás, pude perceber que a questão que versa sobre as concepções 

de infância estaria presente em qualquer pesquisa que se realizasse na área da infância. Constatei a 

existência de poucos estudos sobre o paradigma da criança como detentora de direitos, por ser 

um assunto ainda recente e que passou a ocupar as pautas de discussões no meio político, 

científico e educacional há menos de duas décadas. No entanto, essa temática é de suma 

importância para o encaminhamento de políticas educacionais para a infância, assim como 

para o trabalho teórico-prático dos educadores. 

Assim, buscando contribuir com uma pesquisa na área da EI do município de Juiz de 

Fora, a qual tem registrado significativo crescimento nos últimos anos, minha questão de 

pesquisa foi trilhando novos caminhos. 

Em função disso, delimitei com maior clareza o interesse em compieender o papel 

que a criança ocupa como sujeito de direitos à participação no processo educativo. 

Os anos de trajetória na EI, as inúmeras leituras realizadas, o levantamento 

bibliográfico, a participação em eventos nacionais e internacionais, a apresentação de 
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trabalhos nestes eventos2, na pesquisa Tecendo Fios do Saber3, no Núcleo Multidisciplinar de 

Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança de 0 a 6 anos - NUMPEC 4 - e as conversas com 

minha orientadora levaram-me a desconstruir o pensamento que eu julgava organizado na 

época da seleção para o curso no final de 2005. Sendo assim, o intuito inicial de compreender 

como profissionais que trabalham com crianças pequenas concebem a infância, e a EI, foi 

sendo remodelado/reconstruído para uma compreensão da noção da criança como sujeito de 

direito à participação no processo educativo. 

Ao trazer a infância e as questões que ela suscita para o debate, é preciso considerar 

que os modos de olhar e pensar a criança, a infância e a EI foram sendo historicamente 

construídos. Essa constituição afeta e transforma o modo como os adultos se relacionam com 

as crianças, o lugar da criança na sociedade, as construções das diversas infâncias e as práticas 

dos educadores. 

1.2 Infância..,, infâncias: o contexto maior da investigação 

2 
"Concepções de infância e educação infantil construída por professores da educação infantil". 

Apresentado no IV Congresso Paulista de Educação Infantil/ XXI Reunião do MIE1B/1 Simpósio Inteinacional 
de Educação Infantil - 2006. 

"Organização do espaço na educação infantil: algumas reflexões". Apresentado no VI Simpósio do 
Laboratório de Gestão Educacional - 2007. 

"A história da infância e a infância na história". Apresentado no I Encontro de História da Educação do 
Estado do Rio de Janeiro - 2007. 

"Infância e culturas infantis: a visão de Florestan Fernandes". Apresentado no IV Seminário Internacional as 
Redes de Conhecimentos e Tecnologia: Práticas Educativas, Cotidiano e Cultura —2007. 

"Crianças e infâncias: diálogos, reflexões e interlocuções". Apresentado no 16o COLE - Congresso de Leitura 
do Brasil -2007. 

"Infância: conceitos e paradoxos". Apresentado no VI Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento 
-2007. 
"Infância e cultura de consumo: alguns aspectos da contemporaneidade". Apresentado no 1° Colóquio de 
Pesquisas em Educação e Mídia - 2007. 

"Concepções de infância na educação da criança pequena". Apresentado no Io Congresso Internacional de 
Estudos da Criança; infâncias possíveis, mundos reais - 2008. 

Projeto de pesquisa coordenado pela Profa. Dr. Dominique Colinvaux. A proposta da pesquisa é focalizai a 
metodologia pedagógica organizada na forma de projetos de trabalho e visa documentar a realização de projetos 
na Creche-UFF, a partir de uma dupla perspectiva: a da educadora que conduz a realização de projetos em suas 
turmas, e a das crianças que se envolvem com os projetos. 

4 Criado em 1992, o NUMPEC se caracteriza como um espaço de construção de conhecimento de modo 
integrado e continuado, espaço de debate, avaliação e encaminhamento de propostas políticas de luta pela 
universalização de uma Educação Infantil de qualidade. Abriga projetos de pesquisa e extensão de pesquisadores 
da UFF e de outras instituições. 
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Infância.... infâncias. Ainda que as crianças sempre tenham existido, o conceito de 

infância foi inventado na Idade Moderna, tendo desencadeado diferentes discursos sobre a 

educação e o desenvolvimento infantil. No século XVI11, a infância era concebida como um 

período de passagem para a idade adulta, predominando a idéia de incompletude da criança 

em relação ao adulto. Tomada como objeto de estudo pela filosofia e pedagogia, pensava-se a 

criança como um ser inacabado, que precisava ser disciplinado para que se tornasse um adulto 

racional, respeitoso das regras sociais. 

De acordo com Sarmento (2005), é a perspectiva da negatividade que acompanha essa 

concepção de infância. Se verificarmos a etimologia da palavra latina in-fans - o que não fala 

- esta noção também está presente. Aliás, perpetuado em outros momentos históricos: a idade 

da não razão, a idade do não trabalho e mais recentemente, frente às mudanças 

contemporâneas que tem alardeado para o desaparecimento da infância (POSTMAN, 1099), a 

idade da não-infância. A infância, portanto, "tem sido percebida muito mais pela sua ausência, 

pela sua incompletude, do que pela sua presença, característica que se espraia em várias 

dimensões sociais e materializa ações em diversos campos, como na área da educação" 

(LOPES JADER p.07, s.n.t.). 

Essa forma de ver a criança e de conceber a infância nega seu papel de sujeito social, 

nega a existência de suas histórias, nega suas possibilidades de construção, de açao e de 

diálogo na produção dos espaços e tempos e a coloca na condição de sujeito passivo, e 

portanto passível de sofrer as ações que vem dos outros que compõem seus cotidianos 

(LOPES JADER 2006, 2007, 2008, 2008/2009). 

Essa concepção "adultocêntrica" predominou e ainda predomina em diferentes campos 

do conhecimento e encobre as relações interpessoais, históricas e culturais produzidas na e 

pela infância. 

Nesse contexto, a infância passava a ocupar um lugar social diferente: enquanto na 

Idade Média a criança vivia misturada aos adultos, não havendo, inclusive, diferença quanto 

às vestimentas, jogos, atividades, aprendizagens e até mesmo em relação ao trabalho, era vista 

como um pequeno adulto-, gradativamente ela foi sendo valorizada em si mesma, mas a partir 

de uma visão que considerava a infância como a idade da imperfeição. A infância deixa de 

ocupar seu lugar de resíduo da vida comunitária, como parte de um grande corpo coletivo. 

Passa então a ser percebida como um ser inacabado, carente e, portanto, individualizado, 

produto de um recorte que conhece nela a necessidade de resguardo e proteção. O próprio 

Ariés (1981) descreveu posturas frente à criança que ao longo dos séculos foram inspirando 

práticas e instituições — como o colégio, que, movido pela instituição da disciplina, fortaleceu 
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o interesse psicológico e a preocupação moral em relação à criança. Se no primeiro 

sentimento — a "paparicação" — os defeitos da criança são objetos de hilaridade, merecendo 

complacências, no segundo - a moralização - merecem correção. Se a imperfeição da criança 

devia ser corrigida, nada melhor para isto do que a disciplina, a severidade. 

As imagens da criança e da infância produzidas pelas ciências humanas evidenciam 

sua variação histórica e cultural como elemento de regularidade em todas as sociedades 

ocidentais; em outras palavras, a idéia de infância é uma construção social moderna. 

Verifica-se que na contemporaneidade, as discussões sobre a infância e a criança 

adquiriram outro status. Nunca se estudou tanto a infância. Nunca se deu tanta atenção aos 

estudos da criança. Mas, o que é ser criança? O que é a infância afinal? Quem é a criança 

hoje? Como se constitui a infância atualmente? A resposta a essas indagações vaiia dc acoido 

com a concepção que dela se tem. Segundo Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 6.5) os 

entendimentos que temos do que seja a infância e a criança perpassa as nossas vivências, os 

nossos conhecimentos científicos e as nossas escolhas. 

Nos dias de hoje, a infância se constitui um campo emergente de estudos e uma 

temática de natureza inter e multidisciplinar. As discussões sobre a infância e a criança estão 

sendo retomadas e discutidas por pesquisadores e estudiosos de várias partes do mundo, nas 

mais diversas áreas, historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, 

fonoaudiólogos, dentre outros "logos". A criança/infância tornou-se objeto de cuidado e 

inúmeros discursos, elaborados por um número crescente de especialistas, vem gerando uma 

multiplicidade de concepções e imagens sobre a infância, nem sempre convergentes. 

Os estudos contemporâneos trazem como tese principal o tato de que as crianças 

participam coletivamente da sociedade e são dela sujeitos ativos e não meramente passivos, 

porque interagem com as pessoas, com as instituições, reagem frente aos adultos e 

desenvolvem estratégias de luta para participar do mundo social. Ou seja, os estudos atuais 

propõem estudar a infância por si própria, rompendo com o adultocentrismo, entendendo a 

criança como um ser social e histórico, produtor de cultura e participante ativo das decisões 

no âmbito das instituições educacionais nas quais está inserida. 

E mais, os estudos mais recentes evidenciam a presença de uma diversidade de 

infâncias, recusando uma concepção uniformizadora: "as crianças são também seres sociais e, 

como tais, distribuem-se pelos diversos modos de estratifícação social: a classe social, a etnia 

a que pertencem, a raça, o gênero, a região do globo onde vivem. Os diferentes espaços 

estruturais diferenciam profundamente as crianças" (SARMEN10 e PINTO, 1997, p.10). 
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Em outras palavras, é possível dizer que nos últimos anos um novo olhar sobre as 

crianças e suas infâncias tem sido sistematizado em diversas áreas do conhecimento, os 

estudos da Psicologia do Desenvolvimento, da Sociologia da Infância, da Antropologia da 

Infância, da Geografia de Infância, entre outras, têm contribuído para a emergência de um 

novo paradigma, com novos ângulos de se perceber e compreender as crianças e suas ações 

(LOPES e VASCONCELLOS, 2005, 2006; LOPES JADER 2006, 2008). 

Podemos dizer, portanto, que a década de 90 viu questionada a concepção da criança 

como um "vir-a-ser", provocando o surgimento de uma concepção de infância como grupo 

específico que produz e reproduz a vida social. Sendo assim, a criança deixa de sei 

reconhecida pelas suas faltas e passa a ser defendida como sujeito de direitos. Isto significa que 

elas merecem ser consideradas e estudadas por meio da compreensão que têm de si mesmas e 

do mundo em que vivem, do que pensam e esperam dos adultos (LOPES JADER 2008/2009). 

As crianças se expressam, criam redes de interação e sociabilidade, apropiiam-se do 

espaço, do tempo e dos recursos oferecidos pelo mundo adulto, incorporando as práticas 

familiares, os controles exercidos pela escola, as informações divulgadas pela mídia, o que as 

retira da perspectiva de passividade e as coloca no lugar de atores sociais (LOPES JADER 

2008, 2008/2009). 

No entanto, a concepção da criança como um ser que é não é algo novo. Constitui 

uma das mais reivindicadas dimensões do discurso pedagógico da Modernidade - sobretudo a 

partir de autores como Rousseau, Ferrière, Dewey, Freinet, entre outros - tendo em vista a 

desejada formação para a emancipação do sujeito. 

Dentre os fatores que contribuíram para a visibilidade contemporânea da infância, 

especialmente a partir do final do século XX, dando à criança o posto de sujeito pleno de 

direitos, está o avanço científico sobre o desenvolvimento infantil, a crescente inserção da 

mulher no mercado de trabalho, e principalmente a promulgação de um aparato legal 

internacional: Convenção dos Direitos da Criança - CDC, de 1989; e nacional: a Constituição 

Federal Brasileira, de 1988; o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, de 1990; e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, de 1996 — que deram um novo tratamento 

às crianças. 

Há que se pensar também nas mudanças das práticas voltadas às ciianças, a partir da 

segunda metade do século XX, em função da crescente afirmação da família nucleai uibana, 

da participação feminina no mercado de trabalho, da ampliação progressiva da lede de EI, 

pública e privada, da oferta de inúmeras atividades complementares à escola e da ciiação de 

locais específicos para as crianças brincarem, e do acesso aos meios de comunicação. 
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notadamente a televisão, dentre outros. Nos grandes centros urbanos, os adultos, pressionados 

pelas demandas sócio-econômicas, tendem a buscar, cada vez mais acentuadamente, espaços 

complementares de educação para as crianças, na medida em que têm pouco tempo livre para 

elas. 

A visibilidade contemporânea da infância é revelada por dispositivos legais de âmbito 

internacional e nacional que, apesar de apresentarem um discurso social e político sobre a 

infância de direitos, em contrapartida revelam o caráter paradoxal desta visibilidade: "[...] ao 

falar-se (e ao estudar-se) as crianças, produzem-se, na ordem do discurso e na ordem das 

políticas sociais, efeitos contraditórios, que resultam da extrema complexidade social da 

infância e da heterogeneidade das condições de vida' (SARMEN TO e PINTO, 1997, p. 14). 

Segundo os autores, um dos maiores paradoxos consiste nas inconsistências da agenda 

política da infância, pois no momento em que há um discurso oficial e legal afirmando serem 

as crianças o futuro da sociedade, temos um quadro de opressão a que é submetida grande 

parte da população infantil do mundo. 

Torna-se necessário admitir que não avançamos muito em uma sociedade 

predominantemente adultocêntrica. Também não são poucas as desigualdades de toda oídem 

que atingem as crianças em geral e as mais pobres no mundo. Embora se tenha outorgado às 

crianças um conjunto de direitos fundamentais, próprios e inalienáveis, o relatório de 2009 da 

Situação Mundial da Infância do Fundo das Nações Unidas para a Infância aponta paia as 

crianças como o grupo etário na qual há os maiores indicadores de pobreza, e que está mais 

exposto às situações de opressão, marginalização, discriminação, a exemplo das crianças 

negras que apresentam quase 70% mais probabilidade de viver na pobreza do que as brancas. 

Segundo dados do UNICEF - United Nations International Child Emergency Fund - 

do ano de 2008, o Brasil possui a maior população infantil de até seis anos das Américas, 

representando 11% de toda a população brasileira. Conforme dados socioeconômicos, a 

grande maioria das crianças na primeira infância se encontra em situação de pobreza. 

Aproximadamente 11,5 milhões de crianças, ou 56% das crianças brasileiras de até seis anos 

de idade, vivem em famílias cuja renda mensal está abaixo de 'A salário mínimo per capita 

por mês. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se percebe que a infância está ocupando 

outro lugar, o lugar da completude, do sujeito detentor de direitos e ator social, também 

verifícam-se contradições entre o discurso social e político sobre a infância e as práticas 

sociais - inclusive educacionais - relacionadas com as crianças. 
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Diversos autores (SARMENTO e PINTO, 1997; FERNANDES, 2005; SOUZA, 2006; 

QVORTRUP, 2007) apresentam alguns paradoxos da sociedade moderna em relação à 

infância. Destacam que, ao mesmo tempo em que as crianças são desejadas, a população 

infantil está diminuindo; que as crianças e seus pais estão cada vez mais distantes em seu 

cotidiano, embora a convivência entre pais e filhos seja enfatizada; e ainda que, apesar do 

desejo declarado de que seja dada prioridade às crianças, a maioria das decisões econômicas e 

políticas são tomadas sem consideração para com a infância. Finalmente constatam a 

inquietação e a ambigüidade da sociedade adulta em relação à infância. Sarmento e Pinto 

(1997) acrescentam que a própria visibilidade contemporânea da infância é paradoxal, pois 

"às crianças é atribuído o futuro do mundo num presente de opressão (p.12). Aliás, esta é a 

criança que se pretende formar. 

Por outro lado, é necessário pensar também que, apesar do discuiso da infância 

enquanto categoria social, das suas necessidades, dos seus direitos, a ambivalência continua 

marcando os enfoques através dos quais é considerado o respeito e o exeicício dos diieitos da 

criança. 

Neste sentido, o paradoxo mais acentuado surge quando se reflete aceica da natureza 

de direitos que são atribuídos às crianças. A questão central desta discussão é considerar como 

podemos simultaneamente reivindicar competência, espaço de ação e intervenção das crianças 

no exercício dos seus direitos e, ao mesmo tempo, reconhecendo seu grau de dependência e 

vulnerabilidade, enfatizar o quanto precisam da nossa proteção? 

O campo dos direitos das crianças é um campo de conflitos, disputas e as tensões 

existentes entre o exercício dos direitos de proteção e de participação são diveisas e 

complexas, uma vez que apoiam perspectivas quase antagônicas: por um lado, a deiesa dc 

uma perspectiva da criança, como dependente da proteção do adulto e incapaz de assumir 

responsabilidades; por outro lado, uma acepção da criança como sujeito de direitos civis 

básicos, incluindo aí o direito de participação nas decisões que afetam as suas vidas. 

Considerando as mudanças teóricas e legais no campo da infância nas últimas décadas, 

será que realmente pode-se afirmar que as crianças são sujeitos de direitos nos espaços das 

instituições de EI? Mais especificamente: pode-se afirmar que as crianças são sujeitos de 

direitos à participação nos espaços das instituições de El? Será que os piofíssionais destas 

instituições superaram a visão adultocêntrica no atendimento às crianças? As ciianças estão 

sendo respeitadas em seus direitos sociais e fundamentais, exercendo o papel de 

protagonistas no contexto institucional? 
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Dessa forma, a partir de algumas inquietações que se acirraram, e motivada por todos 

os aspectos colocados até aqui, as questões iniciais de pesquisa foram sendo reconstruídas. As 

questões que norteiam este estudo são: 

* O que o ordenamento legal internacional, nacional e municipal coloca sobre o direito 

da criança e especialmente sobre o direito à participação da criança no processo educativo? 

* De que maneira os diversos profissionais de EI expressam a concepção da criança 

como sujeito de direitos, e, em especial, como caracterizam o direito à participação da criança 

no processo educativo? 

* De que forma as práticas pedagógicas desenvolvidas na instituição educacional 

garantem a participação da criança como sujeito de direitos? 

* Como a criança entende o seu direito à participação no piocesso educativo? 

1.3 Objetivos da tese 

A partir do que foi exposto até aqui, este estudo tem por objetivo cential compreendei 

o papel que a criança ocupa como sujeito de direitos à participação no ordenamento legal e 

nas práticas pedagógicas de duas instituições de EI. 

Para tanto busca mais especificamente: 

* Identificar os direitos infantis de participação no processo educativo a partir do 

ordenamento legal e das práticas pedagógicas de duas instituições de El, 

* Compreender a concepção de diversos profissionais que atuam com a criança 

pequena sobre a criança como sujeito de direitos à participação no processo educativo, 

* Compreender a concepção das próprias crianças sobre o seu direito à participação 

no processo educativo. 

Para ser possível realizar estes desafios percorri um caminho que apresento a seguii. 

1.4 Organização da tese 

O texto está estruturado em dez capítulos. Nesta introdução, conto um pouco da minha 

história, para que o leitor possa compreender como olho para o problema pesquisado, 

mostrando o nascedouro do objeto de estudo e do problema que assumi investigai. Sao 

apresentadas as questões e os objetivos do estudo. 
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No capítulo dois, apresento a revisão de literatura dividida em três seções; na primeira 

descrevo o levantamento bibliográfico realizado sobre concepções de infância e direitos das 

crianças, na segunda abordo os direitos das crianças e dos adolescentes e poi fim, na terceira 

seção discuto as relações entre infância e participação. 

O capítulo seguinte apresenta o processo de metodologia utilizada na pesquisa, e as 

repercussões desta para os dados construídos ao longo do estudo de campo. Continuo 

abordando o contexto de realização da pesquisa, os procedimentos de piodução dos dados, a 

entrada em campo e as estratégias de análise dos dados. 

Os capítulos seguintes focalizam os resultados. No capítulo quatro apresento a análise 

sobre o ordenamento legal. No capítulo cinco apresento a análise dos dados do eixo 

profissionais, bem como o caminho percorrido a partir de cada instrumento utilizado para 

produção dos dados. 

Com base na idéia de que as crianças são competentes para expressar suas percepções 

e sentimentos, vários autores (NOVAES, 2000; ROCHA, 2008, LEITE, 2008, dentre outios) 

têm destacado a importância das contribuições desses sujeitos para ampliar o conhecimento 

sobre a realidade. Partindo destes pressupostos no capítulo seis trago a perspectiva das 

crianças sobre o seu direito à participação no processo educativo, bem como o caminho 

percorrido a partir de cada instrumento utilizado para produção dos dados. 

No capítulo sete procuro fazer uma articulação entre os eixos analisados, ou seja, 

estabelecer pontos de análise convergentes e divergentes entre o que esta posto no 

ordenamento legal, as idéias dos adultos profissionais que atuam com a ciiança pequena e as 

idéias das próprias crianças acerca do seu direito à participação no piocesso educativo. L 

também teço uma articulação entre as estratégias metodológicas e as instituições pesquisadas. 

Por fira, o último capítulo apresenta as considerações finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O direito da criança à participação no processo educativo: o que dizem as pesquisas 

acadêmicas? 

A produção do conhecimento não é um 
empreendimento isolado. E uma construção 
coletiva da comunidade científica, um 
processo continuado de busca, no qual cada 
nova investigação se insere, complementado 
ou contestando contribuições anteriormente 
dadas ao estudo do tema. A proposição 
adequada de um problema de pesquisa exige, 
portanto, que o pesquisador se situe nesse 
processo, analisando criticamente o estado 
atual do conhecimento em sua área de 
interesse, comparando e contrastando 
abordagens teórico-metodológicas utilizadas 

e avaliando o peso e a confiabilidade de 
resultados de pesquisa, de modo a identificar 

pontos de consenso, bem como controvérsias, 
regiões de sombra, lacunas que merecem ser 
esclarecidas (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 

27). 

Partindo-se da compreensão de que a pesquisa não inaugura um conhecimento, pois 

"conhecer é pensar na esteira do pensamento alheio", (EVANGELISTA 2004, p.24), todo 

processo de investigação precisa partir do conhecimento já acumulado sobre o tema. Ao 

realizar uma pesquisa, redimensionamos o que já existe, identificando as lacunas que 

permanecem em aberto, auxiliando, se possível, no debate. Nesse sentido, torna-se necessário 

que se proceda à revisão da bibliografia existente, uma vez que, segundo Alves-Mazzotti 

(2002, p.128) "[...] a familiarização com a literatura já produzida evita o dissabor de 

descobrir, mais tarde (às vezes tarde demais), que a roda já tinha sido inventada". 

Sendo assim, na busca de orientações que me guiassem na tomada de decisões mais 

seguras sobre as direções que deveria seguir para percorrer o caminho desta pesquisa, 

procurei, estabelecer um diálogo de continuação com os trabalhos já existentes sobie 

concepções de infância e EI — tema inicial da pesquisa. Assim, procurei situar minha pesquisa 

no contexto de discussão sobre o assunto, caracterizando e identificando a produção 

acadêmica existente. 
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Inserida neste rico processo de revisão da literatura salientado por Alves (1991, p. 54) 

como principal elemento para "iluminar o caminho a ser trilhado pelo pesquisador, desde a 

definição do problema até a interpretação dos resultados", envolvi-me com mais firmeza na 

temática de minha proposta de investigação. 

Neste sentido, na busca por compreender melhor o fenômeno a estudar, os referenciais 

adotados e as conclusões apontadas por outros pesquisadores de início realizei um 

levantamento bibliográfico, no qual utilizei como palavras-chave: concepção de infância, 

conceito de infância, conceito de criança, concepção de criança, concepção de EI, definição 

de infância. Cada uma destas categorias foi combinada ainda com outras categorias afins: 

criança, infância. Educação Infantil, pré-escola, creche, formação docente. Para lazer o 

levantamento destes trabalhos consultei basicamente duas fontes, o banco de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES" - e também dos 

trabalhos apresentados na reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa — 

ANPED6 -. A seleção destes dois tipos de fontes foi feita tendo em vista a relevância das 

reuniões da ANPED e do banco de dados da CAPES como instrumentos por excelência de 

divulgação de pesquisa científica7. Organizei os trabalhos no quadro abaixo de acoido com as 

fontes pesquisadas: 

FONTES Déc. 
80 e 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Banco de 
Teses e 

Diss - 
CAPES 

12 1 2 3 5 1 4 8 2 38 

Trabalhos 
apres na 
ANPED 

1 1 2 1 5 

Trabalhos 
apres em 

Congr, 
Revista 

1 1 1 3 

TOTAL 13 1 3 3 5 1 5 10 2 3 45 

JL - JLi V- T W^ ^ ^    1 > 
infantil: fontes pesquisadas e data 

Desse rastreamento, identifiquei pesquisas não só sobre concepções de infância, mas 

que tratavam de outros assuntos relacionados à criança e à infância, como por exemplo, sobre 

5 Fiz um levantamento das teses e dissertações produzidas entre 1987 e 2009 por ser este o período que estava 
disponível no site no momento em que foi realizado o levantamento. 

6 Fiz um levantamento dos trabalhos apresentados entre os anos de 2000 e 2009 por ser este o período que estava 
disponível no site no momento em que foi realizado o levantamento. 

7 Em meio às inúmeras leituras realizadas encontrei alguns textos publicados em revistas, congressos que 
versavam sobre a temática. Inclui estas fontes no levantamento, são elas: Espírito Santo; Jacó; Ferreril, 2006; 
Leite, 2001; Riviero, 1999. 
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o brincar, recordações sobre a infância, a história da infância e da criança ao longo dos 

tempos, dentre outros assuntos. Por meio dos resumos apresentados, essas pesquisas foram 

então ordenadas em um quadro que possibilitasse uma visão panorâmica das mesmas, 

extraindo-se dele, então, aquelas que tinham como foco concepções de infância e EI, o que 

particularmente me interessava. O anexo 1 apresenta, a título de ilustração, um exemplo deste 

quadro contendo três pesquisas. 

Com tal levantamento surgiram muitos trabalhos, destes, 45 relacionados à temática 

concepções de infância e EI, possibilitando agrupá-los em onze áreas, a saber: (a) pesquisas 

que versam sobre concepções de infância e de EI contidas nos documentos oficiais nacionais 

e internacionais (cinco trabalhos); (b) concepção de intelectuais sobre a infância (quatro 

trabalhos); (c) concepção de infância e de EI presentes em textos de jornais, livros didáticos, 

revistas e na mídia de modo geral (cinco trabalhos); (d) concepção de infância de determinado 

período na história (quatro trabalhos); (e) concepção de infância e EI nos currículos de 

formação de professores para a EI (um trabalho); (f) concepção de infância e EI presente na 

produção acadêmica (três trabalhos); (g) diferenças e semelhanças sobre a concepção de 

infância expressa na visão do Estado, no pensamento teórico de alguns educadores e nas 

concepções de um grupo de adultos assentados no Estado do Rio de Janeiro (um trabalho), (h) 

concepção de infância e EI de determinada tribo indígena (um trabalho); (i) concepções de 

mães e pais sobre a infância (três trabalhos); (j) concepções de infância e El que permeiam o 

discurso e a prática dos profissionais que atuam com as crianças nas instituições educativas 

(doze trabalhos); (1) concepções de infância e EI vista dentro de pesquisa com temáticas 

diversas tais como; formação de professores, brinquedos e brincadeiras, linguagem e 

letramento (seis trabalhos). O quadro abaixo demonstra o exposto: 
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Década 2000 

FONTES 
Déc. 

80 e 90 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 TOTAL 

Pesquisas que versam sobre 
concepções de infância e de El 
contidas nos documentos 
oficiais nacionais e 
internacionais (cinco 
trabalhos); 

2 1 1 1 5 

Concepção de intelectuais 
sobre a infância 

1 2 1 4 

Concepção de infância e de El 
presentes em textos de jornais, 
livros didáticos, revistas e na 
mídia 

1 1 1 1 1 5 

d) concepção de infância de 
determinado período na 
história (quatro trabalhos) 

2 1 1 4 

(e) concepção de infância e El 
nos currículos de formação de 
professores para a El (um 
trabalho) 

1 1 

(f) concepção de infância e El 
presente na produção 
acadêmica (três trabalhos); 

1 1 1 3 

g) diferenças e semelhanças 
sobre a concepção de infância 
expressa na visão do Estado, 
no pensamento teórico de 
alguns educadores e nas 
concepções de um grupo de 
adultos assentados no Estado 
do Rio de Janeiro (um 
trabalho); 

1 1 

h) concepção de infância e El 
de determinada tribo indígena 
(um trabalho); 

1 1 

i) concepções de mães e pais 
sobre a infância (três 
trabalhos); 

1 2 3 

j) concepções de infância e El 
que permeiam o discurso e a 
prática dos profissionais que 
atuam com as crianças nas 
instituições educativas (doze 
trabalhos); 

4 3 1 3 1 1 12 

1) concepções de infância e El 
vista dentro de pesquisa com 
temáticas diversas tais como; 
formação de professores, 
brinquedos e brincadeiras, 
linguagem e letramento (seis 
trabalhos). 

1 1 1 1 2 6 

TOTAL 12 1 3 3 6 1 5 10 2 3 0 45 

Quadro 2 - Levantamento dos trabalhos sobre concepção de infância e educação 
infantil: grupo temático e data 

A leitura e análise destes trabalhos foram feitas tendo como base o resumo 

disponibilizado nos sites da ANPED e da CAPES. 
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Encontrei 5 trabalhos (SALOMÃO, 1999; WIGGERS, 1999; NASCTSTFntO, 2000; 

PEREIRA, 2004; BERNARDINO, 2005) que analisaram as concepções de infância e de EI 

contidas nos documentos oficiais nacionais e internacionais tais como. Relerenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental, dentre outros. 

Três trabalhos (SANTOS, 2005; FERREIRA. 2006; BARRETO, 2006) pesquisaram a 

concepção de intelectuais sobre a infância. Um trabalho analisou a concepção de infância de 

autores clássicos modernos: More, Montaigne, Comenius e Rousseau, outro trabalho buscou 

compreender como Cecília Meirelles, nas décadas de 1920 e 1930, discutia a educação da 

infância; e o último objetivou investigar a representação da infância na obia ficcional de Lya 

Luft, sendo analisados os seguintes romances: A asa esquerda do anjo, Reunião de família, 

Exílio e A sentinela. E Oliveira (2008) investigou a concepção de infância letratada nas obias 

do pintor Cândido Portinari. 

Sobre a concepção de infância e de EI presentes em textos de jornais, livros didáticos, 

revistas e na mídia de modo geral, encontrei uma dissertação de mestrado (VANTI, 1998) que 

analisou as concepções de infância e as práticas sociais em relação à ciiança, contidas em 

anúncios e notícias de jornais, fotografias produzidas em Pelotas/RS, no período de 1875 a 

1900; uma tese de doutorado (VANTI, 2003) que buscou delinear as concepções de infância 

contidas nos impressos locais de Pelotas/RS como revistas, jornais e almanaques, no período 

de 1906 a 1936; uma dissertação (BORDALO, 2006) que analisou as representações sobre 

infância nos livros didáticos de História mais adotados nas escolas públicas da cidade do Rio 

de Janeiro, de acordo com a indicação do Programa Nacional do Livio Didático (PNLD/2004 

2006) para o período em curso; um outro trabalho (LEITE, 2001) analisou o conceito de 

infância no site da Turma da Mônica, mais especificamente na seção "diversão"; e por fim 

uma tese de doutorado (MENDES, 2008) investigou a concepção de infância nos quadrinhos 

mauricianos a partir das relações discursivas das cinco protagonistas, Cebolinha, Mônica, 

Cascão, Chico Bento e Magali. 

Encontrei três trabalhos que pesquisaram a concepção de infância de determinado 

período na história. Uma dissertação (GÓMEZ, 1994) que analisou como a infância foi sendo 

concebida ao longo da história; uma tese de doutorado (SCHMIDT, 1997) que procurou 

entender como se instituiu determinada concepção de infância, tendo como referência a I 

Conferência Nacional de Educação de 1927; um trabalho (VIEIRA, 2005) buscou conhecer 

quais as concepções de infância estariam subjacentes às propostas de atendimento da 

instituição "Casa da Criança de Santos/SP" no período de 1889 a 1930; e uma outra pesquisa 



34 

(FURLANETTO, 2006) investigou as concepções de infância presentes no processo histórico 

da EI brasileira no período de 1960 a 2000, e como elas se articulam às canções ensinadas na 

pré-escola e no processo de formação de professores. 

Um trabalho (KIEHN, 2007) objetivou identificar a concepção de infância e EI nos 

currículos de formação de professores para a EI. Para isso, realizou no levantamento dos 

currículos das universidades públicas federais do país que ofereceram cursos de Pedagogia 

com inclusão da formação de professores de EI até o ano de 2005. 

Sobre a concepção de infância e EI presente na produção acadêmica, encontrei três 

trabalhos. Uma dissertação (OLIVEIRA, 2003) que procurou identificar o conceito de 

infância presente na área acadêmica da Educação Física, por meio de um estudo bibliográfico; 

uma dissertação (MORAES, 2005) que analisa as concepções de criança, infância e educação 

veiculadas pelas produções acadêmicas recentes apresentadas nas reuniões da ANPED no G1 

07 — educação de criança de 0 a 6 anos — entre os anos de 1997 e 2002, um trabalho 

(ESPÍRITO SANTO; JACÓ; FERRERIL, 2006) analisou o conceito de infância contido nas 

teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, no período de 1832 a 1930. 

Uma dissertação (SOUZA G., 1998) procurou identificar as diferenças e semelhanças 

sobre a concepção de infância expressa na visão do Estado, no pensamento teórico de alguns 

educadores e nas concepções de um grupo de adultos assentados no Estado do Rio de Janeiio, 

e um trabalho (COHN, 2001) investigou o modo como os Xikrin do Bacajá, grupo Kayapó 

que vive no sudoeste do Pará, concebem a infância e o aprendizado. 

Vieira (1998), Moro (2002) e Vasconcellos Kathleen (2002) pesquisaram as 

concepções de mães e pais sobre a infância. 

Encontrei doze trabalhos (FERREIRA, 1988; SOUSA, 1989; SALES, 1992, 

RIVIERO, 1999; CONCEIÇÃO, 2003; MONTEIRO, 2003; OLIVEIRA, 2005; LOPES 

ANA, 2006; RIBEIRO, 2006; TARDELLI, 2006; DEMATHÉ, CORDEIRO, 2007; PINHEIRO, 

2008) que investigaram as concepções de infância e EI que permeiam o discuiso e a piática 

dos profissionais que atuam com as crianças nas instituições educativas. 

Também verifiquei que alguns trabalhos (SILLER, 1999; MORENO, 2001; SAUER, 

2002; CORSINO, 2003; CHAHINE, 2006; ZAQUINI, 2006) pesquisaram temáticas diversas, 

tais como: formação de profissionais para a EI, as contribuições do brinquedo para o 

desenvolvimento infantil, e aspectos relacionados à linguagem e letramento. Apesar de 

enfocarem como objetivo central outro assunto, também verificaram a concepção de infância 

e EL 
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Com base no estudo deste material, foi possível constatar que os estudos e pesquisas 

sobre concepções de infância e EI têm sido realizados nas áreas de Psicologia e 

principalmente na área de Educação. Estas pesquisas concentram-se primordialmente nas 

regiões sudeste e sul do país, conforme o quadro abaixo aponta: 

REGIÕES BRASILEIRAS 

Modalidade Sul Sudeste Nordeste Centro- 
oeste 

Norte TOTAL 

Dissertação de Mestrado 8 26 5 39 

Tese de Doutorado 1 1 1 3 

Trabalho de outra natureza 1 1 1 3 

TOTAL 10 28 6 1 45 

Quadro 3 - Levantamento dos trabalhos sobre concepção de infância e educação 
infantil: tipo de trabalho e regiões brasileiras 

Também constatei que a maior parte dos trabalhos foram desenvolvidos no final da 

década de 90, e principalmente início do século XXI, conforme apontado no quadio dois o 

que pode ser associado ao incremento das discussões sobre a infância nesse período, 

principalmente no que tange à EL E que a maior parte dos trabalhos são pesquisas em nível de 

mestrado, na área da educação, conforme o quadro abaixo aponta: 

Mestrado Douto rado 

FONTES Educaç 
ão 

Psicolo 
gia 

Outras 
áreas 

Total Educaç 
ão 

Psicolo 
gia 

Outras 
áreas 

Total 

Banco de Teses e 
Diss - CAPES 

24 6 5 35 2 1 3 

Trabalhos apres na 
ANPED 

4 4 

TOTAL 28 6 5 39 2 1 3 

Quadro 4 - Levantamento dos trabalhos sobre concepção de infância e educação 
infantil: fontes pesquisadas c áreas de estudo 

Verifiquei que o lócus privilegiado para o desenvolvimento das pesquisas foram 

instituições que atuam com crianças de 3 a 6 anos de idade. A maior parte dos trabalhos 

analisados focalizou o discurso e a prática de profissionais que atuam com a criança pequena 

sobre infância e EI, mas nenhum trabalho voltou sua atenção para a perspectiva da criança. 

Confirma-se assim a afirmação de Rocha (2007) de que existem muitas pesquisas que adotam 

a ótica do adulto, mas ainda são incipientes aqueles trabalhos que reconhecem a ótica das 

crianças, suas culturas e modos próprios de compreender e atuar no mundo. 

8 Três trabalhos contidos no levantamento não estão neste quadro porque se tratam de trabalhos de outra 
natureza, tais como: monografia, artigo publicado em periódico ou evento. 
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depois àqueles trabalhos que buscavam compreender o objeto específico desta pesquisa o 

direito das crianças à participação no processo educativo. 

Para isso, utilizei como palavras-chave no levantamento das pesquisas sobre direito 

das crianças as expressões: direito das crianças, direitos da infância. Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Declaração dos Direitos das Crianças, Convenção dos Direitos das Crianças. E 

no levantamento dos trabalhos sobre o direito à participação foram usadas as expiessões. 

direito à participação, direito à liberdade, participação infantil, participação da criança. 

Por meio dos resumos apresentados, essas pesquisas foram então ordenadas em dois 

quadros (Anexos 2 e 3) que possibilitassem uma visão panorâmica das mesmas. No primeiro 

levantamento apareceram pesquisas sobre crianças abrigadas em oifanatos, o direito à El, 

conselho tutelar, conselho municipal dos direitos das crianças e no segundo temas como a 

participação de crianças em tribo indígena, brincadeira, dentre outios assuntos. Extiai deste 

apanhado aqueles trabalhos que tinham como foco o conceito de direito das ciianças e a 

concepção do direito à participação, o que particularmente me interessava. 

Ou seja, compreender a aplicação do direito de participação no processo educativo. 

Este direito está ligado à liberdade de expressão e pensamento e foi previsto pela primeira vez 

em documentos legais em 1989. Fui verificar as pesquisas que buscaram conhecer os diieitos 

das crianças e ver se tratavam do direito à participação, objeto deste estudo. 

Sobre a concepção dos direitos das crianças de modo geral encontrei oito trabalhos. 

Destes seis buscaram verificar as idéias de crianças e adolescentes sobre os seus piópiios 

direitos e duas pesquisas se detiveram às concepções de adultos. Veja estas informações no 

quadro abaixo: 

Década de 2000 

FONTES 
Déc. 
80 e 
90 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 TOTAL 

Idéia das 
crianças 
sobre 
seus 
próprios 

1 1 1 1 1 1 6 

Idéia dos 
adultos 

1 1 2 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Quac ro 5 - Levantamento dos trabalhos sobre direitos d a criança: grupo 

temático e data 

Os resultados da pesquisa de Saravali (1999) mostram que as crianças em idade pic- 

escolar desconhecem seus direitos, chegam a confundi-los com deveres e não encontram 

soluções adequadas para resolverem situações que envolvam violações e desiespeito aos seus 
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direitos. Barroso (2000) aponta que a compreensão dos direitos, da sua violação e as 

estratégias concebidas para a sua defesa ou garantia evolui segundo a idade dos sujeitos. Em 

relação aos níveis socioeconômicos, não foi encontrada relação de significância. As 

conclusões do trabalho apontam para a necessidade, não só de uma maior divulgação dos 

direitos da infância e da adolescência entre sujeitos dessas idades, mas também da realização 

de um trabalho no contexto escolar que ofereça oportunidade de reflexão e discussão sobre 

questões que envolvam os direitos humanos. Os resultados de Silva (2002) apontaram para 

uma diversidade de opiniões no grupo de jovens entre 10 e 14 anos, influenciadas pelo 

contexto social no qual estão inseridos; e que variáveis como procedência e situação social 

influenciaram as respostas dos jovens sobre os direitos da criança. 

A pesquisa de Santos (2007) concluiu que as concepções compartilhadas 

(significados) pelas crianças, que na época do estudo tinham entre nove e onze anos de idade 

são: criança tem o direito de brincar, de consumir e de estudar; a mãe pode bater na criança, 

desde que ela faça alguma coisa errada; e criança não deve trabalhar (trabalhai só quando 

crescer). E também que o baixo reconhecimento do direito à inviolabilidade da integridade 

física parece indicar a prevalência do senso comum como via de acesso a esses significados 

que são compartilhados e que se manifestam pelos conceitos espontâneos. 

Fernandes (2005) investigou as representações de crianças entre oito e dez anos de 

idade acerca dos seus direitos (proteção, provisão e participação), das práticas que 

caracterizam a sua ação social e ainda dos poderes que influenciam o exercício desses 

direitos. Para isso, desenvolveu o estudo empírico em uma instituição pública de classe média 

e uma instituição que recebe crianças vítimas de negligência e maus-tratos. Concluiu que a 

imagem das crianças da primeira instituição é de uma infância informada, consciente da sua 

condição de sujeitos de direitos, reivindicativa de um estatuto mais participativo nos seus 

mundos sociais e culturais. Pelo contrário, a imagem que resulta das representações das 

crianças da segunda instituição exprime, de uma forma geral, o não auto-reconhecimento 

como sujeitos de direitos. 

Souza (2008) por sua vez procurou compreender o conhecimento de adolescentes de 

diferentes contextos sobre os seus próprios direitos e verificou que houve diferença entie os 

contextos em relação a alguns dos direitos investigados. Os participantes que relataram 

perceberem mais direitos foram os não-brancos e cujos pais apresentavam escolaridade mais 

baixa, resultado que ressalta o legado de exclusão étnico-racial presente no país. Encontrou 

diferença significativa em relação à presença/ausência dos direitos por sexo, idade, nível 

socioeconômico, grupo e vínculo com a família. Os direitos mais conhecidos foram: inclusão, 
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participação, expressão, educação, lazer e proteção contra violência e o trabalho. Já os direitos 

menos conhecidos foram: respeito, tratamento diferenciado do adulto quando em conflito com 

a lei, proteção contra o trabalho doméstico, liberdade de reunião e associação e de buscar 

orientação. 

No que tange ao levantamento bibliográfico sobre as idéias de educadores sobre os 

direitos das crianças, Gayotto (2001) buscou conhecer a percepção de professores de escolas 

estaduais de cinco regiões de São Paulo sobre os direitos da criança. Seus resultados 

demonstraram que todos os direitos correspondentes aos fatores das Necessidades Básicas: 

Biológicas, Psicológicas e Sociais, são avaliados como importantes pelos professores, 

independentemente da idade da criança. Apontou ainda que há na opinião deles, porém, uma 

grande discrepância entre a importância e a existência desses direitos - eles são considerados 

muito menos existentes do que importantes, o que de alguma forma se comprova pelo 

levantamento dos indicadores sociais brasileiros. Quanto às idades ideais para que a criança 

adquira certos direitos, os professores apresentam algumas opiniões conservadoras, atribuindo 

idades elevadas para conceitos relativamente simples como escolher que roupas usai ou que 

comida comer. Andrade (2009) por sua vez, investigou concepções de criança, seus direitos e 

EI apresentadas pelas educadoras das creches de Franca, e de que forma essas categoiias são 

manifestadas nas práticas institucionais. Constatou nos discursos e nas ações das piolissionais 

representações da criança como um sujeito marcado pela condição de "vir a ser , dependente 

do adulto, frágil e inocente, associadas a um modelo de EI escolarizante e preparatóiio de 

futuras aprendizagens. Desta forma, as representações acerca das categorias criança, direitos e 

EI não contribuem, efetivamente, para que as crianças exerçam a condição de sujeitos de 

direitos e protagonistas nos espaços institucionais, e para que as creches sejam legitimadas 

enquanto espaços de exercício da cidadania da infância. 

A partir da exposição dos objetivos e dos principais resultados das pesquisas 

encontradas no levantamento bibliográfico, pode-se verificar que a maioria delas apontam que 

a condição sócio-econômica das crianças vai influenciar nas idéias que elas têm sobre os seus 

próprios direitos. E também percebi principalmente que, dos oito trabalhos encontrados, a 

grande maioria se refere aos direitos de provisão e proteção, apenas dois mencionaram em 

suas análises o direito de participação. Isto quer dizer que, ao pesquisar o conceito de direitos 

das crianças o direito que menos aparece é o de participação, objeto deste estudo, convergindo 

para as colocações de Sarmento: (2007, p. 197) (...) "muito pouco reconhecida (a paiticipação 

infantil) no quadro legislativo vigente e muito pouco estudada (contam-se pelos dedos de uma 

mão os trabalhos a propósito registrados nas principais bases de dados sobre educação e sobre 
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a infância em Portugal)" (...) É possível verificar que no Brasil a situação é a mesma colocada 

por Sarmento para Portugal. 

A partir deste apanhado das pesquisas que versam sobre direitos das crianças, pude 

perceber que das seis que ouviram a própria criança sobre seus direitos, cinco o fizeram com 

crianças maiores — 8 a 12 anos de idade — ou adolescentes; duas ouviram profissionais que 

atuam com as crianças do ensino fundamental; a maioria concentra-se na região sudeste e 

foram desenvolvidas nas áreas da psicologia e educação, conforme os quadros abaixo; 

REGIÕES BRASILEIRAS 

Modalidade Sul Sudeste Nordeste 
Centro- 
oeste 

Norte TOTAL 

Dissertação de Mestrado 1 4 1 6 

Tese de Doutorado 
Trabalho de outra natureza 

TOTAL 1 4 1 6 

Quadro 6 - Levantamento dos trabalhos sobre direitos da criança: tipo de 
trabalho e regiões brasileiras 

FONTES 

Banco de Teses e 
Diss - CAPES 
Trabalhos apres na 
ANPED 

TOTAL 

Mestrado 
Educaç 

ão 
Psicolo 

gia 
Outras 
áreas 

Total Educaç 
ão 

Psicolo 

___3Í5  

Outras 
áreas 

1 

Total 

6 

Quadro 7 - Levantamento dos trabalhos sobre direitos da criança: fontes 
pesquisadas e áreas de estudo 

Partindo dos pressupostos colocados, continuei a análise da produção acadêmica, pois 

queria ter certeza, segurança e firmeza a respeito do modo como o tema do direito da criança 

a participação estava sendo tratado no meio acadêmico. Sobre o direito à participação no 

processo educativo foram encontradas quatro produções, a seguir comentadas. 

Stroisch (2005) procurou conhecer como os educadores interpretam a participação da 

criança no ensino e concluiu que todas as professoras atribuem importância à participação da 

criança em atividades de ensino; demonstram que o conceito de participação loi sendo 

9 Dois trabalhos não estão incluídos porque se tratam de um artigo apresentado em um congresso em 
Lisboa/Portugal e de uma tese defendida em Braga/Portugal. 

10 Dois trabalhos não estão incluídos porque se tratam de um artigo apresentado em um congresso em 
Lisboa/Portugal e de uma tese defendida em Braga/Portugal. 
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construído durante suas trajetórias escolares e interpretam a participação da criança como o 

ato de fazer coisas, ou seja, sua ação. 

Já Antunes (2004) procurou identificar, em uma escola pública da rede estadual de 

ensino do Estado de Santa Catarina, as representações sociais de crianças, estudantes das 

séries iniciais, sobre a participação da criança na escola. O estudo demonstrou que a condição 

social da criança na escola imputa-lhe o papel de reprodutora de relações autontanas de 

subordinação, mando e punição. Tais relações são perpassadas poi contradições que, se 

explicitadas numa perspectiva de superação, podem constituii-se em momentos privilegiados 

para a formação da consciência crítica, ainda em tenra idade. 

A tese de Hickmann (2008) dedicou-se a examinar como crianças do ensino 

fundamental estão sendo subjetivadas como sujeito de direitos, a partii dos discuisos 

direitos da infância em circulação no currículo escolar, tendo como referência a práfca 

pedagógica de uma educadora que se propôs a desenvolvei a temática dos 

crianças em seu planejamento didático-pedagógico. A investigação possibilitou peicele q 

os discursos sobre a infância de direitos, ao posicionarem as crianças como sujeito 

constituem-se como verdadeiros e necessários para o contexto social contemporâneo, 

também aponta para uma emergência do discurso da infância detentora de direitos, que 

merece ter sua opinião ouvida e respeitada. 

A dissertação de Isaia (2007) analisou situações de participação de crianças da EI na 

gestão escolar e possibilidades de efetivação de novos caminhos de gestão 

resultados apontaram que há movimento de democracia paiticipativa das crianças 

porém o olhar do adulto, é que faz a diferença. 

Pude perceber que estas pesquisas concentram-se na região sul; apenas uma foi 

desenvolvida no âmbito da EI; foram realizadas exclusivamente na áiea da Educ ç~ 

bastante recentes, pois foram desenvolvidas nos últimos cinco anos; e têm como referencial 

teórico-metodológico os estudos da Epistemologia Genética de Jean Piaget (duas 

dissertações) e os estudos da Sociologia da Infância. 

Depreendi ainda que a afirmação da criança como sujeito social de direitos, que tem 

orientado as perspectivas de estudo na dimensão das políticas nacionais e internacionais e das 

lutas pela sua efetivação, começam a aproximar-se do âmbito das instituições educativas, 

fazendo-se necessário investigar como a criança sujeito de direito à participação tem se 

apoderado desta prerrogativa. 
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Portanto, esta revisão das pesquisas sobre o tema que impulsionou esta investigação aponta para a 

relevância de se buscar compreender o papel que a criança ocupa como sujeito de direitos à 

participação no ordenamento legal e nas práticas pedagógicas da EL 

2.2 Direitos humanos e direitos das crianças 

Os países só chegarão mais perto de suas 
metas de paz e desenvolvimento se chegarem 
mais perto da realização dos direitos de todas 
as crianças. (ANNAN, 2007, P. 12) 

Neste capítulo apresentarei uma breve construção histórica dos direitos humanos e dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. 

2.2.1 Uma breve história dos direitos humanos 

O eixo em torno do qual se desenvolve a história dos direitos humanos é a idéia de que 

os homens são essencialmente iguais, em sua comum dignidade de pessoas, isto é, como os 

únicos seres no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. 

O homem precisou reconhecer o direito do outro para sair do seu estado inicial de 

natureza, possuidor e controlador de todas as coisas. Nascia assim uma nova espécie de 

sociedade. A evolução dessa sociedade perpassou pela posse de seres humanos como 

escravos; a destruição de civilizações indígenas e o tráfico de negros. 

A humanidade deu um enorme passo ao reconhecer os direitos dos cidadãos, a paitii 

das declarações forjadas no calor das grandes revoluções americana e francesa do século 

XVIII. As forças dominantes das nações e dos poderosos cediam ao indivíduo o direito 

inalienável à liberdade, à igualdade e à fraternidade, à luz do pensamento iluminista de 

Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau e outros. 

Segundo Maron (1998), a noção de direitos humanos" tem sua origem nos séculos 

XVII e XVIII com o pensamento iluminista na Europa. Devido ao fato de os iluministas 

conceberem a razão como sendo o único caminho para se chegar à verdade, a crença cega na 

religião e na tradição foi seriamente questionada. O homem passou a ser considerado não só 

pelas suas propriedades físicas, mas também intelectuais. Passou a ser titular de direitos 

1' Para aprofundar esta temática, ver "A era dos direitos", Noberto Bobbio, 1992. 
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direitos. As primeiras Revoluções Industriais trouxeram um contingente enorme de homens, 

mulheres e muitas crianças para as fábricas, trabalhando em condições precárias e por salários 

miseráveis. Nesse sentido, as Declarações que surgiam eram resultados das lutas contra essas 

violações. 

Uma leitura retrospectiva da história dos direitos humanos ilustra a estreita relação 

entre o momento histórico vivido por grupos sociais e o surgimento de novos direitos. 

Durante séculos, considerando as diversas mudanças que vêm ocorrendo no cenário 

mundial, um longo caminho foi sendo traçado na história do homem pela conquista dos seus 

direitos. O conjunto dos direitos humanos é classificado em três gerações. Segundo Soares 

(1998, 2004), são gerações no sentido da evolução histórica. A partir das transformações 

ocorridas nas sociedades era necessária a elaboração de novos direitos humanos, que 

garantissem, fundamentalmente, a dignidade humana, e cada novo tipo de direito surgido era 

incorporado à geração anterior. 

A primeira geração, denominada de direitos da liberdade, ou direitos individuais, ou 

direitos civis e políticos surgiu, no século XVIII, com a Revolução Francesa, associada ao 

advento do liberalismo, resultado das lutas da burguesia contra o absolutismo feudal. Tratam- 

se das liberdades de locomoção; propriedade; segurança; acesso à justiça; opinião, crença 

religiosa; integridade física, etc. 

São direitos individuais, pois pertencem ao 
indivíduo considerado isoladamente, e, 
naturalmente, inerentes a sua natureza 

humana, expressam necessidades pessoais e 
pressupõem a não interferência do Estado 

para que possam ser livremente exercidos 
(MARON, 1998, p 19). 

Os direitos da primeira geração estão presentes na Declaração dos Direitos dos 

Homens, promulgada na França, em 14 de julho de 1789, quando o povo da França toma a 

Bastilha. Tal documento anunciava como princípios fundamentais: liberdade, igualdade e 

fraternidade. Os direitos nele contidos foram declarados universais e inalienáveis, 

significando que o que é considerado um direito humano em um país também deverá sê-lo, 

com o mesmo nível de exigência, de respeitabilidade e de garantia, em qualquer paitc do 

mundo; todas as pessoas os possuem e nada justifica a sua violação. "Apesar de seu cunho 

nitidamente individualista (...) a Declaração francesa consistiu em inegável avanço na 

afirmação dos direitos fundamentais da pessoa humana". (SOUZA L., 1998, p. 38) 
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Uma segunda geração de direitos surge com a Revolução Industrial e a urbanização do 

século XIX até meados do século XX, que ocasionou grandes diferenças sociais e 

contradições políticas devido à grande opressão e exploração das classes operárias. São eles 

os direitos sociais, econômicos e culturais, ligados ao mundo do trabalho, como: o direito ao 

salário; carga horária; segurança social; férias; previdência, etc. Há também os direitos sociais 

mais gerais desvinculados do mundo do trabalho, como: o direito à educação, saúde, 

habitação (SOARES, 1998). 

Souza pondera (1998, p 3): 

Os direitos da segunda geração buscam 
assegurar as condições para o pleno exercício 

dos da primeira, eliminando ou atenuando os 
impedimentos ao pleno uso das capacidades 
humanas, procurando garantir a todos o 
acesso aos meios de vida e de trabalho, bem 
como à segurança social, impedindo a 
escassez dos meios de vida e de trabalho, 
garantindo as condições para a aplicação da 
liberdade e da igualdade 

Complementa Soares: 

São direitos marcados pelas lutas dos 
trabalhadores já no século XIX e acentuadas 

no século XX, as lutas dos socialistas e da 
social-democracia, que desembocaram em 

revoluções e no Estado de Bem-Estar Social 
(2004, p. 61). 

Os textos constitucionais do século XX, fruto das diversas revoluções ocoilidas no 

mundo nessa época, foram, gradualmente, incorporando os deveres sociais do Estado. 

Por fim, uma terceira geração de direitos surge com o fim da Segunda Guerra Mundial 

e diz respeito aos direitos coletivos da humanidade e são chamados, segundo Maron (1998), 

de direitos dos povos ou de solidariedade: 

Referem-se ao meio ambiente, à defesa 
ecológica, à paz, ao desenvolvimento, à 
autodeterminação dos povos, à partilha do 

patrimônio científico, cultural e tecnológico. 
Direitos sem fronteiras, direitos chamados de 
solidariedade planetária (SOARES, 1998, p 

45). 
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A Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e para que jamais se repita o massacre 

humano envolvendo crianças, mulheres e homens, nos campos de concentração da Europa, 

volta-se a discutir sobre os direitos fundamentais da pessoa humana. 

A idéia de justiça social, como garantia da paz mundial, inspirou a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas - 

ONU - em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948. Essa preocupação aparece claramente no 

preâmbulo do documento: 

Considerando que o desconhecimento e o 
desprezo dos direitos do homem conduziram a 
atos de barbárie que revoltam a consciência 
da Humanidade e que o advento de um mundo 
em que os seres humanos sejam livres de falar 
e de crer, libertos do terror e da miséria, foi 
proclamado como a mais alta inspiração do 
homem (ONU, 1948, P.01). 

A partir da Declaração, assinada por 48 países, os direitos fundamentais deixam de ser 

apenas enunciados e passa a ser obrigatória a garantia de sua realização por parte dos Estados. 

Como coloca Piovesan (2002), além da universalidade dos direitos humanos, a 

Declaração de 1948 ainda introduz a indivisibilidade destes direitos, ao ineditamente conjugar 

o catálogo dos direitos civis e políticos com o catálogo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. De fato, concebida como a interpretação autorizada dos artigos. Io (3) e 55° da Carta 

da ONU, no sentido de aclarar, definir e decifrar a expressão "direitos humanos e libeidades 

fundamentais", a Declaração de 1948 estabelece duas categorias de direitos: os direitos civis e 

políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Combina, assim, o discurso libeial e o 

discurso social da cidadania, conjugando o valor da liberdade ao valor da igualdade. 

Cumpre destacar que a Declaração de 1948 foi, além de uma repulsa à banalização do 

mal, provocada pelo horror da guerra e pela barbárie totalitária. Consagrou não só os esforços 

pela reconstrução econômica e consecução da estabilidade nas relações internacionais, como 

também um passado de lutas políticas em favor da defesa dos direitos de minorias étnicas, 

reconhecimento dos apátridas e proteção das vítimas de genocídios, inspirando-se numa visão 

eurocêntrica que articula dignidade, justiça social e direitos humanos. Também incorporou 

idéias e teses decorrentes das teorias do desenvolvimento então em debate entre os vencedores 

da 2a Guerra Mundial, no sentido de, por meio dos governos nacionais e do planejamento 

estatal, tornar possível superar a pobreza, estimular o crescimento da produção, assegurar o 

pleno emprego, disseminar o bem-estar e promover a acumulação de riquezas. 
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No Brasil, segundo Maron (1998), todas as constituições tiveram seu conteúdo 

influenciado pelas Declarações de Direitos, assimilando seus princípios e positivando os 

direitos nelas contido, levando em consideração as possibilidades de cada Estado. Os textos 

constitucionais se tornaram mais amplos, passando a abranger, além dos direitos individuais, 

os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo, portanto, as tarefas do 

Estado. 

Cumpre destacar o Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado pela primeira 

vez em 1996 e elaborado pelo Ministério da Justiça brasileiro, que tem por objetivo atuar em 

conjunto com organizações da sociedade civil. Primeiramente, tal programa busca identificar 

os principais obstáculos à promoção e proteção dos direitos humanos e, depois, eleger 

prioridades e apresentar propostas concretas para a resolução dos problemas existentes. 

A Constituição atual, promulgada em 1988, é a constituição mais democrática que o 

país já teve, estabelece a mais precisa e pormenorizada carta de direitos da história do Brasil, 

que inclui uma vasta identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

além de um conjunto preciso de garantias constitucionais. Foram também adotados novos 

instrumentos, que dependem da organização e responsabilidade da sociedade na defesa de 

seus direitos, representando importantes avanços em relação à participação popular. 

Portanto constata-se, ao longo da história brasileira, um grande avanço nas leis que 

visam ao reconhecimento e à garantia dos direitos do homem, no entanto, sabe-se que muito 

ainda tem que ser feito para que essa mesma evolução se dê no campo da realidade. 

Constata-se também, nos dias atuais, o crescente aumento do interesse em relação à 

consciência universal dos direitos humanos e vários órgãos, instituições e pessoas tísicas têm 

desenvolvido trabalhos preocupados em divulgar e garantir esses direitos. Diariamente, 

podem-se encontrar, em revistas, jornais e telejornais, reportagens que mencionam a questão 

dos direitos humanos, havendo também, nas livrarias, vasta bibliografia referente a esse tema. 

E o mundo todo possui hoje um conjunto de leis que se referem unicamente a essa questão. 

No entanto, apesar do interesse intenso pelos direitos humanos, observa-se uma permanente 

violação deles, revelada por dados que são ainda mais alarmantes, quando se referem aos 

direitos infantis. 

Para concluir esta seção gostaria de colocar as idéias de Bobbio (1992). Segundo o 

autor vive-se na sociedade contemporânea um grave problema com relação aos direitos, uma 

vez que a questão não é elaborar declarações cada vez mais específicas e detalhadas, mas sim 

como viabilizar a proteção destes direitos: 
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Portanto o problema não é tanto de justificá- 
los, mas o de protegê-los. Trata-se de um 
problema não filosófico, mas político. 
Evidentemente é necessário questionar (...) 
qual é o modo mais seguro para garanti-los, 
para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente 
violados (BOBBIO, 1992, p. 25), . 

2.2.2 Os direitos das crianças e dos adolescentes 

De mãos dadas o povo caminhou unido, pois a sociedade civil, através de movimentos 

e grupos organizados, sensibilizou os legisladores para diferentes causas, entre elas a vida 

verdadeira das crianças - seus direitos. A união dessas forças possibilitou conquistas no plano 

legal e avanços extremamente significativos rumo a uma realidade mais promissora ao 

desenvolvimento da criança cidadã. 

O reconhecimento dos direitos da infância e da condição da criança como sujeito de 

direitos é fato recente, tanto na história brasileira como em outros países do mundo. 

A história dos direitos da infância, assim como a história da criança, é uma construção 

social configurada pelo caráter paradoxal quanto ao reconhecimento da necessidade do direito 

e aos entraves para sua efetivação. 

Os investimentos científicos sobre a infância a partir do século XIX, em especial da 

Psicologia e da Pedagogia, contribuíram para a construção de imagens da criança enquanto 

um "vir a ser" e para a construção de práticas normativas quanto ao seu desenvolvimento e 

atendimento. No campo dos direitos, contribuíram para a imagem da criança vulnerável e 

necessitada de proteção (FERNANDES, 1997, p. 78). 

No século XX o discurso predominante sobre a infância atribuiu-lhe o estatuto de 

sujeito de direitos, imagem construída com base na elaboração de dispositivos legais e 

documentos internacionais, entre os quais a Declaração de Genebra (1923), a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança (1959) e a CDC (1989). 

Bobbio (1992, p. 18), ao analisar a evolução dos direitos, aponta a influência das 

condições históricas na formulação dos direitos do homem. Desta iorma, os direitos 

proclamados nas Declarações apresentam uma dimensão histórica pautada nas exigências de 

cada contexto. 

A este respeito Fullgraf (2001, p. 29) também esclarece: 
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Os direitos do homem, por mais fundamentais 
que possam ser, são direitos históricos, que 
nascem em certas circunstâncias, e que na 
verdade se caracterizam por lutas em defesa 
de novas liberdades contra velhos poderes. A 
luta por novos direitos surge de modo gradual 
e não todos ao mesmo tempo. O conjunto de 
direitos do homem modificam-se e continuam a 
se modificar com a mudanças das condições 
históricas. Assim pode-se afirmar que não 
existem direitos fundamentais, ou seja, o que 
parece fundamental num certo contexto 
histórico e numa determinada civilização não 
é fundamental em outros momentos ou em 
outras culturas. 

Reconhecendo que os conceitos de infância e criança são construções históricas, pode- 

se afirmar a historicidade da luta dos direitos para estas categorias sociais. 

A pesquisadora Fernandes (1997) em sua análise acerca da evolução dos direitos das 

crianças, afirma que até o século XVI não havia o reconhecimento dos direitos e das 

necessidades das crianças, pois estas eram subjulgadas ao poder sem limites dos pais, 

permanecendo muitas vezes ignoradas, abandonadas, abusadas, vendidas ou até mesmo 

mutiladas. A condição da criança na sociedade e sua separação do mundo, gradualmente, 

serão modificadas a partir do século XVI: 

É a partir do século XVI que se iniciam as 
mudanças mais significativas, que viriam a 
alterar a posição e estatuto das crianças 
relativamente aos adultos. Atitudes associadas 

à sobrevivência, proteção e educação das 
crianças, que, gradualmente se foram 
fortalecendo durante os séculos XVII e XVIII, 
começaram a permitir delinear um espaço 
social especial destinado às crianças, no qual 
é já possível salvaguardar algumas das suas 
necessidades e direitos (FERNANDES, 1997, 
p. 78). 

Segundo Marcílio (1998, p. 47), a origem e o desenvolvimento do processo de criação 

dos Direitos da Criança inicia-se nos séculos XVII e XVIII com a formulação dos Direitos 

Naturais do Homem e do Cidadão, sucedida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em 1948. 

No século XIX a criança será reconhecida enquanto uma categoria social com 

necessidades de proteção, em especial pelas contribuições das ciências da Pedagogia, 



50 

Psicologia e Medicina. Porém, será no século XX que novos significados serão atribuídos à 

infância "[...] através de uma nova conscientização de que as crianças eram fontes humanas 

essenciais, de cuja dimensão maturacional iria depender o futuro da sociedade" 

(FERNANDES, 1997, p. 78). 

Durante todos esses anos, o UNICEF foi ampliando o seu campo de atuação, 

tomando-se um dos principais órgãos que lutam pela defesa e garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, uma vez que "entende que sobrevivência, proteção e desenvolvimento das 

crianças são fatores indispensáveis ao progresso humano . (UNICEF, 2008, p.02). 

Trata-se de um fundo internacional, criado em 1945 pela ONU, para socorrer crianças 

dos países destruídos pela 2o Guerra Mundial, posteriormente em 1953 transformado em 

órgão permanente, que tem como objetivo ajudar os programas de longo alcance que visavam 

à melhoria da saúde e da nutrição das crianças dos países pobies. 

O UNICEF no Brasil lançou uma campanha que tem como lema "O direito de ter 

direito". Por meio de acordos técnicos e financeiros, estabelecidos com organismos 

governamentais e não-governamentais, procuram combater as diversas formas de violência - 

exploração no trabalho; abusos físicos; fome; doença; falta de acesso à educação - contra 

crianças e adolescentes, principalmente os que vivem em situação de miséiia. 

Para entender a situação da luta pelos direitos da criança no Brasil é importante 

conhecer algumas das instituições comprometidas com esse proposito e suas ações. Diante da 

gama de entidades e iniciativas existentes, foram destacadas algumas, tanto governamentais 

quanto não governamentais, que visam à promoção e garantia dos direitos da mfancia e da 

juventude, bem como à expansão do conhecimento sobre o assunto no pais. 

De acordo com o ECA, a promoção e a garantia dos direitos das crianças é 

responsabilidade não apenas do Estado, mas também da sociedade civil. Realmente há, no 

Brasil, uma infinidade de Organizações Não-Governamentais - ONGs, associações, orgaos 

públicos e redes que se articulam na busca pela garantia dos direitos de crianças no país. Em 

geral, elas procuram atingir seus objetivos através de atividades de atendimento a essa 

população, bem como pelo oferecimento de assessoria e capacitação para profissionais que 

trabalham com o público infanto-juvenil. Além disso, elas lutam pela criação de políticas 

públicas efetivas que contemplem tal população, sendo que, muitas vezes, os próprios jovens 

são motivados a elaborarem, a partir da reflexão de sua prática, propostas de políticas a eles 

próprios destinados. A participação da sociedade em geral também é bastante incentivada e, 

para isso, são criadas e veiculadas, por exemplo, campanhas de esclarecimento visando ao 

enraizamento da cultura dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. 
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Algumas instituições fazem abordagem sistemática de meninos e meninas em situação 

de rua, realizando um processo educativo através de oficinas e espaços em que são 

trabalhadas questões como projeto de vida e direitos fundamentais. Elas também buscam 

concretizar ações sociais que contemplem não só as crianças e os adolescentes como também 

suas famílias. Muitas visam a produzir conhecimento sobre a situação dos direitos da criança 

e do adolescente no país realizando pesquisas e disponibilizando os resultados para a 

população. A maioria trata de questões como educação, prevenção e erradicação do trabalho 

infantil, saúde, políticas públicas e prevenção à violência, entre outros. Algumas dessas 

entidades, como a Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI, fazem extensa 

cobertura e análise jornalística sobre o que é publicado na imprensa a respeito dessa 

população. A intenção da ANDI é criar uma cultura de atenção e respeito aos direitos da 

criança e do adolescente. Há também as entidades que recebem denúncias de violações de tais 

direitos. 

Diante da gama de entidades e iniciativas existentes, foram destacadas algumas, tanto 

governamentais quanto não governamentais, que visam à promoção e garantia dos direitos da 

infância, bem como à expansão do conhecimento sobre o assunto no país. 

Uma das organizações mais atuantes no sentido de organizar e elaborar relatórios de 

monitoramento com metas a serem atingidas pelo governo e pela sociedade civil como um 

todo, é o Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - Fórum DCA, criado em 1988. O Fórum DCA 

concatena diversas ONGs e tem como objetivo principal assegurar o cumprimento dos 

direitos da infância e da juventude através da mobilização social e da elaboração e 

monitoramento de políticas públicas. 

Um dos órgãos que visa à promoção e garantia dos direitos da infância é a Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos - SEDH, à qual compete a coordenação da política nacional 

de direitos humanos. Uma de suas atribuições é dar suporte administrativo a sete Conselhos, 

que têm como principal objetivo promover a articulação entre o Estado e a sociedade civil, 

além de contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas. Dentre esses 

Conselhos está o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA, criado pela Lei Federal 8242/1991 e tendo iniciado suas atividades em 1993. A 

instalação do CONANDA e a implantação dos Conselhos Tutelares e de Direitos nos estados 

e municípios foi uma medida fundamental na consolidação de um novo modelo de atenção à 

infância e à adolescência, uma vez que possibilitou o reordenamento institucional proposto 
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pelo ECA. Isso pode ser considerado um avanço da sociedade na garantia, de maneira 

democrática, de discussões e proposições de políticas específicas para esta população. 

Assim como os conselhos estaduais e municipais, o CONANDA é composto, de 

maneira paritária, por representantes indicados pelo governo e por membros da sociedade 

civil, o que permite maior eficiência e legitimidade no que se refeie a garantia dos direitos da 

criança e do adolescente. O CONANDA tem como competências ptopoi mudanças nas 

estruturas públicas e privadas destinadas à garantia desses diieitos, além de apoiar e promover 

campanhas educativas sobre o ECA. Ele também é o responsável pela geiência do Fundo 

Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA e pelo monitoramento dos recursos 

monetários relativos às políticas de atendimento e defesa dessa população. O CONANDA 

realiza reuniões ordinárias mensais e já desenvolveu 83 lesoluçõcs noi matizando 

administrativamente aspectos da operacionalização da política da piomoção dos direitos 

humanos geracionais (ANCED e Fórum DCA, 2009). 

A Subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - SPDCA - 

que faz parte da Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH - formula medidas de 

promoção, estimulação, acompanhamento e zelo pelo cumprimento do ECA, além de propor 

diretrizes de gestão estratégica para a implementação de políticas públicas na áiea da infância. 

Em relação à promoção da defesa dos direitos e da proteção de crianças e adolescentes 

vítimas de violência e exploração sexual, estão sendo realizados projetos interdisciplmares, 

envolvendo profissionais de diversas áreas, como educação, saúde e justiça, com o intuito de 

reintegrar esses jovens à família e à comunidade. 

Nota-se, a partir disso, que vários passos parecem ter sido dados, por parte do Governo 

Federal, em direção a um avanço na questão da garantia dos direitos infanto-juvems. 

Entretanto, segundo o Relatório sobre a Situação dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Brasil, produzido pela Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do 

Adolescente -ANCED - e pelo Fórum DCA, tais órgãos públicos são, muitas vezes, 

ineficientes em suas funções. O documento afirma que, criados para coordenar a política de 

promoção dos direitos da criança e do adolescente, órgãos como a SPDCA estão ainda longe 

de realizar o que é determinado pela lei, apresentando dificuldades de serem realmente 

eficazes. Tais órgãos - federais, estaduais e municipais - não atingiram o protagomsmo 

necessário para a adequação do ordenamento institucional do país à CDC (ANCED e 1 órum 

DCA, 2009). 
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Além das organizações governamentais, muitas ONGs e outras entidades civis 

realizam ações em prol dos direitos da criança e do adolescente. O "orçamento da criança", 

por exemplo, consiste em uma ação do Instituto de Estudos Socioeconômicos - IN ESC, que 

acompanha, no Congresso Nacional, a evolução das políticas públicas destinadas a essa 

população. Esse acompanhamento ocorre em todas as etapas de desenvolvimento dessas 

políticas: desde a elaboração das leis até as decisões sobre o orçamento dos projetos que serão 

postos em prática. 

Outras ações de promoção dos direitos da infância merecem destaque. No Brasil, o 

principal canal de denúncias de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes é o 

Disque Denúncia Nacional, ou Disque 100, coordenado e efetuado pela SEDIl em parceria 

com a Petrobras e o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - 

CECRIA. 

Por seu caráter permanente, o Disque 100 se configura, ainda, como uma importante 

íonle de estatísticas sobre o problema. Embora não representem o cenário exalo da questão no 

país, os dados do Disque Denúncia apontam diretrizes importantes para a formulação de 

políticas e ações de enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

A realização de encontros para discussão sobre a promoção c a garantia dos direitos 

das crianças e adolescentes - no formato de conferências, seminários ou fóruns - consiste em 

mais uma ação que merece ser destacada. Como exemplo desse tipo de iniciativa, cabe 

ressaltar um encontro realizado em maio deste ano em Brasília, o 23° Congresso da 

Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da 

Infância e da Juventude - ABMP. Ele é realizado a cada dois anos e já se tornou referência na 

agenda de quem atua na defesa dos direitos infanto-juvenis 

Outra organização importante é a Pastoral da Criança, entidade ligada à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - da Igreja Católica, que está presente em 70/o dos 

municípios brasileiros, principalmente nas regiões mais pobres. Através de visitas 

domiciliares, líderes comunitários acompanham as crianças, oferecendo orientações a respeito 

de saúde e alimentação e realizando encaminhamento aos serviços de saúde quando 

necessário. São mais de 1,8 milhão de crianças menores de 6 anos e mais de 80 mil gestantes 

atendidas pela Pastoral. Além de lutar pela garantia dos direitos da criança — combatendo a 

mortalidade infantil, a desnutrição, a violência doméstica e a marginalidade social — a 

entidade ainda possibilita e incentiva a participação da comunidade nessa luta. 
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2.2.3 As tensões no exercício dos direitos da criança 

Apesar do contínuo debate acerca da infância enquanto categoria social, das suas 

necessidades, dos seus direitos, associadas às. também, contínuas e complexas transformações 

sociais, que exigem novas disposições, a ambivalência continua marcando os enfoques através 

dos quais é considerado o respeito, a garantia e o exercício dos direitos da criança 

(FERNANDES, 1997, 2005). 

A ambivalência mais acentuada surge quando da rellexão acerca da natureza de 

direitos que poderão ser atribuídos às crianças. 

A questão central desta discussão é considerar como é possível simultaneamente 

reivindicar competência, espaço de ação c intervenção das crianças no exercício dos seus 

direitos, e dependendo do seu grau de dependência e vulnerabilidade, enfatizar o quanto 

precisam da nossa proteção? 

As tensões que existem entre o exercício dos direitos de proteção e de participação são 

constantes e complexos, uma vez que apoiam perspectivas quase antagônicas, poi um lado. a 

defesa de uma perspectiva da criança, como dependente da proteção do adulto e incapaz de 

assumir responsabilidades, por outro lado. uma acepção da criança como sujeito de direitos 

civis básicos, incluindo aí o direito de participação nas decisões que afetam as suas vidas. 

Sendo quase universalmente aceito que a criança deva possuir direitos que promovam 

e assegurem a sua proteção12, o reconhecimento e aplicação dos seus direitos de participação 

encontra grandes obstáculos, que encorajam a proteção das crianças e estabelecem os limites 

da sua liberdade, para a época cm que elas sejam capazes de perceber a abrangência e os 

efeitos das suas ações (FERNANDES, 2005; 1OMÁS, 2006). 

Essas perspectivas defendem que tais direitos requerem capacidades relacionadas com 

a razão e autonomia, que as crianças supostamente não possuem, sendo, portanto, desejável o 

adiamento do exercício dos mesmos, para o momento em que elas desenvolvam tais 

competências e atinjam assim o estatuto de pessoas adultas. 

Flekkoy e Kaufman (1997) consideram, a propósito, que a idade e maturidade da 

criança devem ser consideradas na balança entre proteção e participação, identificando outros 

12 Os direitos de proteção realçam a inocência e vulnerabilidade das crianças, a sua necessidade de pioleçSo 
contra potenciais perigos. São direitos predominantemente passivos, exercidos pelos adultos no melhor interesse 
das crianças. 

n Os direitos de participação sublinham uma imagem da criança como um indivíduo ativo e independente, com 
um estatuto próprio na resolução dos assuntos que lhe dizem respeito. São direitos ativos, exercidos pelas 
crianças, para benefício próprio. 
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aspectos como a maturidade e experiência, a própria situação, as conseqüências da decisão e 

os benefícios que daí decorrem para aumentar a experiência e autonomia da ciiança e, por 

outro lado, ponderar, 

também, as conseqüências que poderão advir pelo tato de a criança não se desenvolver em tal 

processo. 

A discussão que sustenta esta ambigüidade entre proteção e participação inlantil, ou 

seja, a tentativa de escamotear a vulnerabilidade estrutural da infância para tentar pttcebei 

como é que podemos ultrapassar a idéia de que as crianças somente têm necessidades e tentai 

compreendê-las também como sujeitos de direitos, tem sido conceituada de distintas lormas, 

por diferentes autores (LOWDEN, 2002; FLEKKOY e KAUFMAN, 1997), que ora acentuam 

a dependência, ora acentuam a emancipação das crianças, podendo retirar-se destas discussões 
a. *14 

tres paradigmas de infância ; 

- O paradigma da criança dependente; 

- O paradigma da criança emancipada; 

- O paradigma da criança participativa. 

Os dois primeiros paradigmas caracterizam posições quase incompatíveis, divergentes 

ou antagônicas da infância, oscilando entre o protecionismo exacerbado e a emancipação das 

crianças, enquanto que a terceira imagem recupera a idéia de interdependência do exeicício 

dos direitos, considerando que os direitos de proteção e participação não são incompatíveis, 

Vou me deter, então, numa análise mais pormenorizada destes três paradigmas de 

exercício dos direitos da criança. 

2.2.3.1 O paradigma da criança dependente 

Este paradigma tem subjacente uma perspectiva protecionista, considerando os adultos 

como guardiões e defensores da criança. Segundo esta perspectiva, a criança não possui 

capacidades relacionadas com a razão, com a racionalidade ou com a autonomia, sendo, 

portanto, desejável o adiamento do exercício dos mesmos, para o momento em que elas 

desenvolverem tais 

competências e atingirem, assim, o estatuto de pessoas adultas. 

Defende também que os pais têm o direito de tomar decisões no melhor interesse da 

criança, nem que, para tal, seja necessário restringir a sua liberdade, considerando que a 

14 Lowden (2002) sistematiza também a questão da ambigüidade de reconhecimento dos direitos da criança, em 
três perspectivas; a perspectiva protecionista, a perspectiva liberacionista e a perspectiva pragmática. 



56 

criança irá, mais tarde, certamente reconhecer que tudo foi feito na defesa dos seus interesses 

e necessidades. 

Assim sendo, esta perspectiva defende que ao negar à criança os direitos de 

participação e tomando decisões por ela, a sociedade não faz mais do que a proteger da sua 

própria incompetência. A exclusão das crianças da tomada de decisão baseia-se 

invariavelmente em presunções acerca da sua falta de racionalidade e incapacidade de tomar 

decisões acertadas e informadas, competência que irá aumentando à medida que aumentar a 

sua maturidade. 

Um segundo argumento, para a legitimação desta posição, estabelece uma relação 

entre direitos e responsabilidades e sugere que aqueles que querem reivindicar e exercer 

direitos, têm também que ser capazes de assumir as responsabilidades que lhe estão 

associadas. Uma vez que as crianças são presumivelmente incapazes de assumir 

responsabilidades em determinados assuntos, elas são necessariamente excluídas da posse de 

determinados direitos. A ênfase no exercício dos direitos projeta-se, então, para o íuturo, para 

aquilo que a criança se tornará e não aquilo que ela é atualmente (FLEKKOY E KAUFMAN, 

1997). 

A realidade social e cultural dos cotidianos infantis continua, em muitos contextos, 

ilustrando e reafirmando a persistência de tensões no exercício destes dois tipos de direitos, 

havendo uma valorização do direito à proteção em detrimento do exercício da participação, 

em muito devedor das crenças e práticas históricas e culturais, que têm acompanhado a 

infância ao longo dos séculos. 

2.2.3.2 O paradigma da criança emancipada 

Este paradigma vê as crianças como um grupo minoritário oprimido, privado de 

direitos civis (FLEKKOY E KAUFMAN, 1997; LOWDEN, 2002), que é reprimido e 

subserviente ao autoritarismo dentro das instituições. 
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Esta perspectiva considera que as crianças podem ser enipowered se não as tratarmos 

como crianças. Os defensores dela consideram que as crianças revelam competências para 

desenvolver um pensamento racional e para fazer escolhas acertadas, desde decisões 

completamente insignificantes, como, por exemplo, os programas televisivos que queiem 

assistir, até decisões mais significativas, como. por exemplo, as relacionadas com agressões 

de colegas na escola, ou abuso dos pais em casa. Por outro lado, defende que, quando se 

argumenta que não se deve permitir às crianças lazer escolhas, porque elas podem sei 

escolhas erradas, devido à sua falta de experiência, tal não é mais do que uma tautologia, na 

medida em que, se as crianças nunca forem autorizadas a tomar decisões porque não têm 

experiência, o processo de tomada de decisão nunca iniciaiá. 

Esta perspectiva é criticada pelo fato de falhar no reconhecimento empírico acerca do 

desenvolvimento infantil e das evidências que demonstram que as crianças necessitam ser 

protegidas. No entanto, é de considerar também a idéia de que a experiência é um indicadoi 

muito mais fiável do que a idade para a determinação do grau de compreensão das crianças. 

2.2.3.3 O paradigma da criança participativa 

Este paradigma resulta de um balanço entre as duas perspectivas anteriores, 

reconhecendo a proteção das crianças, mas, ao mesmo tempo, considerando também a 

possibilidade de integrar o conhecimento emergente das crianças, a sua ação e intervenção 

social. (FERNANDES, 2005) 

A defesa de um paradigma que associe direitos de proteção, provisão e participação de 

uma forma interdependente, ou seja, que atenda á indispensabilidade de considerar que a 

criança é um sujeito de direitos, que, para além da proteção, necessita também de margens de 

ação e intervenção no seu cotidiano, é a defesa de um paradigma impulsionador de uma 

cultura de respeito pela criança cidadã: de respeito pelas suas vulnerabilidades, mas de 

respeito também pelas suas competências. 

15 São várias as perspectivas disciplíaares sobre o conceito de e são também diversos os enfoques 
utilizados: individual organizacional, comunitário, etc. Aqui o concedo refere-se ao processo 
grupo assumirem processos de mudança, de transformação, de reconhecimento e uultzaçao de recursos que 
Ta , a a ihpc nermite aumentar a eficacia do exercício da sua cidadania. A traduzem um aumento de poder que lhes permite aumcmai a ^     „„ 
abordagem de remonta a Unais da década de 1970. nos EUA teve um grande desen.o vnn o n, 
década de 80 e 90 São várias as influências recentes (a partir de 1945) que contnbulram para o desenvolvn e o 
do conceito: Movimentos de cidadania: Feminismo; Movimentos de emanc.pa^obonmssexnaf Movimento pelos direitos da pessoa deficiente; Movimentos de independência antt-eo orna ( , 
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É impossível negar a vulnerabilidade inerente (FERNANDES, 2005), a qual identifica 

a dependência e imaturidade das crianças, tão mais acentuada quanto menor for a sua idade, o 

que exige dos adultos cuidados e a organização de serviços para a satisfação das suas 

necessidades. Fernandes (2005) refere, no entanto, que percepções incorretas acerca da 

infância e uma sobrevalorização da sua vulnerabilidade podem ser fatores que vão contra o 

seu direito de participação. 

Fernandes (2005) considera que o argumento da competência para limitar os direitos 

de participação das crianças só terá legitimidade se for considerado da mesma forma para a 

limitação da participação dos adultos. Rejeitam a consideração de enfoques diferentes para 

crianças e adultos, nos quais as crianças têm que demonstrar a sua competência, mesmo antes 

de lhes ser permitido participar, enquanto os adultos são assumidamente competentes até que 

se prove o contrário. 

A idéia de interdependência, da inter-relação e do mútuo reforço entre os diferentes 

direitos de que a criança é detentora, é uma idéia central nesta imagem de infância 

participativa. Tão importante como as respostas sociais para a satisfação dos seus direitos de 

provisão e proteção, serão também as respostas dadas para a aplicação dos seus direitos de 

participação, considerando-os sempre implicados, numa ordem social das crianças em que se 

Privilegie a ação e a voz das mesmas. 

Para a consolidação da imagem da infância participativa, será, então, indispensável 

que os processos de participação infantil estejam presentes na organização dos cotidianos das 

crianças de uma forma sistemática, sendo que um dos passos iniciais e fundamentais em todo 

este processo será o desenvolvimento de uma cultura de respeito pelas opiniões da criança 

(TOMÁS, 2006). Para tal, será essencial começar por lhe proporcionar informação adequada e 

apropriada à sua idade, para, assim, ela poder formular opiniões validadas. Dar-lhe espaço 

para se expressar é também fundamental e, para tal, torna-se imprescindível conseguir tempo 

e espaço necessários para ela explorar os problemas, dúvidas c ansiedades e as formas de os 

contornar, tal como é também indispensável deixar que as crianças conheçam os resultados 

das suas decisões, mesmo que eles sejam contrárias às suas expectativas. 

Fernandes (2005) defende que a participação das crianças em diferentes arenas, como 

u família, a escola ou a comunidade, é um importante meio para o desenvolvimento das suas 

competências de participação: 

E irrealista esperar que de repente, somente 
porque se atingiu 16, 18 ou 21 anos, todos se 
tornem cidadãos responsáveis e activos, sem 
ter havido uma experiência prévia onde estas 
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competências tenham sido desenvolvidas. A 
compreensão de uma participação 
democrática somente pode ser adquirida 
gradualmente através da prática social: não 
pode ser ensinada como uma abstração (p. 
48). 

Em qualquer das arenas sociais em que a criança se encontre, o enfoque de qualquer 

intervenção, seja ela familiar, seja ela institucional, deverá considerar que, na ordem social 

das crianças, os tempos de provisão e proteção são tão importantes como os tempos da 

participação e vice-versa: a idéia da proteção participada, ou. da participação paia a proteção, 

será a idéia central para que a infância consiga desenvolver ferramentas pessoais e sociais 

indispensáveis, para as interações e intervenções que lhe são exigidas na sociedade de lisco 

(FERNANDES, 2005; TOMÁS, 2006). 

A partir dessas considerações, no capítulo quatro seiá apresentado o quadro normativo 

internacional, nacional e municipal sobre os direitos das crianças e suas implicações legais na 

construção do paradigma das crianças como sujeito de direitos. 

2.3 Infância e participação 

O conceito de participação infantil não pode 
estar separado de uma idéia de sociedade. 
Hoje, o tipo de sociedade que promove a 
participação infantil é aquela na qual se 
entende que o sistema social se constrói a 
partir dos indivíduos que a integram. O ponto 
de partida é que a ordem social não é algo 
dado, sobre o qual não há nada que se possa 
fazer. O contrário, a ênfase está na idéia de 
que ela é suscetível de modificar-se^ 
continuamente, graças à ação dos cidadãos. E 

isso que constitui a idéia de uma sociedade 
democrática. A tarefa de mudança cabe a 
todos e a cada um de nós e não apenas aos 
governantes (CARAVEO E STOOPEN, 2001 

P-16). 

2.3.1 Participação: gênese, conceito e relevância para a infância 
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O conceito de participação tem múltiplos significados que se relacionam entre si. É 

muito complexo, originando, muitas vezes, uma multiplicidade de (re)interpretações, 

(re)construções e (re)significações (FERREIRA. 2004). 

Falar de participação é falar de uma atividade espontânea, que etimologicamente se 

caracteriza como a ação de fazer parte, tomar parte em (CUNHA, 1982). mas é também falar 

de um conceito multidimensional que está relacionado a variáveis como o contexto onde se 

desenvolve, as circunstâncias que o afetam, as competências de quem o exerce ou ainda as 

relações de poder que o influenciam. 

Se considerar que participação é também sinônimo de voz, ação e construção da 

autonomia e que criança é, etimologicamente, aquele que não fala (CUNHA, 1982): como 

pode falar aquele que não tem voz? Ou então: como pode falar aquele que apesar de ter voz, é 

uma voz sem eco na sociedade adulta? 

De acordo o dicionário eletrônico Houaiss e Villar (2001) da Língua Portuguesa 

participar significa fazer saber, informar, anunciar, comunicar. 

Fernandes (2005) afirma que "a participação é, sem dúvida, um fator decisivo e 

poderoso para compreender a exclusão ou inclusão dos cidadãos nos processos de negociação 

e tomada de decisão acerca dos seus quotidianos" (2005, p. 152). Parafraseando Tomás 

(2006) participar significa influenciar diretamente nas decisões e no processo em que a 

negociação entre adultos e crianças é fundamental, um processo que possa integrar tanto as 

divergências como as convergências dos objetivos pretendidos e que resultam num processo 

híbrido. 

A participação infantil assumiu, na segunda modernidade, um lugar de destaque e 

preocupação em grande parte dos discursos científicos produzidos acerca da infância, assim 

como na agenda política e no discurso pedagógico, assumindo, pelo menos como discurso 

politicamente correto, uma questão central nas reflexões. 

Verifica-se significativos avanços no que tange à investigação c intervenção social 

participativa com crianças, quer seja na produção bibliográfica sobre os princípios éticos 

presentes nos processos de investigação com crianças (ALDERSON. 2005; FERNANDES, 

2005; KRAMER, 2002; TOMÁS, 2006); seja na produção bibliográfica acerca da efetiva 

participação da criança nos espaços educativos políticos e sociais (AN I UNES, 2004; 

FERNANDES, 2005; STROISCH, 2005; TOMÁS, 2006) 

Segundo Alfageme (2003) a questão da participação infantil adquiriu visibilidade a 

partir do momento em que a infância como construção social emergiu de sociedades e valores 
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em mudança. E as crianças como grupo, gradualmente surgiram como indivíduos com direitos 

e atores sociais. 

Um dos fatores que contribui para o crescimento da valorização da participação 

infantil foi a promulgação da CDC em 1989, que articulou a proposta de participação iníantil 

por meio dos seguintes direitos: direito à livre expressão c respeito as suas opiniões (artigos 

12° e 13°); direito à associação (artigo 15°); direito à liberdade de pensamento e à escolha da 

religião (artigo 14°), considerando quatro aspectos da vida das crianças: o direito à vida, ao 

desenvolvimento, à proteção c à participação. 

Somada a conjuntura política está a renovada atenção às dimensões participativas das 

crianças nos planos político e educacional, e a exigência do confronto da escola com as 

condições da sua própria crise, coloca-se no centro do debate a questão da paiticipação 

infantil. 

Lansdown (1998), a participação é um direito substantivo que permite às crianças 

desempenhar na sua própria vida um papel protagônico. em vez de serem simplesmente 

beneficiários passivos do cuidado e da proteção dos adultos. C ontudo, como acontece com os 

adultos, a participação democrática não é só um fim em si mesmo, é também um diieito 

processual, mediante o qual é possível realizar outios direitos, obtei justiça, influenciai os 

resultados e denunciar abusos de poder. 

A forma intensa e insistente como a participação infantil tem se afirmado nos campos 

teóricos e de intervenção social poderia levar a crer que estamos perante um fenômeno novo, 

mas o fato é que as crianças sempre participaram na vida social. 

Sem grandes esforços, é possível encontrar testemunhos históricos da presença infantil 

no espaço doméstico, na comunidade, na esfera econômica, nos contextos de gueira, 

testemunhos esses que sustentam imagens do envolvimento das crianças nas arenas de ação 

dos adultos, sem, assumirem os contornos que nesta reflexão pretendo atribuir ao conceito de 

participação. 

Este envolvimento foi historicamente mais sustentado no interesse superior dos 

adultos do que no interesse superior das crianças, uma vez que se caracteriza por uma ação 

adulto-centrada de manipulação das crianças, sem atendei as suas ícais necessidades, 

interesses e direitos. 

Certamente, o fenômeno da participação infantil, não c novo. C onstitui-se uma das 

mais reivindicadas dimensões do discurso pedagógico da modernidade — sobietudo a partir de 

autores como Rousseau, Ferrière, Dewey, Freinet, entre outros tendo a desejada formação 

para emancipação do sujeito. 
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A participação é um princípio básico dos direitos humanos em geral e dos direitos da 

criança em particular. E, como princípio básico, sustenta também um outro conjunto de 

direitos inalienáveis em todo este processo: é o caso dos direitos de reunião, dos direitos de 

associação e dos direitos políticos. A participação implica também alguns valores 

fundamentais como a liberdade, a igualdade e a solidariedade entre os indivíduos. 

A participação infantil é. para Fernandes (2005), um princípio fundamental para 

assegurar o cumprimento dos direitos que as crianças possuem: ...é um direito civil e político 

básico para todas as crianças e é, portanto, um fim em si mesmo" (p. 135). Acrescento ainda a 

idéia de que a participação social é um meio conducente à sociedade participativa, mas não é 

o único. As questões da igualdade, nas suas dimensões econômicas, sociais, culturais são 

centrais na construção de sociedades participativas, pelo que as faces e significados que a 

participação das crianças assume, terão, necessariamente, que ser compreendidos e 

interpretados através da convocação de todas essas dimensões. 

2.3.2 Modalidades de participação 

A visibilidade e as modalidades de participação das crianças não são consensuais e a 

grande questão é saber como é possível, por um lado. reivindicar competência, espaço de ação 

c intervenção das crianças no exercício dos seus direitos c dependendo do seu grau de 

dependência e vulnerabilidade, por outro lado, eníatizar o quanto precisam da proteção adulta. 

São várias as escalas e possibilidades da participação infantil e são variadissimas as 

teorias sobre a participação infantil, algumas das quais têm tido uma influência decisiva nos 

programas e nas práticas internacionais. É o caso da Escada de Paiticipação de Rogert llait, 

um dos principais teóricos da participação infantil, influenciado pela tipologia estabelecida 

por Arnstein (1969). 

O autor identifica vários níveis de participação das crianças e as classifica em duas 

etapas, primeiro as etapas de não participação correspondente aos degraus mais baixos na 

escada proposta por ele: manipulação, decoração e tokenismo (simbolismo). 

No degrau da manipulação, o mais baixo da escada da paiticipação, encontra-se 

situações em que as crianças são utilizadas em determinadas iniciativas, são mesmo 

apresentadas como as inspiradoras das mesmas. No entanto, não lhes foi dado qualquer tipo 

de informação que lhes permita compreender os objetivos das causas em que os adultos a 

envolveram e o porquê da sua intervenção, uma vez que são manipuladas com o intuito de 

mais facilmente comoverem ou alertarem os destinatários de tais campanhas ou movimentos. 
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Um dos exemplos mais emblemáticos deste degrau é a utilização das crianças em 

manifestações onde estão em causa interesses adultos e para os quais a criança não foi 

minimamente informada acerca da pertinência da sua participação cm tal evento. O degrau da 

decoração é o segundo da escada, e aqui as crianças continuam sendo usadas, tal como no 

degrau anterior, para realçar as causas dos adultos de uma forma relativamente indireta. O que 

distingue este degrau do anterior é o fato de os adultos já não pretenderem apresentar as 

crianças como dinamizadoras deste ou aquele movimento, mas sim como meras figuras 

decorativas. 

O tokenismo é, ainda, um degrau de não participação na escada proposta por Hart 

(1992) e corresponde a iniciativas em que as crianças aparentemente têm voz no processo, 

mas, na realidade, a sua autonomia na escolha do assunto que lhes é entregue, o estilo de 

comunicação que utilizam e a possibilidade de emitir opiniões próprias, é praticamente 

inexistente. O tokenismo pode encontrar-se muitas vezes em conferências onde as crianças 

são criteriosamente selecionadas entre aquelas que ou são mais comunicativas, ou mais 

articuladas ou então mais atraentes, para fazerem parte de um painel de exposição de 

assuntos, para os quais não foram preparadas, que não reflete a sua opinião ou dos seus pares. 

Os pontos de vista apresentados são de adultos, que, agindo muitas vezes em nome do melhor 

interesse da criança, consideram que a participação simbólica é uma estratégia eletiva para 

defender os direitos das crianças. 

A segunda etapa de participação é dividida em quatro graus, a saber: delegação com 

informação, consulta e informação, iniciativa adulta com partilha de decisões com a criança, 

processo iniciado e dirigido pelas crianças. 

O primeiro deles - delegação com informação - diz respeito a uma fase do processo, 

em que a criança, apesar de delegar em outros a sua participação, está no entanto informada, 

compreende os objetivos do projeto em que está envolvida, sabe quem toma as decisões c o 

porquê delas, tendo um papel significativo apesar de não muito interventivo. O segundo — 

consulta e informação — acontece quando as crianças são consultadas e informadas actica dc 

um projeto, que apesar de ser desenhado e dirigido por adultos, é também um piocesso cm 

que as suas opiniões são tratadas seriamente. O terceiro degrau — iniciativa adulta com 

partilha de decisões com a criança — identifica o momento em que o adulto inicia o piojeto, 

mas partilha decisões com a criança, acabando que as duas paites tem um papel ativo no 

desenvolvimento do processo. O quarto degrau — iniciado e diiigido pelas ciianças — ictiata 

um momento em que o projeto é iniciado e dirigido pelas crianças, sem qualquer intervenção 

do adulto, não existindo portanto qualquer parceria entre eles. Isso acontece no topo da escada 
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da participação proposta por Hart (1992), onde o processo é iniciado pelas crianças, 

dependendo também delas toda a dinâmica, desde a concepção aos mecanismos de 

desenvolvimento e, mesmo, em relação à consideração da inclusão do adulto na partilha de 

decisões. 

Assistimos, portanto, na subida desta escada, a um crescimento na implicação das 

crianças em processos de mobilização e participação, que apesar de nos permitir compreender 

a intensidade da participação infantil, não deve ser. de acordo com Hart (1992), considerada 

como um barômetro de qualidade de qualquer projeto, uma vez que não ha crianças iguais e, 

por isso, é possível que diferentes crianças, cm diferentes momentos e em diferentes 

contextos, prefiram desempenhar graus variados de participação ou envolvimento. 

As crianças "participam" numa urande variedade de atividades na sua vida cotidiana, 

por exemplo, em jogos, desporto, aulas, cerimônias religiosas e atividades aitísticas (1 ÜMÁS, 

2006). Contudo, no contexto dos direitos humanos e direitos das crianças, participai significa 

mais do que fazer parte. A participação exige condições, como poi exemplo o nível dc 

desenvolvimento; as oportunidades educativas, assim como o próprio bem-estar das crianças 

são determinantes para fomentar as suas capacidades de participação. A participação também 

é condicionada por diversos fatores que afetam a habilidade da criança para participar, 

desenvolvimento emocional, competência para identificar diferentes peispeclivas, a classe 

social, a auto-estima, entre outras (HART, 1992). 

O importante será que em qualquer momento, ou em qualquci contexto, que as 

crianças tenham a oportunidade de participar à medida da sua vontade. 

Shier (2001) apresenta uma outra proposta, que apesar de ser inspirada pelo modelo 

inicial proposto por Hart (1992), explora, no entanto, diferentes aspectos do processo de 

participação infantil. Cumpre ressaltar, que uma característica interessante nas teorias 

elaboradas "pós-escada de participação de Hart (1992) c essa (re)leitura que os 

investigadores fazem da sua teoria. São varias as críticas à bscada de I articipação de Hart. 

desde o uso inadequado da Escada de Participação, ao lato de implicar uma seqüência, e uma 

hierarquia de valor, até ao fato de cada contexto onde os piojelos de participação são inseridos 

terem os seus desafios particulares e obstáculos próprios que não podem sei generalizados a 

todos os contextos nem a todos os grupos (FERNANDES, 2005, IOMÁS, 2006, I RILLA E 

NOVELLA, 2001). 

A proposta de Shier (2001) não contempla níveis de não participação (a manipulação, 

a decoração e o tokenismó), iniciando a sua sistematização das atitudes positivas lace a 

participação. Ao contemplar três graus de responsabilidade em cada nível de participação 
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abertura, oportunidades e obrigações - este modelo exige que os indivíduos e/ou organizações 

implicados no processo da participação infantil clarifiquem a sua intervenção acerca da 

natureza que a mesma poderá assumir. O grau da abertura ocorre sempre que o indivíduo 

assume uma responsabilidade ou mostra interesse em trabalhar de uma determinada maneira. 

O grau da oportunidade caracteriza o momento cm que se questiona o tipo de estratégias a 

desenvolver, no sentido de envolver as crianças no processo. Para tal, são de considerar as 

suas competências e conhecimento. O grau da obrigação decorre da consideração da 

participação das crianças como uma questão e exigência política. 

Ao identificar uma interrogação para cada nível e estádio, esta sistematização permite 

ilustrar as possibilidades que o participante tem relativamente à sua posição e também a 

identificação dos passos que poderá tomar para aumentar o seu nível de participação. A 

identificação num nível muito preciso do esquema poderá não ser um processo linear, pois, 

por vezes, a participação das crianças poderá acontecer cm simultaneamente em diferentes 

estádios e níveis. O modelo de Shier considera cinco níveis crescentes de participação das 

crianças, que vão desde atitudes mais elementares, como é a capacidade do adulto de ouvir as 

crianças, ao apoio à expressão destas, à consideração das suas opiniões, ao seu envolvimento 

na tomada de decisões e, finalmente, ao seu protagonismo na referida tomada de decisão. 

Para ser significativa e efetiva, segundo O Kane (2005), a participação requci quatro 

elementos chave: um processo contínuo das crianças e a intervenção ativa na tomada dc 

decisões em distintos níveis nas questões que lhes dizem respeito; intercâmbio dc informações 

e diálogo entre as crianças e os adultos na base do respeito mútuo e propriedade 

compartilhada; o poder, nas mãos das crianças, de modelar tanto o pioccsso como os 

resultados; e, finalmente, o reconhecimento de que a capacidade, experiência, c interesses das 

crianças, que estão em desenvolvimento constante, desempenham um papel de extrema 

importância no momento de determinar a natureza da sua participação. 

Trilla e Novella (2001), propõem-nos uma outra tipologia de participação infantil, em 

que são consideradas quatro possibilidades: a participação simples, que caracteriza o ato de 

tomar parte num determinado processo como espectador, sem intervir na sua preparação, a 

participação consultiva, que pressupõe uma atitude dc escuta das crianças sobre os assuntos 

que lhe dizem direta ou indiretamente respeito; a participação projetiva, que pressupõe que as 

crianças sintam que o projeto é seu, participando em todos os momentos; e, finalmente, a 

metaparticipação, na qual as crianças pedem, exigem, constróem novos espaços e mecanismos 

de participação. 
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Os autores tentam ampliar o espectro compreensivo do sentido e das formas da 

participação infantil porque, segundo eles, em cada um dos níveis propostos existem 

gradações e matizes que permitem uma maior aproximação aos elementos que devem sei 

considerados no estudo desta temática (CORRÊA, 2003). Segundo os mesmos autores, 

existem quatro critérios ou fatores modeladores da participação, implicação, 

informação/consciência, capacidade de decisão e compromisso/responsabilidade. Defendem 

que há um aumento progressivo em relação à complexidade da participação. 

Reddy e Ratna (2002) criticam a Escada de Participação proposta por llart porque 

consideram que esta não representa níveis de participação da criança, mas identilica a 

variação de papéis que os adultos atribuem e assumem em relação à participação das crianças. 

Isso demonstra, para as autoras, o controle, a influência e as responsabilidades que os adultos 

têm sobre o processo de participação infantil. Criticam ainda o termo "escada" porque implica 

uma seqüência e consideram que nem sempre um nível conduz necessariamente a um nível 

seguinte. Estas autoras apresentam uma versão crítica da teoria de Hart (1992) e defendem 

que existem diversas formas de participação infantil; resistência ativa; barreiras; manipulação; 

decoração; tokenismo; tolerância; indulgência; crianças designadas, mas informadas; crianças 

consultadas e informadas; adulto inicia e partilha decisões com as crianças; crianças iniciam e 

partilham decisões como os adultos; crianças iniciam e dirigem; iniciado e dirigido por 

crianças e adultos. 

Esta relação só é possível quando as crianças e os adultos são em,tom.™/ c são 

capazes de dirigir as suas respectivas forças para alcançar um objetivo comum em parceira 

uns com os outros. 

As autoras defendem ainda que os papéis não são impermeáveis nem são cenários 

puros, mas que se caracterizam por uma imensa divetsidade. É possível que o mesmo grupo 

de adultos assuma um ou vários destes papéis com o mesmo grupo de crianças ou com 

diferentes grupos de crianças em diferentes tempos. Afirmam ainda que, em situações onde as 

crianças têm controle sobre os seus próprios espaços e participação, elas estão em posição de 

negociar com os adultos, podendo, dessa forma, determinar os papéis que cada um assume 

numa dada situação. É isto que determina o nível de participação das ei ianças. 

Fernandes (2005), com base nas propostas elaboradas por l lart (1902) e Shier (2001) 

sobre as modalidades de participação infantil, define três patamares de participação das 

crianças na investigação: o patamar da mobilização (processo iniciado pelo adulto, em que a 

criança é convidada a participar, considerada como parceira); o patamar da parceria (processo 
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desenvolvido entre crianças e adultos); e o patamar do protagonismo (processo que 

dependente exclusivamente da ação da criança). 

Não devemos reduzir a participação das crianças a um conjunto de procedimentos 

formais ou níveis de participação apenas para legitimar um princípio ou procedimento 

jurídico. Não se trata de uma questão jurídica já que, se centrarmos aí a discussão c o enfoque, 

corre-se o risco da participação infantil sofrer um processo de regulação social que submete a 

reivindicações das/pelas/com as crianças aos desígnios do Estado ou de agências 

supranacionais ou de determinados grupos. É importante reconhecer a dimensão jurídica, uma 

das dimensões no processo e não o processo em si próprio. É necessário resgatar o aspecto 

político, apesar das possibilidades de participação das crianças na organização dos espaços 

públicos serem praticamente inexistentes, porque há uma persistente cultura de 

marginalização das crianças. 

2.3.3- Protagonismo infantil: diversas perspectivas 

A partir do conceito de participação surge um outro, o de protagonismo, com um 

alcance mais alargado, o protagonismo infantil pretende ilustrar as possibilidades de as 

crianças se organizarem, de forma a pensarem, proporem e agirem, de terem capacidade de 

determinar a sua própria vida. Manifesta-se na vida cotidiana, quando as crianças exigem ser 

tomadas em consideração ou então quando assumem responsabilidades econômicas ou 

familiares. 

Gaitán considera, a propósito, que: 

O protagonismo é processo social, mediante o 
qual se pretende que crianças e adolescentes 
desempenhem um papel principal no seu 
desenvolvimento e no da sua comunidade para 
alcançar a realização plena dos seus direitos 
atendendo ao seu interesse superior. E tornar 
real a visão da criança como sujeito de 
direitos e portanto, deve dar-se uma 
redefinição de papéis nos diferentes setores da 
sociedade: infância e juventude, autoridades, 
família, sectores não organizados, sociedade 
civil, entidades, etc. (1998, p. 86). 

O autor considera a existência de três mecanismos essenciais para desenvolvei este 

processo. Eles serão apresentados com uma numeração com objetivo de tornar a exposição 

mais clara. 
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1. A organização infantil, que é uma forma de sensibilização do contexto familiar e 

de outros contextos mais institucionais, desenvolvida pelas crianças, a título individual ou de 

grupo, com a finalidade de exercer e fazer valer os seus próprios direitos de acordo com os 

seus interesses. Este deve ser um processo lúdico, flexível, funcional, mas também definido, 

regulamentado e democrático. 

2. A participação infantil, que pretende incrementar o poder da infância organizada 

na sua relação com os adultos. Não basta incentivar as atividades das crianças dentro do 

grupo: é necessário, simultaneamente, facilitar a abertura de espaços nos quais a decisão do 

grupo tenha uma margem de aceitação e implementação, e estabelecer as formas, conteúdos, 

qualidades e quantidades para acesso ao poder. A participação infantil garante a legitimidade 

e incidência social do protagonismo infantil. Neste processo, o poder é um fator determinante, 

e â medida que se passa do nível mais baixo do exercício do poder infantil, que c a 

adultocracia (ou seja, a anulação de qualquer espécie de ação das crianças) e se começa a 

percorrer um caminho que passa inicialmente pela sinalização e depois pela consulta c 

representação, inicia-se também um percurso crescente de acesso ao poder, á ação c 

participação. 

3. A expressão infantil, que é a manifestação do ser, pensar e sentir das crianças. Este 

ser, pensar e sentir deverão estar em correspondência com os seus interesses, mas são também 

reflexo das influências que a criança sente da parte dos pais, professores, meios de 

comunicação social, revelando, portanto, diferentes graus de autenticidade. 

O autor identifica como indicadores da participação: o nível de consciência 

(conhecimento que se tem do fenômeno ou atividade); a capacidade de decisão (situação do 

coletivo ou do indivíduo em ter liberdade e firmeza ao optar por uma alternativa), c a 

qualidade da ação (conjunto dc atividades e projetos em que participam os membros da 

organização infantil). 

Cussiánovich e Márquez (2002) defendem também o conceito de protagonismo da 

infância, considerando que não pode haver protagonismo sem participação, ainda que nem 

toda a participação seja protagônica. Uma vez que a participação pode assumir várias lormas, 

nem toda a participação infantil é ativa, social, tem objetivos, sentido ou é construtiva. O 

conceito de protagonismo é utilizado por vários autores, como Cussiánovich (ló()7) e Licbel 

(2000), quando fazem referência a investigações realizadas com os movimentos de ciianças 

trabalhadores, crianças de rua e movimentos juvenis na América Latina. Estes movimentos 

surgiram nos anos 70 e existem hoje nos países periféricos e semi-periféricos. Os esforços 

empreendidos por aquelas crianças na promoção dc um movimento social das crianças 
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designaram-se por protagonismo infantil (L1EBEL, 2000). Apesar das limitações desses 

movimentos, especificamente as que se referem ao seu alcance circunscrito como solução aos 

problemas apresentados pelas crianças e suas famílias, eles são um marco importante. 

Segundo Rizzini et al (2000): 

Trata-se cie um rico conteúdo que possibilitou 
a criação de metodologias inovadoras de 
intervenção e pesquisa, de uma filosofia que 
norteou o trabalho dos educadores de rua, 
bem como a mobilização e o compromisso de 
inúmeros indivíduos e instituições que se 
dedicaram à luta em defesa de crianças e 
jovens. (...). Uma das lições mais importantes 
aprendidas (...) refere-se à ênfase dada à idéia 
da criança e do adolescente como agentes do 
seu próprio desenvolvimento (p.. 17). 

A participação das crianças é. freqüentemente, manipulada em lunção dos inteiesses 

dos adultos, utilizada para efeitos decorativos, imposta às crianças, muitas vezes sem ter em 

conta a sua idade ou as suas capacidades. Nas suas piores manifestações, a participação 

infantil pode ser repressiva, exploratória ou abusiva. 

Para alguns autores (CUSS1ÁNOVICH E MÁRQUEZ, 2002; FERNANDES, 2005, 

GAITÁN, 1998; RIZZINI et al, 2000), o paradigma conceituai do protagonismo constitui o 

enfoque privilegiado para enriquecer a participação das crianças porque contribui para o 

fortalecimento da identidade pessoal e social; reforça as possibilidades de defesa das crianças 

e as suas competências para cumprir acordos criando-se assim uma base social que privilegie 

os direitos humanos e, finalmente, porque dessa maneira o discurso que defende as crianças 

como sujeitos de direitos adquire credibilidade. Conceber o protagonismo como um aspecto 

habitual do cotidiano infantil implica considerá-lo como um tempo e espaço onde as ciianças 

participam com critério, decidem, intervém e influenciam as relações c as decisões que dizem 

respeito aos seus cotidianos. 

O discurso e a práxis dos adultos empenhados na promoção de um paradigma da 

participação infantil deverão preocupar-se com as questões de competências, com os 

sentimentos de pertença e implicação na comunidade, e outros temas do inteiesse das 

crianças, em vez de continuarem centrados na discussão sobre a situação de dependência e 

tutela em que vivem as crianças. Neste processo será indispensável saber o que as crianças 

entendem por democracia, cidadania e participação, quais são os significados que associam ao 

papel de cidadão e como tudo isto influi na sua representação na esfera pública. Por outro 
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lado, é fundamental aprofundar a análise sobre os mecanismos através dos quais as crianças o 

jovens vão progressivamente adquirindo os valores, normas e conteúdos que servirão de apoio 

à sua experiência cívica. 

O protagonismo infantil não é reconhecido nas práticas sociais entre adultos e 

crianças, sendo difícil a sua aplicação e visibilidade nos cotidianos iníantis, reafirmando no 

entanto, os seus defensores que isso revela um desconhecimento da iníância como criativa, 

capaz de desenvolver pensamento produtivo, privando-a, deste modo, de contiibuii com as 

suas percepções, juízos e ações para a organização dos seus mundos sociais e culturais. O 

conceito de protagonismo das crianças terá que desaiiar a idéia de negatividade associada à 

definição de infância das sociedades centrais. 

2.3.4 Poder e participação infantil 

A definição das arenas de ação em que as crianças podem participai é. no fundo, uma 

questão de poder. As dificuldades na partilha deste poder decorrem, em muito, do lato de se 

considerar que participação infantil é sinônimo de diminuição do poder e tutela dos adultos 

sobre as crianças. 

Decorrem também do fato de continuar defendendo a perspectiva da criança como ser 

dependente da proteção do adulto e incapaz de assumir responsabilidades. 

A questão do poder apresenta-se então como uma questão essencial para compreendei 

a participação das crianças na sociedade. Recorro às contribuições de l oucault (2005) e Llias 

(1994) para uma reflexão acerca do poder. Quer Foucault (2005), quei blias (1 794) acentuam 

a importância de compreender o poder através da sua dimensão relacionai. Ambos consideiam 

que o poder se caracteriza pelo seu caráter difuso e polimorfo, considerando importante a 

análise das mudanças que ocorreram e ocorrem na estrutura das relações da vida cotidiana. 

Para Elias (1994) o poder, 

...é um aspecto de uma relação, de cada uma 
das relações humanas. Tem a ver com o falo 
de existirem indivíduos ou grupos de 
indivíduos ipte podem reter ou monopolizar 
aquilo que os outros necessitam (...) quanto 
maiores são as necessidades, maior é a 
proporção de poderes que os primeiros 
assumem. Por outro lado, os indivíduos a 
quem são negados os meios para satisfazer as 
suas necessidades possuem geralmente algo de 
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que carecem e que. por sua vez necessitam 
aqueles que os monopolizam, (p. 53) 

Para Foucault (2005), 

O poder é concebido como um conjunto de 
ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o 
campo de possibilidades onde se inscrever o 
comportamento dos sujeitos atuantes: incita, 
induz, contorna, facilita ou torna mais difícil, 
alarga ou limita, torna mais ou menos 
provável: no limite, constrange ou impede 
completamente; mas é sempre uma maneira de 
agir sobre um ou vários sujeitos atuantes, na 
medida em que agem ou em que são 
susceptíveis de agir. Uma ação sobre ações. 
(p. 113). 

Como é cjuc o poder, tal como o dcímcm os dois autores, está relacionado ti 

participação das crianças na sociedade? 

Antes de qualquer coisa é preciso considerar que o poder é tecido nas relações que se 

estabelecem entre o grupo geracional dos adultos e o grupo geracional das crianças, ü grupo 

geracional dos adultos monopoliza e circunscreve aquilo que são as necessidades, as 

vontades, as ações das crianças, as quais, numa posição de dependência, se situam na situação 

de desprovidas de poder, e portanto dependentes dos primeiros. 

Parece, no entanto, que no exercício do poder é necessário considerar que as relações 

entre ambos os grupos geracionais não são lineares, havendo influências recíprocas, tanto 

maiores quanto maior for a conscientização da criança face à possibilidade de participar nos 

assuntos que lhe dizem respeito (MAYALL, 2005). Se é indesmentível que o giupo 

geracional dos adultos tem maior conhecimento, maior influência e. portanto maior poder em 

relação ao grupo geracional das crianças, também não é linear ou isento de importância o lato 

de estas mesmas crianças, através das suas ações ou reações acerca do poder que sobre elas é 

exercido, influenciem a forma como os adultos entendem o mesmo poder. 

É necessário colocar ainda a indispensabilidade de considerai que os adultos não são 

um grupo homogêneo, tal como acontece com o grupo das crianças, havendo no seu seio 

contradições nuns e noutros, o que por sua vez se traduz em interações onde estas mesmas 

contradições são simultaneamente reprodutoras e modificadoras das condições históricas. 

Parece importante considerar a participação das crianças como um princípio que, 

estritamente ligado aos seus cotidianos, se imponha também como mecanismo de 

reorganização das relações entre adultos e crianças que, para sei eletivo, terá que estai 

implicado na realidade social que é significativa para a criança. 
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Além disso, a participação das crianças deverá ser um processo genuíno decorrente 

dos sentidos e dos significados que estas lhe atribuem para não se correr o risco dela não 

passar da idéia defendida por Martins e Neves (2000) quando referem que "...o poder que nos 

intima à participação é uma nova forma de poder disciplinar que atravessa toda a sociedade 

(p. 60). 

Quando a participação das crianças é encarada como um processo controlado pelas 

instâncias educativas, sociais ou outras, legitimado por elas como estratégia de normalização 

de determinados princípios e práticas, sem os relacionar com os cotidianos concretos de 

existência das crianças, com as suas vontades, necessidades e direitos, lalar de participação 

infantil não passará de mais um lugar comum esvaziado de significado e de eletiva 

importância para a construção dos cotidianos de cidadania das crianças. 

As crianças parecem, então, concordando com Mayall (2005), continuai sem nenhuma 

garantia de liberdade de expressão e pouca liberdade da supervisão adulta, mesmo quando 

estão fora da infância e o jogo se chama participação: o paternalismo pós-moderno ja não 

diz: "Calem-se crianças, eu sei o que é melhor para vocês , mas prefere dizei, lalem 

crianças, eu sou a vossa voz" "(p. 130). Desta forma a questão dos direitos de participação das 

crianças assumirá, mais uma vez, a face da regulação e controle que em nada valoriza a 

imagem da criança cidadã e reivindicativa dos seus direitos. 

Parece que a participação infantil terá que seguir outros caminhos. Esses atalhos terão 

que passar, inevitavelmente, pela consideração da "ideologia do cuidado" (PROL) 1, 2000). ou 

seja, pela ideologia resultante das transformações de que a família moderna tem sido alvo, que 

levaram, entre outros aspectos, à institucionalização, cada vez mais precoce e prolongada das 

crianças. Passando a criança grande parte do seu tempo em contextos formais de atendimento, 

a intervenção terá basear-se num paradigma que associe direitos de proteção, provisão e 

participação de uma forma interdependente, ou seja, que atenda à indispensabilidade de 

considerar que a criança é um sujeito de direitos, que para além da proteção, necessita 

também de margens de ação e intervenção no seu cotidiano. É a defesa de um paiadigma 

impulsionador de uma cultura de respeito pela criança cidadã: de icspeito pelas suas 

vulnerabilidades, mas de respeito também pelas suas competências. 

Em suma, falar da participação das crianças implica considerá-las como atores sociais 

com competências para desenvolver ações sociais dotadas de sentido, nas distintas interações 

que vão estabelecendo com os outros indivíduos, sejam eles adultos ou crianças. Implica, 

também, considerar o percurso de vida do indivíduo e a forma como aí vai desenvolvendo a 

sua ação individual. Implica, por outro lado, considerar uma dimensão mais alargada de 
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participação — da dimensão sócio-política. Esta dimensão sócio-política implica que o 

indivíduo seja competente para desenvolver uma ação desencadeadora de influência. Neste 

sentido Sarmento (2006) defende que a participação é um modo de exercício de uma ação 

influente num contexto concreto. Implica o exercício do poder de decisão, indo desta forma 

para além da ação, que apesar de ter intencionalidade, pode não ler poder, ser circunscrita, 

limitada e não ter possibilidade de influenciar o espaço coletivo. 

Se convocar a participação das crianças para enfrentar os discursos paternalistas que 

remetem as crianças para a condição de grupo oprimido e com dificuldade em lazer ouvir a 

sua voz relativamente ao grupo dominante, então a participação c uma possibilidade de 

emancipação do grupo social das crianças relativamente ao grupo social dos adultos, no 

sentido de resgatar o papel ativo das crianças para enfrentarem a realidade social, paia 

intervirem, darem opiniões e participar nas decisões que as afetam. 

2.3.5 Participação infantil: arenas, âmbitos, sentidos e condições 

Discuto a seguir um conjunto de dimensões que estão relacionadas a participação 

infantil. Elas serão apresentadas com uma numeração com objetivo de tornar a exposição 

mais clara: 

1. Arenas de participação: A participação só acontece se especificarmos qual a arena 

de participação (TOMÁS, 2006) que está em causa e o conjunto de participantes que têm 

direito a nela participar (FRASER, 2002), A justiça significa a remoção dos obstáculos à 

participação assim como exige uma multiplicidade de contextos de interação. A participação 

tem significados diferentes em cada contexto e, por conseguinte, deve ser ajustada ao tipo de 

participação em questão. São várias as arenas onde ocorrem a participação infantil: 

participação jurídica; participação social: participação íntima (NOGUEIRA E SILVA, 2001), 

participação política (nacional/local/municipal), entre outras. Fraser (2002) identifica cinco 

tipos de contextos onde ocorre participação infantil de uma forma deliberada e organizada, 

eventos a nível local, nacional, regional e internacional onde as crianças são encorajadas a 

expressar as suas preocupações; investigação participativa empreendida em relação direta 

com a programação da agência; iniciativas conduzidas pelas crianças, tais como clubes e 

'"parlamentos" de crianças, geralmente no nível local; projetos de desenvolvimentos 

comunitários nos quais as crianças estão envolvidas juntamente com os adultos, movimentos 

sociais/organizações como associações de crianças trabalhadoras ou crianças de ma. 
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2. Âmbitos da participação: a participação pode ser plena, circunstancial ou 

contínua. Pode assumir um caráter mais espontâneo ou mais organizado e pode ser mais 

efêmera ou permanente. Pode ainda, assumir um caráter público e/ou privado, pode ser 

coletiva e/ou individual etc. Para Tomás (2006), a dilerença entre consulta c participação, é 

que na participação há partilha de poder. Contudo defende que, na prática, qualquci intenção 

de promover a participação das crianças incluirá também a consulta. Existem diierentes 

formas de participação e é necessário ser claros conosco e com as crianças sobie o nível de 

participação proposto (TOMÁS. 2006). 

3. Sentidos da participação: a participação pode desfazer uma ordem social 

instituída, promover atividades de promoção e deíesa dos direitos das crianças, lormação ou 

avaliação, divulgação e promoção dos direitos das crianças (1 OMÁS, 2006). 

4. Condições de participação: segundo Trilla e Novella (2001) a participação real e 

efetiva implica que se reúnam, pelo menos, três grandes condições, icconhecimento do diieilo 

a participar; capacidades necessárias para exercê-lo; e meios ou espaços adequados paia a 

concretizar. Segundo Sarmento (2006) se considerar a participação enquanto piocesso de 

interação social confluente na criação de espaços coletivos, é necessário ter em conta que as 

competências de participação das crianças estão indelevelmente condicionadas - ora 

constrangidas, ora estimuladas - por relações pessoais que estabelecem com os outros 

família, amigos, comunidade, etc. - e por estruturas sócio-econômicas e culturais: serviços 

educativos e sociais, estruturas políticas e outras, aos seus mundos sociais e culturais. E 

necessário, ainda, considerar a influência de diferentes obstáculos ou incentivos na promoção 

da participação das crianças em contextos restritos e cm contextos mais alargados. A 

participação tem que ser articulada com as efetivas condições de exercício do podei (gênero, 

idade, classe social, etnia, etc.) e promover a compreensão das diversas linguagens da 

infância. Quando se fala de participação é fundamental o conceito de reconhecimento 

recíproco (FRASER, 2002, p. 16), que se traduz numa relação social de não subordinação, 

não havendo, assim, impedimento à participação. Segundo esta autora, para que haja 

participação é necessária uma distribuição de recursos materiais que garanta a independência 

e a voz dos participantes e que os "padrões institucionalizados de valor cultural exprimam 

igual respeito por todos os participantes e garantam iguais oportunidades para alcançai a 

consideração social" (2002, p. 13). É necessário, ainda, avaliar a participação porque " não se 

participa por participar" e os efeitos têm de se considerar de forma explícita. Outra da questão 

importante a avaliar, é a capacidade das crianças influenciarem as decisões políticas e técnicas 

e, posteriormente, conhecerem os efeitos dessa mesma participação (1 OMÁS, 2006). 
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2.3,6 Obstáculos, tensões e mitos que se colocam à promoção da participação iníantil 

São inúmeros os obstáculos e mitos que se colocam à promoção da participação das 

crianças (ALDERSON, 2005; CROWLEY, 1998; FERNANDES e TOMÁS, 2004; 

FERNANDES, 2005; TOMÁS, 2006, 2007; SARMENTO, FERNANDES c TOMÁS, 2007). 

Identifico a seguir os principais, apresentados com uma numeração com objetivo de tornai a 

exposição mais clara. 

1. A participação infantil é um desafio ao poder e à autoridade dos pais e da família 

na maioria das culturas, pelo que muitos pais temem a perda ou a diminuição do controle 

sobre os seus filhos. No entanto, está resguardado no artigo 5o da CDC, que os pais e demais 

responsáveis pela criança têm a obrigação de ajudá-las e orienta-las para que possam exercer 

os seus direitos à medida das suas faculdades. 

A questão não pode centrar neste argumento, mas na idéia de que "quando os adultos 

estão comprometidos na solução dos conflitos que dizem respeito as crianças, os direitos e o 

seu interesse superior requerem em primeiro lugar a participação ativa das crianças em 

conformidade com o desenvolvimento que demonstrem (1OMÁS, 2006, p. 209). A 

participação das crianças não significa que elas têm o direito de tudo fazer. Pelo contiário, 

participando, aprendem a valorizar a opinião dos outros. Consideram também que as suas 

opiniões são importantes e que podem provocar mudanças. 

2. As crianças não devem preocupar com responsabilidades inapropriadas e elas já 

têm muitos direitos consagrados. As crianças devem participar nas decisões para as quais têm 

competências, ao contrário do que se pensa, as crianças não têm muitos direitos. E os que têm 

não são, na maioria das vezes, cumpridos e/ou garantidos. 

3. A infância deve ser protegida e a participação fará com que se tornem pequenos 

adultos e as crianças devem ser crianças. Em primeiro lugar, existe uma tensão e não uma 

contradição entre proteção e participação, como muitas vezes se afirma. Em segundo lugar, as 

crianças não devem receber responsabilidades para as quais não estejam preparadas. Mas um 

desenvolvimento saudável também depende da sua inclusão no mundo, de tomarem decisões 

mais independentes e assumirem responsabilidades. Faz-se necessário encontrar um equilíbiio 

entre os desejos e as necessidades das crianças e a sua proteção contra qualquer tipo de i isco. 

4. Há falta de tempo e de recursos financeiros necessários à promoção da 

participação. O envolvimento direto e ativo das crianças na tomada de decisões é um 

processo que pressupõe dificuldades a nível prático, pois complexifica e ali asa o processo da 
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tomada de decisões. É, usualmente, um processo longo, mas só através da participação as 

crianças podem contribuir para a tomada de decisões e. desta forma, adquirir experiência. A 

educação para a participação democrática não só é importante, mas também é uma exigência 

porque sem ela há o risco de tornar a participação infantil num processo adultocêntrico, 

adulto-normativo, demagógico e manipulativo. 

5. Na participação infantil reproduzem-se muitas vezes os modelos dos adultos. Trata- 

se não de reproduzir nos mundos sociais e culturais das crianças os modelos adultos, apesar 

dessas situações acontecerem, mas de promover a imaginação metodológica e de participação 

das crianças, considerando que a infância não é um grupo homogêneo e que as crianças 

necessitam de escolher os seus próprios fóruns e ações, de acordo com o contexto onde estão 

inseridos. 

6. Há falta de confiança nas competências infantis. A participação para a emancipação 

exige um trabalho cuidadoso, exigente e criterioso do educador/adulto. Não acontece 

automaticamente, mas é um processo gradual que requer aprendizagens, que se vai 

modificando com a idade e com a experiência e que se insere no complexo mundo das 

relações de poder. 

7. A linguagem é uma barreira e há falta de competências para falar com as crianças. 

As tomadas de decisão relativas à organização dos espaços públicos estão cercadas dc 

barreiras relacionadas com a linguagem tecnocrática e com estilos de negociação do 

planejamento dos espaços que não considera plausível ou desejável a integração das vozes das 

crianças (Tomás, 2006). É necessário adequar os espaços, considerando a organização e a 

linguagem das crianças e repensá-los com a participação das mesmas. 

8. As dinâmicas familiares e escolares não estão preparadas para a participação 

infantil. A família e a escola estão organizadas predominantemente em relações verticais. Por 

exemplo, a escola seleciona e hierarquiza explicitamente considerando o desempenho verbal, 

oral e a escrita das crianças e, em geral, não considera a experiência, vivências e saberes das 

mesmas. Isto não significa que a participação infantil se faça pela ausência do poder, indução 

ou manipulação dos adultos sobre elas. Este tipo de raciocínio induz à idéia de que a 

participação infantil acontece automaticamente e por si só, se os adultos assumirem uma 

postura de ausência e combate a estes pressupostos. O que não é verdade. As relações de 

poder existem e a maioria das experiências de participação infantil resulta de uma 

participação limitada a grupos específicos de crianças e a experiências pontuais. Será 

necessário repensar estas práticas no sentido de conceber planos de ação e tomadas dc decisão 

pelas crianças. 
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9. As crianças podem incorrer em perigos se as deixarmos decidir sobre tudo na sua 

vida. É verdade, mas participação não significa tudo fazer, não significa que os adultos 

simplesmente se rendam a todas as decisões das crianças. Trata-se, sim. de um processo de 

negociação e de relações mais horizontais e simétricas entre adultos e crianças. 

10. Às crianças não podem esperar ter direitos iguais aos dos adultos, porque não 

possuem as competências necessárias para o exercício de tais direitos. Este argumento 

continua a perpetuar-se como o argumento mais poderoso e inibidor de desenvolvimento de 

um projeto de cidadania da infância. O desmantelamento deste argumento passa pelo 

esclarecimento daquilo que são duas idéias essenciais no projeto de cidadania da infância. 

Em primeiro lugar, é indispensável esclarecer que não está se discutindo o fato de as 

crianças serem iguais aos adultos, ou terem que ler exatamente os mesmos direitos civis e 

políticos destes últimos; o que se está propondo é a idéia de que as crianças também são 

atores sociais pelo que a valorização da sua ação e da sua voz é imprescindível na exigência e 

na concretização dos referidos direitos civis e políticos; em segundo lugar, defende-se 

também que é indispensável considerar as crianças como atores sociais competentes, 

obviamente com competências diferentes das dos adultos. 

Como foi possível verificar, são várias as controvérsias associadas à participação e, 

mais ainda, à participação infantil. Para além dos obstáculos já apresentados, acresce a 

questão da emergência de controvérsias públicas associadas à ausência de direitos e/ou 

violação dos direitos das crianças e as formas como os vários países os têm combatido 

(pedofilia, tráfico, maus-tratos, etc.). 

Outro obstáculo que a participação infantil e as crianças eniientam é a ausência de 

conhecimento dos direitos das crianças pelo público. Neste sentido, faz-se necessário a 

criação de espaços para discussão e debate junto à sociedade a icspeito da situação da infância 

na atualidade, incluindo os seus direitos. 

Atualmente, a infância é um grupo social com um conjunto de direitos reconhecidos 

no campo dos princípios, apesar da sua escassa aplicabilidade nos cotidianos de muitas 

crianças. Sendo assim, é essencial o desenvolvimento de esforços que assegurem a sua 

participação, uma vez que a participação infantil é uma ferramenta importante para a 

construção de espaços de cidadania na infância. 
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3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS E CAMINHOS DA PESQUISA 

Se os caminhos se fazem andando, também o 
método não é senão o discurso dos passos 
andados... (MARQUES, 2000, P. 114). 

A vida se apresenta de maneira repleta de fenômenos e, estes, se olhados de íorma 

particular, podem dar origem a importantes questões indagadoras. Pais questões, ao 

receberem tratamento científico com rigor e cuidado, poderão resultar em respostas que muito 

hão de contribuir para o entendimento não só das questões indagadas, mas também para a 

compreensão da dinâmica da própria sociedade. O constante movimento da humanidade 

dinamiza o pensamento científico na medida em que nada está no mesmo lugar, tudo é uma 

experiência em constante movimento, em uma dialética troca entre sujeitos e entre os 

elementos da natureza. 

A experiência de pesquisar um tema envolve uma paciente caminhada rumo a 

formação de novas compreensões, novas interpretações sobre as questões que movem a 

pesquisa e que, em particular, alavancaram esse estudo: compreender o papel que a ciiança 

ocupa como sujeito de direitos à participação no ordenamento legal e nas práticas pedagógicas 

de duas instituições de EL Neste sentido, pesquisar um tema é aventurar-se na busca de outros 

possíveis centros. 

Em Ciências Humanas e Sociais, nosso desafio está em constantemente ver e rever 

novas possibilidades, reconhecendo que a própria estrutura da vida social é dinamica e que o 

conhecimento que dessa estrutura se constrói é um conhecimento datado, historicamente 

situado, mas nem por isso, de menos valia para o entendimento do ser humano c das suas 

relações. Segundo Andrade (1994, p.74) a ciência nunca se basta, está sempre a procura: 

"Nenhum tempo é tempo bastante para a ciência de ver. rever . 

Neste capítulo assumo um referencial teórico-metodológico de natureza qualitativa, 

visto que minha finalidade é compreender o fenômeno educacional, para além de sua 

explicação em termos de relação de causa e eleito (MON 1 EIRO, 1998). 1 aia tanto, pai to do 

pressuposto que "a metodologia não é uma pauta de instruções, é a capacidade organizada de 

pensar a realidade no seu momento histórico (CIAVA 1 1 A, 2001, p. 129). 

Este capítulo se constitui na discussão sobre a concepção de pesquisa adotada nesta 

investigação. Primeiramente reflito sobre o processo de construção da metodologia utilizada, 

e as repercussões desta para os dados construídos ao longo do estudo de campo. Na segunda 
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parte, explicito elementos que oferecem ao leitor informações sobre o trabalho empírico, qual 

seja, o contexto de investigação: duas instituições educativa que atende criança pequena. 

Além disso, apresento e justifico a opção metodológica por trabalhar a partir de três eixos: 

análise documental, análise da concepção de adultos e da perspectiva de crianças a respeito da 

participação infantil nos processos educativos. Continuo esta seção expondo os instrumentos 

utilizados para a produção dos dados. Os detalhes dos caminhos percorridos estão nos 

capítulos cinco e seis nas quais descrevo o que foi realizado para o levantamento dos dados, 

seguido de sua análise. Finalmente, discuto os procedimentos e estratégias de análise dos 

dados. 

3.1 Definindo o referenciiil tcórico-incfodológico do estudo: considerações sobre o tipo 

de pesquisa 

A escolha da metodologia de pesquisa indica o meio pelo qual o pesquisadoi busca 

desenvolver o conhecimento da realidade que se constitui pela diversidade social, histórica c 

cultural. Em cada contexto, as diferentes preocupações das ciências são indicadoras da visão 

de mundo, da visão de ser humano, bem como das referências que buscam conhecer a 

realidade e os efeitos que o conhecimento pode ter sobre ela. 

É sabido que cada pesquisador, ao elaborar um projeto de pesquisa, tem as suas 

convicções influenciadas pela quantidade e qualidade de informações que tem sobre uma area 

do conhecimento. Portanto, as suas crenças são produtos das informações de que dispõe sobre 

um determinado assunto ou tema, somados às suas experiências de vida. 

A escolha de uma abordagem de pesquisa, na maioria das vezes, não é láeil paia o 

pesquisador. Para fazer tal afirmativa, estou levando em consideração as idéias de Bachelard 

(1996b) de que o método deve estar adequado ao objeto de estudo. Ao lado disso, destaco a 

importância dos pressupostos teóricos adotados e o tipo de fenômeno que se pictende 

conhecer. Ao desconsiderar tais aspectos, pode-se correr o risco de ganhar em ligoi e perder o 

objeto e vice-versa. Portanto, entendo que os caminhos são demarcados pela questão 

investigada, embora eles possam ser (re)construídos pelo pesquisador com a colaboração do 

referencial teórico abordado. 

Bronfenbrenner (1996) se refere a pesquisa do desenvolvimento humano, dizendo que 

um método também é valorizado por revelar novas perspectivas para a compreensão dos seres 

humanos nos ambientes em que vivem, e não somente para demonstrar proposições corretas. 
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Feitas as colocações iniciais e analisando os modelos de pesquisa, verifiquei a 

existência de perspectivas antagônicas. Enquanto uns entendem que é necessário quantificar 

os dados coletados para interpretá-los, outros entendem que a quantificação não é sulicienlc 

para interpretar os significados das formas de pensamento e condutas humanas. Portanto, o 

caminho não é único. No último caso, encontram-se os pesquisadores que adotam modelos 

qualitativos de pesquisa. Justificam a sua escolha com o falo de que a preocupação central 

neste modelo refere-se à contextualização do fenômeno observado, c não à sua generalização. 

Assim, procuram interpretar seus dados de acordo com o contexto no qual o grupo ou sujeitos 

observados estão inseridos, considerando as suas histórias prévias c dilerenças. A 

interpretação dos dados ocorrerá após um processo de observação exaustiva das inibi inações 

recolhidas. Nas ciências humanas, o que é estudado iaz parte do mundo do pesquisador, ao 

contrário da separação possível entre sujeito e objeto presente nas ciências naturais. 

Neste sentido, para definir aspectos metodológicos mais seguros e coei entes com o 

objeto investigado, optei pelo modelo qualitativo de pesquisa, mesmo tendo consciência dc 

que esta abordagem permanece obscura, e ainda não legitimada para uma pai te dos 

pesquisadores na área da educação. 

De acordo com Trivinos (1987), a pesquisa qualitativa reúnem um conjunto diverso de 

abordagens, sendo conhecida por diversos nomes, tais como pesquisa participante, estudo 

qualitativo, pesquisa fenomenológica, pesquisa-ação, estudo de campo, entre outros. Para ele, 

realizar pesquisa qualitativa para descobrir e elaborar os significados e interpretações dos 

fenômenos sociais consiste em observar os sujeitos na perspectiva de um contexto social, e 

não em situações artificiais e isoladas, para descobrir as características culturais que envolvem 

a existência das pessoas pesquisadas. Advoga que, através delas, se pode chegai e piecisai os 

significados dos aspectos do meio e, desse ponto de vista, podem-se deiivai algumas 

considerações importantes. 

Entendi que, pelas características que são conferidas a abordagem qualitativa de 

pesquisa, este é um caminho que pode me auxiliar a captar a realidade dinâmica do meu 

objeto de estudo, pois pode focalizá-lo de forma contextualizada. Entre essas caracteiíslicas, 

consultando Bogdan e Biklen (1994), destaquei: o ambiente natural como fonte diicta de 

dados, e o pesquisador, como principal instrumento, os dados coletados, como 

predominantemente descritivos; uma maior preocupação com o pioccsso do que com o 

produto; o "significado" que as pessoas dão as coisas e à sua vida, como tocos de atenção 
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especial do pesquisador que, por sua vez, não prioriza o estabelecimento de processos rígidos 

e quantificáveis e nem a representação numérica dos sujeitos pesquisados. 

Considerei que esta abordagem foi a que mais se adequou aos aspectos que analisei. 

Li, reli, estudei, fiz uma revisão de literatura sobre as concepções de infâncias, direitos das 

crianças e participação infantil também, trilhei o caminho a partir dos documentos oficiais, 

das falas dos adultos e das falas das crianças. Essa abordagem partiu do pressuposto de que 

houve a existência da "relação dinâmica entre o mundo real c o sujeito, uma interdependência 

viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre mundo objetivo c subjetividade 

do sujeito" (CHIZZOTTI, 1991, p. 79). 

3.2 A pesquisa de campo: considerações sobre o trabalho empírico 

A abordagem qualitativa foi escolhida para a pesquisa, tendo em vista os objetivos 

deste trabalho, qual seja a compreensão do ordenamento legal, da concepção dos profissionais 

de EI e das crianças sobre o direito da criança à participação no processo educativo. O 

trabalho de campo baseia-se nos princípios da pesquisa qualitativa que, segundo Bogdan e 

Biklen (1994), são os seguintes: 

O ambiente natural é a fonte direta dos dados, sendo o investigador o 

principal instrumento. Os investigadores qualitativos assumem que o comportamento 

humano é significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre, deslocando- 

se, sempre que possível, ao local de estudo. 

- Os dados são apresentados de forma descritiva e analisados em toda sua 

riqueza, respeitando, tanto quanto possível, a forma em que estes foram registrados ou 

transcritos. Na coleta de dados o investigador aborda o mundo de forma minuciosa. Na 

investigação qualitativa a abordagem considera que nada é trivial, tudo pode constituir 

uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso 

objeto de estudo. 

- O interesse da investigação qualitativa está mais no processo do que nos 

resultados ou produtos. A êníase pode estar, por exemplo, em como as pessoas 

negociam os significados, como se começa o uso de determinados termos e rótulos ou 

qual é a história natural da atividade que pretendemos estudar. 

- Os dados recolhidos não servem para confirmar hipóteses construídas 

previamente, a análise é feita de forma indutiva e as interpretações são construídas à 
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medida que os dados particulares, que foram recolhidos, vao se agrupando. Para um 

investigador qualitativo, a direção definitiva da pesquisa só sc estabelece após a coleta 

inicial dos dados e um tempo passado com os sujeitos. As questões mais importantes 

são conhecidas após o início da investigação, emergindo do contato com o matei ia! 

empírico. 

O significado que as pessoas dão aos acontecimentos é de fundamental 

importância, ou seja, o pesquisador preocupa-se com asptispcctiMis poiticiponlcs. Ao 

apreender as perspectivas dos participantes, a investigação qualitativa piocura dar luz 

sobre a dinâmica interna das situações normalmente invisível para um observador 

externo. Os investigadores qualitativos tentam perceber o que os sujeitos 

experimentam, como interpretam suas próprias experiências e como eles estruturam o 

mundo social em que vivem. Para tanto o pesquisador laz uso dc cstiatcgias e 

procedimentos que permitam, desde seu ponto dc vista de investigador, com seu olhar 

teórico e suas indagações, aproximar-se e interpretar a peispectiva dos participantes. 

Realizei a pesquisa de campo em duas instituições: uma instituição pública da rede 

municipal do município de Juiz de Fora, nos meses de novembro c dezembro de 2007. 

fevereiro e março de 2008 e maio a agosto de 2009. E a instituição de EI da Universidade 

Federal Fluminense - UFF, a Instituição Rosa, no período de março a julho de 2009. A 

entrada em campo não foi difícil em nenhuma das duas instituições, pois eu conhecia a 

primeira instituição e boa parte das profissionais que nela atuavam, porque a pesquisa 

empírica desenvolvida no mestrado foi realizada nesta mesma instituição. Em relação à 

Instituição Rosa, desde o início do curso de doutorado, em 2006, eu estava presente na 

instituição fazendo observações do cotidiano e participando do NUMPEC grupo de pesquisa; 

além disso, a minha orientadora está envolvida na coordenação da instituição desde meados 

de 2007. 

3.2.1. Situando as instituições de investigação: caracterizando o contexto da pesquisa 

empírica 

3.2.1.1 Instituição Verde 
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3.2.1.1.1 Histórico da instituição16 

Uma das instituições onde realizei a pesquisa de campo, que será denominada neste 

texto de InstituiçãoVerde17, foi criada a partir de um convênio entre a Legião Brasileira de 

Assistência - LBA - e a Prefeitura de Juiz de Fora, em 1979. Na época, o prédio ainda em 

construção, cedido pela comunidade, constava de uma sala de aula, uma cantina e uma sala de 

coordenação, possuindo uma área descoberta e outra coberta para recreação. 

A partir de 1982. passou a funcionar no Centro Comunitário Padre Geraldo. Durante 

vinte e dois anos funcionou num espaço adaptado e pequeno que ficava em um prédio que 

incluía o Posto de Saúde do bairro. Somente em dezembro de 2004, seu prédio próprio foi 

inaugurado. 

3.2.1.1.2 Descrição da instituição 

Situada num bairro de periferia - denominado Ipiranga18 - localizado na zona sul da 

cidade de Juiz de Fora19, a Instituição Verde integra a Rede Municipal de Ensino da cidade20 

16 . rpd:Bir es,e histórico foram o Projeto Político Pedagógico da Instituição, conversa As fontes consultadas p ra r d.g: e e ^ ^ ^ ^ em ^ e também ^ unia 

com uma educadora que trabalha na insinuiçaL • f . coordenadora oedagógica, atualmente educadora na instituição. .... i j 
17 A oocãoTor nSlizar o nome verdadeiro da instituição surgiu da necessidade de preservar a sua identidade a opção por nao utu - _ ocdm mie os dados fossem construídos com maior iluidez. 
- conforme acordado com a direção - possibilitando assim, que < 

vias de acesso estão asfaltadas. Possui todos os serviços públicos - água, 

coordenadora pedagógica, atualmente educadora na instituiç o. 
A opção por não utilizar 
on forme acordado com £ 

É um bairro onde as I5.'''t0 p0|jcial. Existem igrejas, não somente católicas, mas principalmente 
esgoto, luz, telefone. Posto de , blicas nlunic^ipals< além desta onde desenvolvi o trabalho de 
evangélicas. Ha outras ms ' oferecem El, e ensino fundamental. Estas instituições somam um total de 
c.mp„ Mambémn.s.dj.c» « «o ■ ^ c011s,r„çto dvn, do comé[ci„ c e„,pres,d»s 

cinco. Seus moradores são, em sua maiona, 
domésticas. 

i9.. . ^ . -ricHí. Hp anroximadamente 500.000 habitantes, tendo um PIB "per capita" de R$ 6,2 mil e Juiz de Fora é uma cidade de aproximadan ^ do !;stado de Minas Ge|,ais> às 

uma das mais altas expec a ião (.gooráfica denominada de Zona da Mata Mineira. Sua localização é 
margens do Rio Paraib"na' c| Horizonte (270 km) e do Rio de Janeiro (180 km), cidades às quais se liga 
privilegiada - próxima à capital Belo Honzont ^ , Estrategicamente, localiza-se entre os 
pela rodovia BR-040. Estáham^a'.VDais e é dotada de toda a infra-estrutura exigida para modernos 
maiores mercados consumi o ^ cen(r0 regional cultural, sendo a única cidade de sua microrregião a ter 
mpreendimentos. E ainda P entretenimento. Há também museus e possui uma Orquestra 

cinemas, teatros, casas noturnas e outroslocms ^ entrem^ ^ ^d,ssic;| do numda o Festival 

ilarmômca. A cidade rea iza, anu' .j 2 Música Antiga, importante por resgatar e divulgar a produção 
Internacional de Música Colonial n^ica é o Pró-Jazz. Em Juiz de Fora, realiza-se 
musical barroca brasileira. Outro do 0|,L,ülho Gay do Brasjl) sendo a maior dessas passeatas 
anualmente o Miss Brasil Gay, e a ^ d cjdades brasileiras com melhores Índices de qualidade 
existente em cidades não-capita.s. E c2S'ta deTov„s caminhos que ligavam a região das Minas Gerais aos 

porms do^Rio"de5Janeiro!"teve'seu pedodo de maior desenvolvimento com o ciclo do café (AGUIAR. 2000). 

" A -de municipal de Juiz ^ra ^ 
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funcionando em dois turnos, a saber: de 7:00 às ll:00h e 13.00 às 17.00h., atendendo a 

crianças que tem entre 4 e 7 anos de idade. 

O prédio é limpo e está em ótimo estado de conservação. Fica no final de uma rua sem 

saída e foi construído especificamente para este fim. É todo em alvenaria, possuindo três 

pavilhões. NIo primeiro andar funciona o Núcleo Kspecializado de Atendimento ao Escolar - 

NEACE21 - e no segundo e terceiro funciona a instituição educativa com 10 salas de 

atividades, uma sala para os educadores reunirem, com banheiro, quatro banheiros para as 

crianças (dois no segundo e dois no terceiro pavimento), uma biblioteca, uma sala para a 

direção com um banheiro, uma sala para a coordenação pedagógica, uma secretaria, um 

almoxarifado, um refeitório, uma cozinha, uma sala de artes, uma quadra de esportes, um 

pátio de cimento e um parquinho com brinquedos de íeiio e alvenaiia. 

No que concerne ao espaço físico, prevalecem as características de um espaço para o 

trabalho com a EI. As salas de atividades são grandes, bem iluminadas c arejadas, medindo 

aproximadamente 28m2 cada uma. Cada sala possui janela em toda a extensão de uma parede, 

na outra parede um quadro de giz, na outra um quadro de coitiça e a quarta parede c usada 

para colocar materiais, geralmente produzido pelas profissionais. O mobiliário é composto por 

carteiras e cadeiras individuais formicadas em tamanho adaptado às crianças, assim como os 

bebedouros e peças do banheiro. 

No ano de 2009 a instituição tinha aproximadamente 436 crianças matriculadas e 

funcionando com 19 turmas22, cada uma composta por aproximadamente 23 crianças. Nove 

funcionam no turno da manhã e 10 no turno da tarde, assim distribuídas: três turmas de 

crianças de 3 anos - duas no período da manhã e uma no período da tarde; quatro turmas de 

crianças de 4 anos - duas no período da manhã e duas no período da tarde - denominadas de 

1° período: seis turmas de crianças de 5 anos - três no período da manhã e três no período da 

tarde - denominadas de 2o período; seis turmas de crianças de 6 anos - três no período da 

manhã e três no período da tarde - denominadas de 1 ano e duas turmas de crianças de 7 

21 Em funcionamento nas regiões central, sul e leste da cidade de Juiz de Fora, o NEACE tem como objetivo 
apresentar transformações nas escolas municipais de sua área de abrangênc.a para o desenvolvimento de uma 
proposta que contemple a diversidade presente no contexto escolar, através de uma assessona teónco-prática às 
escolas, com visitas e ações de formação em contexto e continuada e acompanhamento e orientação às famílias 
dos alunos atendidos pelo Núcleo. 

O critério para distribuição das crianças é a idade. 

23 Embora a ampliação do EF já estivesse sinalizada desde 1996 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional n0 9 394 e em ''OOI esse indicativo tenha-se tornado meta no Plano Nacional de Educação na Lei n". 
'0172 somente a Lei Federal n0 11 114/2005 tornou obrigatória a matrícula de crianças com seis anos de idade 
no Ensino Fundamental e a Lei Federal n0. 11.274/2006 ampliou o Ensino Fundamental obrigatório de oito para 
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anos - uma no período da manhã e uma no período da tarde - denominadas de 2o ano. As 

profissionais da instituição comentaram cjue, nos últimos dois anos, cies vem perdendo 

muitas matrículas porejue algumas instituições educativas da região passaram a atender 

crianças da mesma faixa etária da Instituição Verde. 

As crianças atendidas pela instituição sao oriundas de hairros adjacentes a instituição e 

provenientes de famílias de baixa renda, a grande maioria mulata ou negia. Seus pais ou 

responsáveis têm em sua maioria, um nível de escolaridade c]ue nao ultrapassa o ensino 

fundamental. Fazem parte de uma parcela da sociedade de menor poder econômico, sendo 

expressivo o número de pais ou responsáveis c]ue estão desempregados ou se dedicam a 

profissões informais. 

Quanto ao quadro de funcionários, no ano de 2009 a instituição contava com os 

seguintes profissionais: um diretor, duas coordenadoras pedagógicas, dezoito profissionais 

que atuam diretamente com as crianças e sao habilitados para trabalhai na FI e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, três profissionais habilitados em Educação Física, quatro 

profissionais habilitados em Artes, cinco auxiliares de serviços geiais. 

3.2.1.2 Instituição Rosa 

3.2.1,2.1 Histórico da instituição 

A segunda instituição onde realizei o trabalho de campo da lese foi a Instituição Rosa, 

inaugurada no ano de 1997. 

A luta pela criação da creche ganhou força com a formação do Núcleo Multidisciplinar 

de Pesquisa, Extensão e Estudos da Criança25 - NMPEEC - em 1989, que desenvolvia 

pesquisa sobre o tema, trabalhando junto à comunidade de Niterói. Desta forma, os 

professores dos diferentes departamentos mantiveram-se unidos em nome deste objetivo 

comum - Instituição Rosa - que pretendiam que fosse um projeto de formação, orientação e 

referência para o Estado (VASCONCELLOS VERA, 2002). 

Surgiu como resultado de mais de um ano de reivindicações, tendo em seu projeto 

inúmeros professores da própria UFF. buscando, como objetivo principal, um trabalho de 

cunho social de forma interdisciplinar (VASCONCELLOS VERA, 2002). 

nove anos Na Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora, assim como na Rede Estadual de Educação de Minas 
Gerais, a reformulação do Ensino Fundamental teve início no ano de 2004 a partir da Resolução 001/2003. 

2' Além do Proieto Político Pedagógico da Instituição consultei também as seguintes fontes: Vasconcellos. 2002; 
Mourão, 2007; e notas registradas no evento realizado em outubro de 2007, 10 anos de Creche UFF, na palestra 
"História da Creche UFF" proferida por Vera Vasconcellos, Mônica Picanço e Etehna Costa. 

Atualmente o núcleo tem outra nomenclatura: NUMPEC. 
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Inicialmente com as instalações inacabadas, atendia 40 crianças, filhos de alunos, 

funcionários e professores, com uma proposta nova, baseada em "grupos de brincadeiras". O 

restante das instalações, foram entregues um ano depois. 

3.2.1.2.2 Descrição da instituição 

A creche transformou-se em 2007 no departamento de EI do Colégio Universitário 

Geraldo Reis26, pertencente à UFF. situada na cidade de Niterói, atende aproximadamente 60 

crianças de um ano e meio a seis anos de idade. Filhos de alunos, professores c funcionários da 

universidade. Seu horário de funcionamento é de oito às dezoito horas, havendo crianças que 

a freqüentam em regime parcial, isto é. de oito às doze horas ou de quatorze às dezoito horas, 

a maioria em período integral. Além de atividades de extensão, a creche também e um espaço 

de ensino para alunos de graduação, pós-graduação, de desenvolvimento de pesquisas, e 

ainda, de formação de professores de EI de prefeituras parceiras. 

Busca integrar-se a movimentos sociais de debate e formulação de políticas públicas 

para a EI, como o Movimento Interfóruns de Educação Infantil Brasileiro - M1E1B e a 

Associação Nacional de Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil - ANUUFE1, 

entidade esta dirigida pela Instituição Rosa durante o biênio 2005-2006. 

Localizada no bairro de São Domingos, situada na entrada do Campus Universitário 

Gragoatá, a Instituição Rosa está inserida em uma grande área verde, diante do refeitório 

universitário e de uma área futuramente destinada ao estacionamento de veículos. 

O prédio, em forma hexagonal, foi pensado objetivando que a interação entre adultos e 

crianças fosse privilegiada, oferecendo uma arquitetura em que os espaços se interligam. 

salas, pátios, ateliê, biblioteca, entre outros. 

Na entrada existe uma brita no chão que é cercada por grama. Possui três salas de 

atividades que não tem porta de entrada, cada uma germinada a partir de dois espaços 

interligados por um banheiro no centro. Todas as salas possuem abertura para o pátio 

gramado. Além disso, a Instituição Rosa possui uma recepção, uma sala para a secretaria, para 

a coordenação, para a enfermaria, para os assistentes sociais e coordenação pedagógica, uma 

sala de reuniões, uma biblioteca, um pátio interno parcialmente coberto, sala de artes c 

26 Vnqroncellos (P. 07, 2002) a Instituição Rosa encontrava-se segundo a "Norma de 

Serviço NM99/99 BS 089 de 08/06/99, subordinada, adminislralivantente à l-ro-Reiloria de Extensão, tendo 
esta P°ó Reitoria a incumbèneia de a suprir eom os reeorsos nceessânos ao seu funçioii.menlo, no tocante â 
obtenção de material permanente, de consumo e recursos humanos , 
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refeitório. A creche possui aindu uma ampla área extcina gramada onde eslao dispostos 

equipamentos de playground, bem como uma área menor, também gramada. 

No ano de 2009 a instituição tinha aproximadamente 60 crianças matriculadas e 

funcionando com 3 grupos etários"7, a saber; o G1 com aproximadamente 14 crianças, 

compreendendo àquelas que são mais novas e têm em tomo de dois anos, o 02 com 

aproximadamente 23, compreendendo àquelas que têm cm tomo de tiês e quatro anos, o 03 

com aproximadamente 23, compreendendo àquelas que são mais velhas e tem em tomo de 

quatro/cinco anos. 

As crianças são filhos de professores, funcionários e alunos da UFF, oriundas de 

diversos bairros da cidade de Niterói, Rio de Janeiro e Sao Oonçalo c provenientes de lamilias 

da classe média da sociedade. Seus pais ou responsáveis, em sua maioria, eslao cursando ou 

possuem curso de graduação. 

A Instituição Rosa trabalha com uma equipe que inclui professores, funcionários 

técnico-administrativos e estudantes da UFF. Inclui também piofessoies-substitutos das areas 

de Pedagogia e Serviço Social, além de um conjunto de proíessores cedidos paia a C icche em 

parceria com Secretaria Municipal de Educação do respectivo Município. 

A equipe se organiza em setores e atividades, a saber, (a) administração, dá supoite paia 

manter o seu adequado funcionamento da Creche, através da organização e emissão de 

registros/documentos, controle tinanceiro, recursos humanos, manutenções etc, (b) 

biblioteconomia: tem o papel fundamental de garantirá criança um espaço dinâmico de 

relações com os livros; (c) Comissão de Pais: se organiza em encontros quinzenais com a 

equipe de Serviço Social e um membro do Grupo Gestor, e participa também do Grupo 

Gestor através de um representante dos pais; (d) saúde: tem por objetivo a promoção da 

saúde, proporcionando um desenvolvimento saudável, desde a alimentação e higiene até a 

prevenção e assistência nos pequenos acidentes; (e) psicologia: seu trabalho envolve 

observação participante do cotidiano da creche, reunião com pais, planejamento e 

acompanhamento do período de inserção, participação na Formação Continuada e nas 

reuniões de Planejamento Participativo; (0 serviço social: desenvolve suas atividades por 

meio de pesquisas e análises de cenários, contribuindo para a formação do profissional da 

rede pública e para a formulação de políticas sociais voltadas para a El. Executa ações de 

orientação sócio-familiar, promovendo a articulação família-creche. Procura contribuir para a 

27 o critério de divisão dos grupos nSo é rígido e está relacionado às faixas etárias, aos interesses das crianças e 
as relações de amizade. 
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participação de todos os envolvidos neste processo educacional, de forma a cooperar para a 

efetivação de direitos; (g) educação: visa à formação das crianças como sujeitos da história e 

da cultura. Privilegiando a brincadeira, a rotina se organiza com a participação das crianças e 

oferece atividades variadas envolvendo não apenas a aquisição/construção de conhecimentos 

como também o desenvolvimento de valores como respeito, autonomia e cidadania. A equipe 

pedagógica se reúne semanalmente para organizar e refletir sobre seu fazer pedagógico. 

Em seu dia-a-dia a Instituição Rosa se organiza a partir das reuniões semanais de 

Planejamento Participativo, visando integrar as diversas áreas de atuação, tais como saúde e 

biblioteconomia, psicologia e educação, serviço social e administração. Nestas reuniões a 

equipe, formada de bolsistas e estagiários (de vários cursos), funcionários técnico- 

administrativos e professores, planeja e discute as ações necessárias para assegurar a 

qualidade das ações de educar e cuidar ali desenvolvidas. A equipe pedagógica se reúne 

semanalmente para organizar e refletir sobre seu lazer pedagógico. A equipe também 

participa de uma formação continuada realizada mensalmente, em que são abordadas questões 

variadas da EI. 

A organização e gestão da Creche-UFF adota um modelo participativo e colegiado. A 

Coordenação geral conta com o apoio de um Grupo Gestor, formado por professoras da 

Faculdade de Educação, da Escola de Serviço Social e do Instituto de Psicologia, bem como 

um representante do grupo de pais e um represente do corpo técnico-adminisliativo, 

para todas as decisões institucionais relativas à unidade. 

3.3 Estratégias de produção dos dados 

3.3.1 Histórico da pesquisa de campo: entrada em campo e seus desdobramentos 

Carvalho, Vilela e Zago (2003) falam da necessidade de o pesquisador elaborar 

instrumentos apropriados para a obtenção dos dados. Alertam para os riscos de nos apoiarmos 

em quadros metodológicos prontos, que se adequaram perfeitamente a outras pesquisas, 

entretanto podem não ser satisfatórios quando os utilizamos. O método não deve ser uma 

camisa-de-força; o pesquisador deve se fazer artesão, ciiando ou recriando, redefinindo, 

enfim, personalizando os instrumentos de investigação. Os autores lembram também que 

determinadas situações conduzem à improvisação. Esta margem de libeidade solicita uma 

explicitação das decisões e encaminhamentos assumidos, o que deu certo e o que não deu, 

para que outros possam compreender o processo pelo qual se chegou às conclusões. Para 
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Carvalho, Vilela e Zago (2003), a margem de liberdade não significa espontaneísmo e 

protesto contra o formalismo metodológico, porcjuc o compromisso com o ligoi não pode ser 

abandonado. 

Sendo assim, ciente da importância da escolha/elaboração de um método adequado 

para a pesquisa e para a questão a ser investigada, procurei tomar o devido cuidado, 

reconhecendo a importância do alerta dos autores citados no parágralo anterior, bem como o 

de Brandão (2000, p. 173) de que "a questão está em ser capaz de selecionar os instrumentos 

de pesquisa em consonância com os problemas que se deseja investigar. 

Para a obtenção do conhecimento pretendido, a pesquisa de campo foi realizada, como 

já comentado, em uma instituição da rede municipal de Juiz de Fora que atende crianças 

pertencentes ao ensino fundamental e à III e na Instituição Rosa, unidade de hd da 

Universidade em que faço o doutorado. 

Marconi (1990) entende pesquisa de campo como: 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um 
problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese que se queira 
comprovar ou, ainda, descobrir novos 
fenômenos ou as relações entre eles. (p.95) 

Para Stake (1998) a inserção do investigador no contexto a ser observado é sumamente 

importante, pois dele depende a interpretação dos dados coletados: 

Los modelos cualitativos habitua/es requieren 
que Ias personas más responsables de Ias 
interpretaciones estén en el trabajo de campo, 
haciendo observaciones, emiíiendo juicios 
subjetivos, analizando y resumiendo, a la vez 
que se dan atenta de su propia conciencia. (p. 
45) 

A partir do exposto a opção metodológica que me pareceu mais pertinente e 

abrangente, complementando as limitações de uma ou outra perspectiva, foi a produção de 

dados a partir de três eixos: 

- análise documental; 

- análise da perspectiva dos adultos, profissionais que atuam na El; e 

- análise da perspectiva das crianças pequenas, conforme anexo 4. 
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A triangulação dos dados permitirá na diversidade das vozes uma forma de análise 

metodológica plural de uma realidade que é caleidoscópica. Segundo Alves-Mazzotti e 

Gewandszajder (1998, p.173). "quando buscamos diferentes maneiras para investigar um 

mesmo ponto, estamos usando uma forma de triangulação", ou seja, procurei cruzar os dados 

quando comparei as vozes dos diferentes eixos para estabelecer relações e conexões com o 

intuito de trazer uma análise mais abrangente, completa c aprimorada. 

3.3.2 Análise documental 

Em conformidade com o objetivo central desta pesquisa, recorri à análise documental, 

para a produção das informações relevantes sobre o tema. Ela pode se tornar uma técnica 

valiosa para a produção de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas 

por outras fontes, seja revelando aspectos novos de um problema (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

Para Thiollent (1980, p. 32), a análise de documentos consiste em um questionamento 

indireto "que visa a captar uma informação que circula nos canais dos meios de comunicação 

ou que é estocada em arquivos". 

A análise documental se constitui ainda, conforme Lüdke e André (1986, p, 38), 

"numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema". 

Para tanto, analisei um ordenamento legal - esses documentos são descritos e 

analisados no capítulo quatro - composto de diferentes fontes publicadas entre 1924 e 2009, a 

saber: a Declaração de Genebra de 1924, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 

1959, a Convenção dos Direitos das Crianças de 1989, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil de 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 

1998, os documentos publicados pela Secretaria de Educação de Juiz de Fora nos últimos três 

anos que regulamentam a EI e o Projeto Político Pedagógico da Instituição Verde e da 

Instituição Rosa. O objetivo desta etapa da pesquisa foi identificar os conteúdos que os textos 

legais expressam ou ocultam em relação ao direito de participação da criança no processo 

educativo. 

3.3.3 Análise da perspectiva dos adultos 
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O trabalho empírico focalizou vários profissionais de El: diretor, coordenador 

pedagógico, educadores28 e auxiliares serviços gerais. Procurei adotar estratégias de 

investigação a partir de três pólos, a saber; 

- entrevistas semi-estruturadas com cada profissional; 

- observação videogravada; e 

- conversa/encontro tendo uma observação videogravada feita durante o período de 

observação como deflagrador de discussões sobre o direito à participação infantil, conforme 

anexo 5. 

3.3.4 Análise da perspectiva das crianças 

Além da análise documental e do trabalho empírico junto aos adultos, também fiz. 

opção por dialogar com as crianças. A partir das leituras realizadas, da participação em 

eventos, das conversas nos encontros de orientação, da participação no NUMPEC, comecei a 

refletir sobre a necessidade de. além de analisar documentos e ouvir os diversos profissionais 

que atuam na El, ouvir também as crianças. 

No estudo do fenômeno da infância, a criança sempre foi vista como alguém que deve 

ser apenas estudada, analisada e pesquisada, tendo como marca a ausência da perspectiva da 

criança em pesquisas científicas29. 

Nos últimos anos, a investigação com crianças tem registrado significativos 

investimentos, os quais defendem, entre outros aspectos, a necessidade de considerar as 

crianças como atores sociais e a infância como grupo social com direitos, sublinhando 

também a indispensabilidade de considerar novas formas de investigação com crianças. 

A consideração de novas formas de pesquisa, pretende resgatar a voz e ação das 

crianças, as quais tinham ficado invisíveis na maior parte das investigações sobre elas 

desenvolvidas ao longo de todo o século XX. Apesar de existir uma tradição de investigação 

sobre as crianças, esta era uma tradição que enviesava o conhecimento acerca da infância, 

uma vez que se considerava que, ao estudar a escola ou a família, principais contextos de 

socialização da criança, estava-se estudando a criança, aparecendo esta, no seu papel de aluna 

ou filha, sem considerá-la enquanto objeto de investigação por si só. 

28 Estou chamando de educadores aqueles profissionais que atuam em sala com as crianças. 
29 Segundo Rocha (1999) ao discutir sobre a produção acadêmica em torno da infância, pontua que a (...) maior 
pane dos trabalhos trata de uma criança abstrata, referida no singular, sem distinção das multiplicidades que a 
determinam e a compõem. A criança real é pouco conhecida. E este nao é um privilégio da área educacional, na 
pesquisa social, antropológica e histórica, também tem sido pouco o espaço dado para a voz própria da criança. 
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Alguns pesquisadores brasileiros como Borba (2005), Lopes Jader (2003), 

Vasconcellos Tânia (2005), Quinteiro (2000). Gobbi (2002), Araújo Viviam (2008) dentre 

outros, e também os portugueses Fernandes (2005), Ferreira (2004), Sarmento (2000a), dentre 

outros, têm se dedicado a estudos nos quais as crianças são realmente protagonistas da 

pesquisa, são atores sociais envolvidos integralmente com outras crianças e também com 

adultos. Nessa discussão sobre a participação ativa da criança na pesquisa, questões éticas são 

suscitadas no que tange à identidade, à autorização da imagem, devolução dos resultados, 

passando, inevitavelmente, pela delicada questão da divulgação dos achados da investigação. 

O estudo com crianças, portanto, é uma particularidade a mais dentro da pesquisa qualitativa, 

que não pode ser negligenciada. 

Neste sentido Becchi (1994. p. 13) pondera que 

abordá-la para além das figuras retóricas, 
com intenção de falar dela consentindo a 
resposta, permitindo uma comunicação não só 
no verbo mas também no gesto e no signo, no 
movimento e no caminho, no silêncio e no 
sintoma, e dando espaço e direito a tais 
linguagens. Para tanto é necessário 
abandonar uma técnica da palavra 
aculturante na qual se enreda a infância, e 
passar ao exercício de um ouvido refinado, 
numa perspectiva de mútua construção - 
adultos e não-adultos - de competências 
expressivas e comunicativas onde o registro 
não seja o da vigilância e da captura, mas o 
da reciproca distribuição e da troca, do 
reconhecimento das mensagens e indícios 
expressivos em códigos minto variados, da 
legitimação dos sons e das pausas porque 
dotados de qualidade informativa. 

Mas como captar as vozes, os sentimentos c sentidos do universo infantil, os gestos, os 

olhares, os silêncios, as contradições, enfim, as "cem" linguagens^ das crianças? 

Se há "cem" modos de ser criança, optei não por uma única forma de aproximação e 

registro das representações das crianças sobre o seu direito de participação no processo 

educativo, mas por várias. A utilização de múltiplos procedimentos de pesquisa pode auxiliar 

os adultos na leitura dos "cem" modos de ser das crianças. Isto porque, pelo olhar dos adultos, 

há informações que podem ficar invisíveis dentro de uma abordagem, mas visíveis em outra. 

30 A expressão cem linguagens é uma alusão à poesia "Ao contrário o cem existe", de Loris Malaguzzi, no qual tí 
evidenciado que a criança possui inúmeras formas de expressão, de comunicação, de ser e existir no mundo. 
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Neste sentido, lancei mão de levantar os dados a partir de três pólos: 

- conversas/entrevistas com as crianças, tendo duas situações como direcionadoras: o 

livro de literatura infantil de Ruth Rocha sobre os direitos das crianças e um vídeo produzido 

a partir de recorte de episódios das videogravações nas duas instituições; 

- desenho, forma privilegiada de expressão das crianças; e 

- observação videogravada, conforme anexo 6. 

Conforme exposto, fiz opção por trabalhar com diversos instrumentos de produção de 

dados, tanto com os adultos profissionais da El - entrevista, observação, conversa sobre uma 

videogravação - como com as crianças - entrevista, observação e produção gráfica. Segundo 

Dessen e Borges (1998), a utilização de mais de um recurso permite o desenvolvimento de 

pesquisas estruturadas, uma coleta de dados mais abrangente, favorecendo a compreensão do 

fenômeno estudado e, conseqüentemente, uma maior diversidade e riqueza de informações. 

Além das entrevistas, das observações, da produção gráfica e de uma conversa sobre a 

prática, também fiz uso do registro no diário de campo tanto na pesquisa empírica com os 

adultos, como com as crianças. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p.150), o diário de 

campo é o lugar para fazer "o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experimenta 

e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo'. 

Nos anos de 2006, 2007. 2008 e 2009 - período de realização do curso de doutorado - 

às vezes de forma mais freqüente, e às vezes mais esporádica, de alguma forma estive 

presente na Instituição Rosa: nas reuniões do NUMPEC, em momentos de formação 

continuada, nas reuniões de planejamento participativo, nas feiras realizadas, nas turmas de 

crianças do Gl, G2 e G3. Nestas ocasiões participava das atividades e fazia anotações no 

diário de campo. Estes registros também fazem parte do corpus de análise. 

3.3.5 A entrada em campo 

O primeiro passo em direção ao trabalho de campo foi pedir autorização da Secretaria 

de Educação de Juiz de Fora - SE/JF - para realizar a pesquisa na instituição pretendida 

(Anexo 7). Logo em seguida, procurei uma instituição em Juiz de Fora que acolhesse a 

pesquisa, tendo em mãos uma carta de apresentação da instituição onde estudo (Anexo 8). O 

critério utilizado para a escolha da instituição íoi o fato de já ter desenvolvido o trabalho 

empírico do mestrado neste mesmo local, tornando assim mais fácil obter permissão para o 

desenvolvimento do estudo. Quanto aos participantes da pesquisa, o critério utilizado loi o da 
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"participação pelo desejo", o que contribui significativamente para o processo de negociação, 

amenizando o clima de apreensão tanto do pesquisador quanto dos sujeitos. 

A escolha por trabalhar com a Instituição Rosa " se deu inicialmente por sugestão da 

minha orientadora. Fui amadurecendo a idéia e percebendo que a opção poi trabalhar com ela 

contribuiria sobremaneira para a tese, em primeiro lugar por ter como um dos seus princípios 

básicos a produção de conhecimento em todas as áreas que tenham o bem estar da criança 

como foco. E ainda, por tratar-se de uma instituição que prima pela participação infantil no 

processo educativo, tema deste estudo, fator percebido principalmente nas rodinhas, onde 

todos os dias as crianças discutem com seus educadores as atividades que desenvolverão. 

Quebrei o protocolo de me apresentar com carta e fazer a exposição do objetivo da 

investigação porque eu já conhecia a instituição, pois freqüentava-a desde o início do curso. 

Desta forma, procurei a educadora responsável pela turma com a qual gostaria de desenvolver 

o trabalho e logo iniciei as observações, seguidas de conversa com os educadores, e depois 

com as crianças. 

No caso da Instituição Verde, o caminho percorrido foi diferente. Com a aquiescência 

da direção (Anexo 9) e em horários e dias previamente planejados, efetuei o processo de 

produção dos dados. Em primeiro lugar apresentei cm linhas gerais o tema da pesquisa para as 

profissionais, expondo o compromisso de manter a identidade de cada uma preservada, e 

também de devolver os resultados obtidos (Anexo 10), deixando todos bem à vontade para 

participar do estudo. 

Fui convidado pelo diretora a participar de duas reuniões de planejamento que 

aconteceram no final do ano de 2007. Na mesma ocasião, iniciei a produção dc dados com 

aquelas profissionais que se propuseram a participar espontaneamente do estudo (Anexo 11). 

A produção dos dados com as crianças, tanto da Instituição Verde quanto da 

Instituição Rosa, se deu a partir do início do ano de 2009. Este fato é justificado porque tive 

dificuldades em traçar estratégias metodológicas que possibilitassem me aproximar delas 

enquanto pesquisadora. Sendo assim, primeiramente fia um amplo levantamento dos trabalhos 

que buscaram ouvir a criança, li e analisei aqueles que considerei mais interessantes, para 

somente depois pensar na pesquisa empírica com as crianças. 

3i R deu apenas a partir do início do ano de 2009, ao passo que na 
pesquisa empírica na Instituiç objeto de análise do esludo exploratório apresentado no 

Instituição Verde se deu a partir do ano de 200/ e 101 odjuo uc 
exatne de projeto em junho de 2008. 
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Nos três capítulos que se seguem apresento a análise dos dados, bem como o caminho 

percorrido a partir de cada instrumento utilizado para produção dos dados. 

3.4. Forma de análise dos dados: procedimentos adotados 

Segundo Bodgan e Biklen (1994). a análise de dados é o processo de ordenação dos 

dados, ou seja, é o processo sistemático de busca e de organização do material dc transcrição 

de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo acumulados, com o 
, . . , , ■ mmnreensão destes materiais e permitir apresentar ao leitor 

objetivo de aumentar a própria compreensau f 

aquilo que o pesquisador encontrou. 

Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer (1998) definem quatro estágios subseqüentes no 

que concerne à análise dos dados: 1. imersão nos dados visando uma aproximação inicial e o 

estabelecimento de categorias de analise que vão sendo progressivamente melhor delimitadas 

e aprofundadas; 2, validação dos sistemas de categorias construídas, sustentada por algumas 

técnicas; 3, organização e interpretação desses sistemas de categorias e 4, ação, que se refere a 

apresentação dos resultados obtidos. 

Nesta pesquisa, esta tarefa analítica foi um processo de construção paulatina. A tarefa 

de interpretar e tornar compreensível os materiais recolhidos não é fácil, e costuma demandar 

muito tempo. Isso acontece principalmente em pesquisas qualitativas que geram um enorme 
, , , a„;cam cproreanizados e compreendidos (ALVES, 1991). 

volume de dados que precisam ser orgau^a j 

Por meio da pesquisa documental e de campo, busquei estratégias que me 

possibilitassem responder aos objetivos desta pesquisa. Acredito que a leitura e análise da 

legislação internacional, nacional e municipal, bem como a análise das falas, da ação e da 

iconografia dos participantes desta investigação, me forneceram dados importantes para 

melhor entender o direito á participação infantil no processo educativo. 

Em relação á metodologia de análise dos documentos, elegi o estudo de Shiroma, 

Campos e Garcia (2004) que defendem a necessidade de compreender os documentos como 
tpr acesso ao que chamam de discurso. Como pressupostos 

unidade de análise que nos permite ter acesso qu 

pac Hncumentos tanto prescrevem quanto produzem discursos para orientadores tem-se que os docuir 

1 • • ~ . cenes aue necessitam da obtenção do consenso local para sua legitimar concepções e ações qt 

implementação- o campo de políticas é configurado como um campo de disputas, não apenas 

conceituai, mas também de condições e intenções que acabam por marcar as produções dos 
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documentos; e a necessidade de explorar as ■■contradições internas ás formulações, posto que 

os textos evidenciam vozes discordantes, em disputa" (SH1ROMA; CAMPOS b GARC IA, 

2005, p. 12). 

Assim, os procedimentos para análise do ordenamento legal em busca das respostas às 
, e-zat.icç, fnram dois Primeiro realizou-se uma leitura panorâmica de 

questões colocadas nesta pesquisa toram uuis. 
, , ^zxnWimento eeral de sua estrutura e conteúdo. Em seguida, 

cada documento para um reconíiecimenio gcia. u 

procurou-se em cada documento o que era colocado sobre o direito n participação da criança 

no processo educativo. Sua análise loi exposta no capítulo qualu 

Na tentativa de aprofundar o estudo sobre o objeto cm questão propus também, como 
Aná,:„P de Conteúdo - AC, que constituiu-se numa valiosa técnica 

estratégia metodológica, a Analise cic or 

de abordagem de dados qualitativos. 

'■ a* nfcrmisa se caracteriza como "um conjunto de instrumentos Essa estratégia de pesquisa sc 

metodológicos que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados" (BARDIN, 1977, p. 9). Para a autora, a AC pode se constituir como uma 
temática; ou uma análise de significantes, como de 

analise dos significados, ou seja. 

procedimentos e léxica. 

O ponto de partida da AC é a mensagem, seja verbal, gcslual, figurativa, documental 

ou diretamente provocada. Trata-se de, através dc significantes ou de significados, atingir 

outros significados de natureza psicológica, sociológica, política ou histórica. Em outras 

palavras o enfoque da interpretação pode ser variado, podendo ora serem trabalhados os 

aspectos políticos da comunicação, ora os aspectos psicológicos, ou literários, ou éticos e 

assim por diante. 

Neste sentido, afirma Bardin (1977) que: 
[...] ci análise de conteúdo aparece como um 
conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, c/ue utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens. Mas isto não é 
suficiente para definir a especificidade da 
análise de conteúdo. A intenção da análise de 
conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou 
eventualmente, de recepção), inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou 
não) (p. 38). 

Franco (2003) destaca que o processo de análise é realizado com base no conteúdo 

manifesto, explicito na mensagem, e no conteúdo latente, oculto, contido nas entrelinhas, que 
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pode ser decifrado mediante códigos especiais e simbólicos. A análise e a interpretação dos 

conteúdos (manifesto e latente) devem sempre estar amparadas pela conlextualização da 

mensagem, servindo como "pano de fundo", a fim de garantir relevância aos resultados a 

serem divulgados. 

Percebemos assim que: 

[...] se a descrição (a enumeração das 
características do texto, resumida após um 
tratamento iniciai) é a primeira etapa 
necessária e se a interpretação (a significação 
concedida e essas características) é a última 
fase, a inferência é o procedimento 
intermediário (pie vai permitir a passagem, 
explícita e controlada, da descrição à 
interpretação (FRANCO, 2003, p. 25). 

Assim, a análise dos dados foi realizada utilizando-se a descrição, a análise, a 

inferência e o confronto dos dados com a documentação que permeou a produção dos dados e 

com a revisão de literatura utilizada. 

Partindo destes pressupostos, iniciei o processo de análise ainda na fase de 

levantamento dos dados32, pois este é um processo não-linear, que acompanha toda a 

investigação em uma relação interativa com os dados empíricos. 

Sendo assim, durante a minha participação nas duas reuniões de planejamento na 

Instituição Verde, nas participações nas atividades da Instituição Rosa, na realização das 

entrevistas audiogravadas com as profissionais (vice-diretora, coordenadora pedagógica, 

educadoras e auxiliares de serviços gerais), nas observações vidcogravadas, no encontro com 

as educadoras para conversar sobre uma videogravação e nos encontros com as crianças, fui 

fazendo anotações no momento da atividade e também quando chegava em casa, tentando 

assim identificar temas e relações e construindo interpretações, o que gera novas questões 

e/ou aperfeiçoamento das anteriores, fase que denominei de prc-análise. 

Num segundo momento fiz a transcrição na íntegra das entrevistas audiogravadas com 

as profissionais e com as crianças e também do encontro com as profissionais para conversar 

sobre uma atividade videogravada. Quanto a esse aspecto, Marcuschi (1986, p.09) elucida não 

existir a melhor transcrição, pois "todas são mais ou menos boas". O essencial é, quando for 

analisá-las saber qual o seu objetivo e não deixar de assinalar o que lhe convém. De um modo 

32 "Dado" é entendido como todos os materiais que foram recolhidos no processo de trabalho de campo (Minayo, 
1994). 
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geral, como dizem Bauer e Gaskcll (2003), a transcrição deve ser limpa e legível, sem 

sobrecarga de símbolos complicados. 

Em alguns momentos tive dificuldade nas transcrições, tanto do material audiogravado 

quanto videogravado, pois como realizei entrevistas em grupo, em muitas ocasiões os adultos, 

e principalmente as crianças falavam Juntas, todas ao mesmo tempo. 

Concluídas as transcrições, empreendi inicialmente uma leitura flutuante do material 

das entrevistas e das anotações do diário de campo, procurando me familiarizar com o 

conteúdo destas. A partir dessa primeira leitura inicial, fui destacando o que era recorrente e o 

que mais chamava a atenção. Em seguida passei à elaboração de um quadro, para a 

organização geral dos dados das entrevistas com os adultos e com as crianças. A partir desse 

quadro pude identificar - num primeiro momento - alguns eixos e sub-eixos de análise. 

Com o objetivo de apropriar-me progressivamente desses dados, paralelamente à 

etapa citada no parágrafo anterior, assisti as dez videogravações realizadas. Destas, selecionei 

para análise apenas seis, àquelas em que o direito à participação das crianças foi mais 

recorrente. Assisti estas seis videogravações das atividades desenvolvidas em sala pelas 

profissionais várias vezes, passando um olhar flutuante, sem me ater aos ponnenores; em 

seguida, passei a um olhar mais pontual, selecionando partes que chamavam mais atenção, 

fazendo a transcrição do que se referia mais diretamente ao objeto de estudo. Durante este 

processo fazia também registros de notas. Este processo de aproximação e re-leituras teve por 

objetivo a imersão nos dados, e delinear, de início, um quadro geral e impressionista. 

No que diz respeito à análise dos desenhos, procurei relacionar a produção gráfica a 

um dos direitos das crianças, em seguida relacionei o que foi produzido á oral idade no 

momento da produção. 
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4. A CONSTRUÇÃO DE UM CORPO DE DIREITOS PARA A CRIANÇA NO 

ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO: OS DIREITOS DAS CRIANÇAS NO PAPEL 

As leis acendem uma luz importante, mas elas 
não são Iodas as luzes. O importante é que um 
ponto luminoso ajuda a seguir o caminho 
(CURY, 2002). 

Por meio da pesquisa documental, busquei estratégias que possibilitassem responder a 

primeira questão desta pesquisa, qual seja: O que o ordenamento legal internacional, nacional 

e municipal coloca sobre os direitos das crianças, e, em especial, o direito à participação no 

processo educativo? O que a proposta pedagógica das instituições pesquisadas traz sobre os 

direitos das crianças e, em especial, o direito à participação no processo educativo? O 

presente texto procura discutir os direitos da infância, em especial o direito a participação no 

processo educativo, ressaltando aspectos históricos e a constituição do quadro legal que rege a 

infância no âmbito internacional, nacional, municipal e das duas instituições pesquisadas 

nesta tese. 

Para isso, a análise que proponho realizar centra-se numa interpretação dos princípios 

consiunados em documentos legais de âmbito internacional, nacional e municipal, quais 

sejam: a Declaração de Genebra de 1924. a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 

1959, a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças de 1989, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil de 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil de 1998, os documentos publicados pela Secretaria de Educação de Juiz de 

Fora nos últimos três anos que regulamentam a El e o Projeto Político Pedagógico da 

Instituição Verde e da Instituição Rosa. conforme o quadro abaixo. 

documentos DATA 

Declaração de Genebra        1924 

Declaração Universal dos Direitos da Criança 1959 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança          1989 

Constituição da República Federativa do Brasil 1988 
Estatuto da Criança e do Adolescente   _         1990 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional _ ,. , 1996 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 1998 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 1998 

Linhas orientadoras para a Educação Infantil nas escolas da Rede Municipal 
de Juiz de Fora - -   -■     

2008 

Proposta pedaqóaica da Instituição Verde ___        2009 

Proposta pedaqrtqica da Instituição Rosa 2009 

TOTAL 11 
Quadro 8 - Documentos analisados 
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Acima de tudo, é intenção do texto consolidar uma idéia mais precisa do modo como 

os direitos de liberdade, em especial àqueles relacionados ao direito de participação da criança 

no processo educativo, aparecem nas legislações. O objetivo é identificar o conteúdo que os 

textos legais expressam ou omitem/ocultam, tendo como referência verificar como o direito a 

expressão, opinião, pensamento está posto, em função dos quais a criança é finalmente 

reconhecida como um sujeito de direitos e um cidadão. 

É importante justificar que a escolha pelos documentos citados se deu por ser estes os 

mais importantes e expressivos dentro do enquadramento legal dos direitos das crianças e da 

educação da criança pequena. A análise dos textos legais é compreendida como uma pesquisa 

documental como caracterizado por Gil (1996), pois parte do que o autor chama de "fontes de 

papel", sendo sua fonte principal o texto escrito, a lei conforme registrada, publicada e 

divulgada seja por meio tradicional (impresso no papel) ou por meio eletrônico. 

A partir desses pressupostos inicio minhas reflexões com o objetivo de apreender as 

concepções e a lógica que sustentam as indicações presentes nos documentos analisados. 

Tradicionalmente, as crianças têm sido encaradas como propriedade dos seus pais, aos 

quais são atribuídos poderes e mecanismos que lhe permitam levar à cabo os seus devcres 

parentais. 

O século XX foi marcado pelas grandes invenções tecnológicas, pelas inigualáveis 

descobertas científicas, pelas devastadoras guerras civis e mundiais, gerando profundas 

mudanças nas sociedades humanas, mas foi. fundamentalmente, o século da descoberta da 

criança como sujeito de direitos; 

(...) é o século da valorização, defesa e 
proteção da criança. Neste século formularam- 
se os seus direitos básicos, reconhecendo-se 
com eles, que a criança é um ser humano 
especial, com características específicas, e que 
tem direitos próprios. (MARCÍLIO, 1998, p 
01). 

Apesar dessa indiscutível conquista da humanidade, um profundo abismo ainda existe 

entre o que está escrito nas leis, declarações, convenções e estatutos e o que acontece na 

realidade. Segundo Marcílio (1998), no Brasil, a violação dos direitos humanos e dos direitos 

da criança é um fato diário. 

Em relação à infância, o caminho é ainda mais longo e mais árduo, uma vez que, só 

recentemente tem se pensado mais cuidadosamente nos direitos infantis. A Oeclaração dos 
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Direitos do Homem de 1789 não fez menção detalhada aos direitos da criança. Na verdade, o 

pensar na criança como um ser específico com características singulares foi um processo que 

se deu não somente a respeito da necessidade de uma declaração diferente para os pequenos. 

A literatura nos mostra que não faria qualquer sentido falar de direitos para a infância 

nos séculos VI. VII, pois, tal como narra Aries (1986), a criança era freqüentemente vítima de 

práticas de infanticídio e abandono. 

Se olharmos a história da infância, somente a partir do século XVI as mudanças mais 

significantes alteram a posição das crianças frente aos adultos. Antes deste período, a criança 

não era separada dos adultos como categoria social. 

Durante os séculos XVH e XVIII. atitudes associadas à sobrevivência, proteção e 

educação foram se fortalecendo, c delineando um espaço social destinado às crianças e 

garantindo algumas necessidades e direitos das crianças. 

Com os avanços das ciências jurídicas, da medicina, das ciências psicológicas c 

pedagógicas, descobre-se a especificidade da criança, passando esta a ser concebida como um 

ser com características próprias, que, portanto, necessita de proteção e tratamento 

diferenciado. No século XIX. foi possível marcar claramente a separação das crianças em 

relação aos adultos, como uma categoria social especialmente vulnerável com necessidade de 

proteção. 

Em síntese, é possível afirmar que as crianças foram, durante muitos séculos, vítimas 

de processos de seleção, dizimação. adestramento, sendo vítima dos valores e práticas 

culturais de cada época. 

Antes de iniciar a análise sobre o que os documentos legais trazem sobre os direitos 

das crianças, em especial o direito de liberdade de opinião, de expressão, de pensamento, de 

informação, de associação, relacionados à participação infantil, é importante trazer a posição 

de Fernandes (2005), para quem a idéia de direitos das crianças apresenta-se com particular 

ênfase na nossa sociedade. Esta autora argumenta que fomos nós que inventamos o estatuto da 

infância como um momento de dependência e de necessidade de proteção e colocamos as 

crianças dentro das instituições mostrando que nossas preocupações com os mais novos são 

também formas de nos preocuparmos com nós próprios, "tal como a nossa infância individual 

ajuda a definir a nossa identidade pessoal, também a nossa imagem coletiva de infância é 

crucial para a nossa identidade social" (p. 24). Portanto, representa "...um exemplo do poder 

continuado de um ideal relativamente tradicional pertencente à modernidade." (p, 25). 
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4.1 Direitos das crianças nos documentos legais internacionais 

4.1.1 Declaração de Genebra: para proteger a criança 

Somente no início do século XX são promulgadas as primeiras leis de proteção à 

infância. Em 1913, surge um primeiro esboço de um projeto para a organização de uma 

associação internacional de proteção à infância, com a participação de aproximadamente 37 

países, o qual foi interrompido devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial. No pós-guerra, 

em 1919, foi criado o Comitê de Proteção à Infância pela Sociedade das Nações. Em 1921, foi 

constituída a Associação Internacional para a Proteção à Infância. 

Um documento é formulado em 1923 por uma organização não-governamental criada 

pela britânica Eglantyne Jebb A a International Union lor Children Welfare, sendo o primeiro 

específico sobre a infância. Tal documento estabelece os princípios dos Direitos da Criança, 

que foram incorporados c expressos na primeira Declaração dos Direitos da Criança de 26 de 

setembro de 1924, em Genebra, pela Liga das Nações. 

Esta Declaração estabelece apenas quatro itens: 

/. a criança tem o direito de se 
desenvolver de maneira normal, material 
e espiritualmente; II. a criança que (em 
fome deve ser alimentada; a criança 
doente deve ser tratada; a criança 
retardada deve ser encorajada; o órfão e 
o abandonado devem ser abrigados e 
protegidos; III. a criança deve ser 
preparada para ganhar sua vida e deve 
ser protegida contra lodo tipo de 
exploração; IV. a criança deve ser 
educada dentro do sentimento de que suas 
melhores qualidades devem ser postas a 
serviço de seus irmãos (MARCÍLIO, 
1998, p. 47). 

Em essência, o documento propõe que se deve favorecer o desenvolvimento físico e 

psíquico da criança e que ela deve ser alimentada, cuidada, assistida e protegida contra 

qualquer tipo de exploração. Para além do falo de colocar a criança em primeiro lugar, a 

necessidade de proteção e defesa é muito presente em todo o texto, ficando bem evidente logo 

no seu preâmbulo "pela presente Declaração dos Direitos da Criança, dita "Declaração de 

33 Fundou entre outras organizações, em 1914. o Sove lhe Children Fund International Union, organismo 
fundamental para a posterior promulgação da Declaração de Genebra de 1924. 
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Genebra", os homens e as mulheres de todas as Nações reconhecem que a Humanidade deve 

dar à criança o que ela tem de melhor e afirmam os seus deveres". Mas em momento algum, a 

Declaração reconhece a criança como sujeito que tem direito de liberdade, seja de expressão, 

pensamento, ou associação. Pode-se verificar que a noção da criança como um ser com 

liberdade de participar das questões relacionadas à sua vida, inclusive àquelas que dizem 

respeito ao seu processo educativo, não aparece. 

Cumpre ressaltar que num contexto em que a criança passou a ser concebida como 

diferente na sua individualidade e especificidade, como é possível entender que o direito à 

liberdade não esteja contido na Declaração. É oportuno indagar: onde fica a influência 

educativa e pedagógica do principio do século, preconizada pelo movimento da Escola Nova? 

Em 1948, a Declaração sofre ligeiras alterações que. de certa forma, enriqueceram o 

conteúdo da sua primeira versão. O texto de ambas enumera aquilo que a humanidade deve 

proporcionar à criança, mas. como primeira inovação, substitui a afirmação de que "a 

humanidade deve ajudar, alimentar", pela frase "a criança deve ser ajudada, alimentada" 

(MONTEIRO, 2006, p. 117). 

O texto das duas versões da Declaração - de 1924 e 1948, foi aprovado pelos estados 

membros de uma assembléia internacional, se caracterizava por não atender a uma 

obrigatoriedade da sua aplicação, na medida em que não evoca, de forma precisa e clara, 

obrigações a serem seguidas. De uma maneira geral, a máxima pretensão estava no sentido de 

promover a conscientização de que o adulto tem irrefutáveis deveres de proteção para com a 

criança, sejam eles no sentido de preservar a sua integridade física (protegê-la da fome, da 

angústia, do abandono, tal como é evocado no seu artigo 2°, bem como da exploração, como é 

indicado no artigo 3o), seja no sentido de preservar a sua moralidade (protegê-la da 

desorientação, do desencaminhamento e de tudo quanto pudesse influenciar negativamente o 

seu tenro espírito e um saudável desenvolvimento da moral, como se pode constatar no seu 

artigo 1°). 

Para concluir, cumpre destacar que a Declaração de Genebra, apesar de ter 

reconhecido apenas os direitos de proteção e defesa da criança, esquecendo do direito de 

liberdade, não deixa, contudo, de ter constituído o primeiro documento de defesa dos direitos 

da criança. A situação começava a inverter a realidade em prol da infância, a partir do 

momento em que, muito mais que simples deveres, as crianças têm direitos, embora ainda 

circunscritos à proteção, segurança, integridade física e moral. Este foi o começo de uma nova 

era para a qual a criança viria a se transformar num dos principais atores das sociedades 

democráticas, alvo de muitas atenções e preocupações. 
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De qualquer modo, a idéia que ficou após a análise da Declaração de 1924, retificada 

numa segunda versão, em 1948, foi a de que havia ainda muito por que lutar para alcançar um 

efetivo reconhecimento da criança como sujeito de direitos, e sobretudo de liberdades. Apesar 

dos progressos da Declaração dos Direitos da Criança de 1959, como será constatado no 

ponto a seguir, seria necessário esperar mais 70 anos para que, finalmente, fosse promulgada a 

pedra angular de toda esta luta; a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989. 

4.1.2 Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 1959; a criança tem direito a  

A Declaração Universal dos Direitos da Criança - DDC, de 1959, foi precedida pela 

emergência de significativas intervenções e recomendações e. sem duvida, a criação do 

UNICEF. Esta nova Declaração influenciou muito a necessidade de reformular a Declaração 

de 1924 que, desde então e até os dias atuais, faz das questões relacionadas com a infância e 

com a proteção da criança a sua pedra angular. Outro fator que determinou a criação de uma 

outra Declaração dos Direitos das Crianças foi a promulgação da Declaração dos Direitos 

Humanos, em 1948, que, assim como a carta de 1789, incluiu logo no seu Io princípio que 

"todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em dignidade e direito". Porém, a 

diferença entre as duas Declarações é evidenciada no seu 25° princípio, que afirma que "a 

maternidade e a infância têm direito à ajuda e à assistência especiais". Acrescenta, ainda, que 

"todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção 

especial" (ONU, 1959). 

É neste contexto que a nova Declaração expressa que, em virtude da sua imaturidade, 

quer física, quer mental, a criança requer cuidados c proteção especiais, seja no ventre da mãe, 

seja depois de nascer. Sobre isso, acrescenta ainda que, por estas razões, a humanidade tem o 

dever de prestar à criança todos os seus esforços. 

No dia 20 de novembro de 1959. é proclamada pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas a DDC, tornando-se um dos momentos mais importantes para o avanço das conquistas 

da infância. Embora ainda muito afastada dos propósitos que a Convenção de 1989 viria a 

advogar, constituiu, 35 anos após a Declaração de Genebra, um progresso real, quer no que 

concerne à importância concedida aos direitos da criança, quer naquilo que os legisladores 

entenderam por infância, cujas particularidades remeteram para um efetivo reconhecimento 

dos Estados membros que a integraram no âmago das suas principais preocupações. 
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Fernandes (2004, p. 26) explicita que 

(...) todos os textos são concordes em 
reconhecer que a criança tem direitos 
específicos em relação aos direitos dos adultos 
e, devido à sua fragilidade e dependência, 
necessita do apoio de uma instância exterior 
para os exercer (...) Mas entre a Declaração 
de 1924 e a Declaração de 1959 há já uma 
diferença significativa na natureza dos direitos 
da criança que lhe são reconhecidos. Na 
Declaração de 1924 a criança é objeto de 
direitos; na Declaração de 1959 a criança é 
também sujeito de direitos. 

Na Declaração de 1959, a ONU reafirma a importância de se garantir a universalidade, 

objetividade e igualdade na consideração de questões relativas aos diieitos da ciiança, e 

estabelece as necessidades básicas aplicáveis a todas as crianças, sem nenhuma discriminação 

por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, ou qualquer outra condição. A criança passa a 

ser considerada, pela primeira vez na história, prioridade absoluta e sujeito de direito. 

Uma das maiores contribuições da Declaração de 1959 foi o reconhecimento da idéia 

da criança como sujeito do direito internacional e como sujeito de direitos civis, uma vez que 

este documento, pela primeira vez, afirma que as crianças têm direito a um nome e uma 

nacionalidade. Após a leitura desta Declaração, verifica-se novamente a inexistência de 

qualquer alusão à vertente que contempla o direito de liberdade, de que, aliás, a Declaração de 

Genebra já era desprovida. 

Era necessário que o texto fosse dotado de uma linguagem acessível e compreensível 

em uma ampla e vasta escala. Sendo assim, era preciso tentar reduzir as muitas proposições a 

alguns princípios expostos claramente, pormenorizados de modo sucinto e suficientemente 

indicativos do que deveria ser. Nesta perspectiva, a Declaração de 1959 elabora dez 

princípios, mais que duplicando o número daqueles que incorporavam o texto da sua 

antecessora, mantendo-se, contudo, a ela vinculada em virtude de continuar a não reivindicar 

o caráter obrigatório da sua aplicação em termos jurídicos. 

Seguem abaixo os 10 direitos que são cada um baseados em um princípio: 

I- Direito à especial proteção para seu desenvolvimento físico, mental e social; 

II- Direito a um nome e uma nacionalidade, 

III- Direito à previdência social; 
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IV- Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente 

deficiente; 

V- Direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade; 

VI- Direito à educação gratuita e ao lazer infantil; 

VII- Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes; 

VIII- Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho; 

IX- Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade; 

X- Direito a crescer, dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e 

justiça entre os povos. 

De acordo com Saunier (s.d.. p. 14). os princípios nela incorporados constituem três 

grupos diferenciados: 

- O primeiro é referente aos direitos que garantem a individualidade da criança no âmbito do 

seu ser. ou seja, os que correspondem aos direitos de proteção (princípios II. III e IV). 

- O segundo é o que diz respeito aos direitos que garantem um harmonioso desabrochar da 

personalidade da criança, ou seja, os direitos de educação (princípios VI e Vil). 

- O terceiro, e último, diz respeito aos direitos que garantem a sua integração de forma sadia 

na sociedade, ou seja, os direitos sociais (princípios VIU, IX e X). 

Face ao exposto cabe indagar: e os direitos de liberdade? 

Na totalidade dos "direitos a..." que acabaram de ser enunciados, não poderíamos 

deixar de destacar que os legisladores de 1959 "esqueceram" de reconhecer o direito à vida. 

De que serve se beneficiar de todos os outros se o direito à própria vida não está neles 

incorporado? Ou será porque este foi um direito que a Declaração dos Direitos do Homem de 

1948 reconheceu34 e que, por esta razão, fez-se dele um direito subentendido mas inalienável? 

Outra falha observada diz respeito à família: a Declaração de Genebra coloca que "a 

criança deve ser protegida tendo em conta o meio familiar...". Contudo, a Declaração de 1959 

não contemplou esta noção, referindo-se ao termo "família" apenas três vezes c num contexto 

secundário. Foi possível verificar que. ao termo "família", os redatores de 1959 preferiram o 

de "pais" e à expressão "meio familiar", a de "atmosfera de afeição e segurança". 

Outro aspecto não contemplado na Declaração de 1959 corresponde, como já 

colocado, à ausência do direito de liberdade. De que modo, e até que ponto, foi ignorado o 

direito de exprimir, de fazer, de executar, de expandir, de inventar, de realizar no campo de 

ação da criança, todos estes direitos de liberdade. 

34 No seu artiao 3o a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 aclama que "Todo o indivíduo tem 
direito à vida, à liberdade e à segurança social (ONU, 1948). 
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Com efeito, a única menção à liberdade encontrada, após a leitura dos dez princípios, 

está no princípio que diz a criança gozará de proteção especial e serão proporcionadas 

oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o 

desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de 

liberdade e dignidade. 

Faz-se necessário reconhecer que, independentemente dos progressos registrados e dos 

pontos fracos não se pode deixar de reconhecer que este loi mais um passo ciucial paia a 

construção da história da infância, quando a criança começa a ser, indubitavelmente, uma das 

personagens principais, senão a principal, no palco das sociedades e das nações. Acima de 

tudo, é a gradual consolidação de um reconhecimento que faz dela não alguém em estado 

latente, que se torna pessoa aos poucos, mas alguém que, desde que nasce, já é pessoa. 

No início dos anos 70, surgiu a necessidade do alargamento do que era contemplado 

na Declaração de 1959. Começou, portanto, uma discussão acerca de uma Convenção das 

Nações Unidas que ultrapassasse as dimensões de uma mera Declaração, para promover um 

maior comprometimento dos países através da identificação de obrigações mais específicas. 

Havia também a necessidade de acrescentar novas dimensões e direitos mais compatíveis com 

as realidades sociais emergentes, como, por exemplo, aspectos relacionados com o direito da 

criança à tomada de decisões e a uma voz ativa nos assuntos que lhe dizem respeito e, ainda, o 

reconhecimento, inexistente nas cartas anteriores, de que os direitos da criança nem sempre 

coincidem com os dos seus pais. 

4.1.3 Convenção Internacional dos Direitos das Crianças de 1989: "do direito a" ao "direito 

de" 

Em 1979. Ano Internacional da Criança, o governo polonês propôs uma Convenção 

dos Direitos da Criança, que se consolidou somente em finais de 1989 quando a Conferência 

Mundial sobre os Direitos Humanos promoveu a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, retomando os direitos infantis e estabelecendo meios legais de garantir o 

seu exercício. "Este último é um texto jurídico - ligando os governos que a ele aderiram - que 

confia seu cumprimento às leis de cada país ' (JUBETE, 1997, p 45). 
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O fato da proposta da CDC ter vindo da Polônia, numa época em que a cortina de ferro 

dividia a Europa em dois mundos diferentes, é atribuída à vida e trabalho desenvolvido por 

Janusz Korczak, um pioneiro do bem-estar infantil, que morreu em 1942 <5. 

A CDC foi o culminar de todo um processo de reconhecimento da infância e dos seus 

direitos, sendo proclamados não somente os direitos de proteção como também, e pela 

primeira vez, o direito de liberdade de opinião (Artigo 12°), de expressão (artigo 13°). de 

pensamento (artigo 12° e 14°). de informação (artigo 4o, 7o, 9o, 29°), de ser ouvida (artigo 12°), 

de associação (artigo 15°), de religião (artigo 14°). de objeção de consciência (artigo 12° e 

14°), e. inclusive, de respeito pela vida privada (artigo 16° e 40°). 

Conforme Fullgraf (2001, p. 33): 

A Convenção leve por objetivo reunir em um 
único documento as diferentes medidas 
internacionais de proteção à criança 
representando um forte instrumento inovador, 
internacionalmente reconhecido, dos direitos 
das crianças, sendo assim um marco 
fundamental no percurso da construção e 
definição de um estatuto digno para Iodas as 
crianças. 

A CDC incorporou uma diversidade de direitos, desde direitos coletivos - econômicos, 

sociais e culturais - a um conjunto de direitos individuais, incluindo os direitos mais básicos 

como o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, higiene, proteção contra abuso e 

negligência, direito à privacidade, direito de associação, expressão e pensamento, conforme 

mostra o quadro abaixo: 

35 Janusz Korczack foi o nome através do qual ficou conhecido o médico pediatra Henryk Goldszmit. Janusz 
Korczack foi um defensor das crianças órfãs na Polônia, tendo dirigido várias casas de acolhimento desde o 
início do século. Quando a II Guerra Mundial começou em 1939, o regime Nazi criou cm Varsóvia o Gueto 
Judio. O orfanato que Janusz Korczack dirigia foi forçado a mudar-se para lá, tendo Korczack acompanhado as 
crianças, mantendo-se com elas em condições sub-humanas; quando os alemães deportaram os órlãos, 
acompanhou-as para o campo de concentração de Treblinka, onde morreram todos em 1942. Deixou também um 
legado escrito, destacando-se obras como a "Pedagogia Divertida" e "Quando eu voltar a ser criança". 
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Direitos civis e 
políticos 

Direitos econômicos, 
sociais e culturais 

Direitos de proteção 

Direito a um nome, a 
uma nacionalidade; â 
liberdade de 
pensamento, à 
liberdade de 
associação, á proteção 
da privacidade; 
liberdade de expressão 
e acesso à informação; 
direito a ser ouvido. 

Direito â sobrevivência e 
desenvolvimento, saúde, 
previdência social, 
alimentação, educação; 
apoio do Estado âs suas 
famílias, a um nivel de vida 
adequado ao 
desenvolvimento integral, ao 
lazer, à recreação e 
atividades culturais. 

Direito â proteção contra 
exploração sexual, violência, 
abuso e abandono, contra 
utilização pelo tráfico de 
drogas, 
venda, tráfico e seqüestro, 
contra 
trabalho prejudicial â saúde e 
ao 
desenvolvimento integral. 
Garantias relacionadas 
ao devido processo legal, no 
caso 
de cometimento de ato 
infracional. 

Adaptado de Frota (2005) e Santos (1996). 

Quadro 9 - Síntese dos direitos da criança estabelecidos pela CDC de 1989 

Além disso, a CDC torna cada Estado responsável por cada criança em particular, 

estabelecendo normas internacionais relacionadas com a forma como a criança deverá ser 

tratada. 

Fernandes (1997, p. 81) reitera o caráter inovador da Convenção que ao estabelecer 

normas internacionais no trato dos direitos da infância, especifica a responsabilidade de cada 

Estado no estabelecimento de legislações que validem os princípios da Convenção. Para 

Veronese (2003, p. 36), isso decorre do fato de que 

a Convenção Internacional, diferentemente da 
Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, não se configura numa simples carta 
de intenções, uma vez que tem natureza 
coercitiva e exige do Estado Parte que a 
subscreveu e ratificou um determinado agir, 
consistindo, portanto, num documento que 
expressa de forma clara, sem subterfúgios, a 
responsabilidade de Iodos com o futuro. 

Sua repercussão e importância foram tão marcantes que quase todos os Estados a 

assinaram e ratificaram, tornando a CDC o instrumento de direitos humanos mais aceito na 

história.36 O Brasil tornou-se signatário em 1990 dos preceitos da Convenção, que exige do 

36 No total foram 192 países que ratificaram o documento. O governo brasileiro aprovou seu texto através do 
Decreto n0 28 de 14 de setembro de 1990. Somente dois países ainda nao ratificaram a Convenção, porém já a 
assinaram: os Estados Unidos e a Somália. A nao ratificação da Convenção pelos Estados Unidos, de acordo 
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Estado a elaboração de dispositivos legais coadunados ao código normativo da Convenção, 

bem como a implementação de políticas públicas em delesa dos direitos da infância. 

Os 54 artigos do texto dessa Convenção, divididos em três partes37, englobam os 

seguintes direitos, aprovados pela Assembléia das Nações Unidas: 

- Direito à identidade; 

- Direito à família; 

- Direito de expressão e acesso à informação; 

- Direito à segurança e saúde; 

- Direito à proteção especial em tempos de guerra; 

- Direito à educação; 

- Direito à cuidados especiais no caso de deficiência; 

- Direito à proteção contra a discriminação; 

- Direito à proteção contra abusos; 

- Direito à proteção de trabalhos perigosos e direito à tratamento especial em prisão. 

Fernandes (2005) considera que o texto da Convenção possui diferentes noções de 

direito, a saber38: 

Direitos de provisão - implicam a consideração dos programas que garantam os direitos 

sociais da criança, especificamente o acesso de todas as crianças a direitos como saúde, 

educação, segurança social, cuidados físicos, vida familiar, la/.cr c cultura, 

Direitos de proteção — implicam a consideração de uma atenção distinta as crianças, dc um 

conjunto de direitos acrescidos para as crianças, que, por motivos diversos, especificamente 

situações de discriminação, abuso físico e sexual, exploração, injustiça e conflito, se 

encontrem privadas ou limitadas no exercício dos seus direitos, 

Direitos dc participação - implicam a consideração de uma imagem de infância ativa, 

distinta da imagem de infância objeto das políticas assistencialistas, à qual estão assegurados 

direitos civis e políticos, ou seja, aqueles que abarcam o direito da criança a sei consultada e 

ouvida, o direito ao acesso à informação, à liberdade de expressão c opinião e o diieito a 

com Fernandes P005 p 50) está baseada no pressuposto de que "a Convenção transfere os direitos e 
responsabilidades dos pais sobre a criança para o Estado, concede direitos de autonomia para a criança o que lhe 
permite rebelar-se contra a autoridade paterna e, por fim, compromete a soberania americana . 

37 A primeira parte inclui os artigos relativos aos direitos da criança e as responsabilidades dos Estados-partes; a 
segunda parte inclui os artigos relativos à implementação; e a terceira parte inclui os artigos relativos ã 
ratificação. 

38 Esta categorização foi desenvolvida através de uma parceira entre a UNICEF e o Defence for Childrcn 
International - DCI, no sentido de encontrar um slogan de fácil memorização que permitisse descrever os 
conteúdos da CDC (FERNANDES, 2005). 



tomar decisões em seu benefício, que deverão traduzir-se em ações públicas para a infância 

que consideram o ponto de vista das próprias crianças. 

Segundo Fernandes (1997. 2005). Filho (2001), Marcílio (1998), Sarmento e Pinto 

(1997), Tomás (2006) dentre outros autores, a CDC apresenta seus pontos fortes nos dois 

primeiros conjuntos de direitos, tendo um peso mais tênue no que diz respeito ao conjunto de 

direitos de participação. Apesar disso, o respeito pelos anseios e opiniões da criança está 

muito mais presente e explícito neste documento do que nos anteriores. 

Trata-se de um documento que considera as crianças como seres humanos detentores 

de direitos e ultrapassa a idéia das crianças como objetos das políticas assislencialistas, que 

acentuam a sua vulnerabilidade; além disso baseia seus princípios na igualdade e na não 

discriminação e ainda considera a participação das crianças, as condições de acesso destas à 

informação apropriada, bem como a liberdade de crenças e opiniões como condições básicas 

para que as crianças possam exercer os seus direitos. 

Hart (1992) coloca que, em muitos casos, se apresenta a participação infantil como 

uma bandeira que baliza o grau de democracia de um determinado Estado, sendo que em 

grande parte dos casos, a participação infantil é algo ensinado na escola, como uma abstração, 

sem qualquer significado praxeológico no cotidiano das crianças. 

Segundo Fernandes (1997) a CDC tem um significado muito importante para os 

profissionais que se esforçam por compreender e investigai as espccillcidades do sei criança 

por dois conjuntos de razões. De um lado apresenta-se a força da Convenção enquanto 

instrumento inovador, internacionalmente reconhecido, dos direitos da ciiança. As inovações 

encontradas ao longo do seu texto estão, por exemplo, no equilíbrio entre os direitos da 

criança, da família e do Estado; numa noção dinâmica de iníância, onde se atende as 

consecutivas mudanças na maturidade, personalidade e eapacidades, protegendo assim a 

Convenção, o tipo e grau de intervenção relativamente ,1 prestação de cuidados, pioteção e 

liberdade da criança. E, finalmente, ao combinar direitos econômico, com dheitos civis e 

políticos a Convenção acentua as grandes dimensões necessárias paia a lormação de adultos 

saudáveis, produtivos e socialmente úteis. 

De outro lado, a Convenção apresenta-se como uma ferramenta fundamental para 

guiar as contribuições dos especialistas interessados na proteção e desenvolvimento dos 

direitos da criança. Possuindo eles conhecimentos que lhes peimitem entender o 

desenvolvimento da criança, são também eles os mais indicados para regular o equilíbrio 

entre os direitos de proteção e os direitos de liberdade, dentre eles o dc participação da 

criança. 
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A CDC evidencia alguns pontos frágeis, aspectos exlrínsecos relacionados, por um 

lado, à formulação não muito clara e às vezes vaga dos artigos, e, por outro lado, às 

interpretações restritivas feitas ao seu conteúdo, permitindo por vezes a determinados países 

reclamar trabalho feito em prol dos direitos da criança sem nada terem feito c conduzindo 

assim a um desvirtuar do espírito da Convenção. Andrade (2009), Fernandes (1997, 2005), 

Pires (2004), Sarmento (1997), Tomas (2006), Monteiro (2006), dentre outros autores, 

apontam que apesar da ratificação da CDC desde 1989 verifica-se ainda hoje a adoção do 

mesmo sistema de direitos utilizados antes de sua ratificação. Direitos relativos à tomada de 

decisão por parte das crianças em assuntos que lhe dizem respeito, o direito à participação na 

vida política e social continuam inalterados, ou seja, inaplicáveis, conforme foi colocado 

anteriormente neste mesmo capítulo. No entanto, não se pode negar que a CDC reconhece ser 

incompatível a idéia da criança como um adulto cm miniatura. 

Um aspecto intrínseco à própria CDC relaciona-se com os perigos decorrentes de 

interpretações restritivas de seu conteúdo, na medida em que pode por vezes haver um 

aproveitamento político dessas mesmas interpretações, utilizando os grandes conjuntos de 

direitos - proteção, provisão e participação - de acordo com interesses momentâneos de um 

país. A CDC evidencia ainda uma outra inconsistência: a disparidade entre os seus princípios 

e as diferentes condições reais de vida das populações infantis. 

Cumpre ressaltar que a aceitação da CDC por muitos países não significou a melhoria 

das condições de vida das crianças. Ao contrário, o que temos visto é a intensificação dos 

fatores que fazem das crianças o grupo etário no qual há mais indicadores de pobreza, além de 

ser o grupo mais sujeito à opressão das condições de vida. 

O Brasil tem 21 milhões de crianças vivendo em lares onde a renda per capita é igual 

ou menor a meio salário mínimo. Além disso, 18 mil crianças são vítimas de agressões físicas 

diariamente, mas apenas 2% dos casos são denunciados. 

Segundo o relatório sobre a Situação Mundial da Infância, divulgado pelo UNICEF, o 

Brasil é um país que explora o trabalho infantil: quase 3 milhões de crianças com idade entre 

5 e 14 anos trabalham. Dos 10 aos 16 anos, são quase 6 milhões de crianças que trabalham. 

É inegável que a aprovação da CDC constituiu um grande esforço coletivo no sentido 

de esclarecer e estabelecer os direitos das crianças e que, no nascimento de sua idéia, houve 

uma preocupação da sociedade internacional sobre a situação de opressão das crianças. Mas, 

na realidade, as desigualdades e a discriminação contra as crianças não acabaram desde que a 

Convenção foi aclamada por muitos países, em 1989. como um novo símbolo de civilização e 
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de progresso. Esta situação deve-se, entre outros fatores, a que a realidade social não se 

transforma por efeito simples de publicações de normas jurídicas. 

A CDC apresenta-se assim como um documento fundamental na definição de um 

corpo abrangente de direitos para a criança, representando, pelo menos teoricamente, um 

marco fundamental no percurso de construção e definição de um estatuto digno para todas as 

crianças do mundo. O seu caráter abrangente está por um lado. na pluralidade de direitos que 

nela estão contidos e, por outro lado, nas disposições que lhe são inerentes, especificamente o 

seu caráter vinculativo enquanto Convenção, que permite que a força dos seus princípios 

sejam validados e adotados pelos países que a ratificam. 

Sobre os direitos de participação, apesar da sua conquista, a tradução na prática destes 

princípios tem sido extremamente difícil e confliluosa, na medida em que vão surgindo 

perspectivas acentuadamente divergentes no campo do reconhecimento dos direitos de 

participação da criança. É também importante que haja uma contínua conscientização das 

percepções acerca da infância, das suas necessidades e direitos, das contínuas e complexas 

transformações, as quais exigem necessariamente novas posturas. 

No entanto, aparecem muitas vezes associadas a esta evolução perspectivas 

ambivalentes e contraditórias em relação à infância, que depois irão influenciar as respostas às 

necessidades da criança. As grandes controvérsias aparecem quando se pretende refletir sobre 

os tipos de direitos que poderão ser atribuídos às crianças. 

Convém destacar que, enquanto é quase universalmente aceito que a criança deve 

possuir direitos que promovam e assegurem proteção, o reconhecimento e aplicação dos seus 

direitos de participação encontram grandes obstáculos, que encorajam a proteção das crianças 

e estabelecem os limites da sua liberdade para a época que elas sejam capazes dc perceber a 

abrangência e os efeitos das suas ações. Essa perspectiva, denominada de paternalista por 

Fernandes (1997). defende a necessidade de capacidades relacionadas com a razão, 

racionalidade e autonomia, que as crianças supostamente não possuem, sendo portanto 

importante o adiamento do exercício dos mesmos para o momento em que elas desenvolvam 

tais competências e atinjam assim o estatuto dc pessoas adultas. 

Esta mesma perspectiva defende que os pais têm o direito de tomai decisões pelo 

interesse da criança, nem que seja para tal necessário restringir a sua liberdade, considerando 

que mais tarde a criança reconhecerá que tudo foi feito na defesa dos seus interesses c 

necessidades. Nesta ótica, ao negar à criança os dueitos de participação c tomando decisões 

por ela, a sociedade está protegendo-a de sua própria incompetência. 
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Num outro extremo, também segundo Fernandes (1997), os chamados autonomistas 

defendem que as crianças possuem as faculdades que os críticos paternalistas dizem não 

possuírem. Segundo eles, as crianças revelam competências para desenvolver um pensamento 

racional e para fazer escolhas acertadas. Rebatem a corrente oposta colocando que, se as 

crianças nunca forem autorizadas a tomar decisões porque não tem experiência, o processo de 

decisão pelas crianças nunca acontecerá. Argumentam também que não se pode confundir o 

direito a fazer alguma coisa com o dever de fazer "a coisa certa", porque de acordo com este 

raciocínio o argumento também pode ser aplicado aos adultos. Finalmente, defendem que 

negar à criança direitos de participação é uma injustiça, na medida em que ela nada pode fazer 

para modificar as condições que influenciam a negação de tais direitos. Portanto, os 

autonomistas consideram que as crianças possuem as competências necessárias para tomar 

decisões acerca de assuntos importantes das suas vidas e deve ser permitido às crianças 

participar nessas tomadas de decisão. 

Um outro aspecto fundamental colocado por Fernandes (1997, 2005) c Tomás (2001, 

2006, 2007) é a necessidade de desenvolver uma cultura de respeito pelas opiniões da 

criança. Para tal, será fundamental começar por proporcionar à criança informação adequada e 

apropriada à sua idade, para assim ela poder formular opiniões validadas. É necessário dar 

espaço para os infantes se expressarem e para tal torna-se imprescindível conseguir tempo e 

espaço necessário para a colocação dos problemas, dúvidas e ansiedades e as formas de 

contorná-los. Finalmente, é também fundamental deixar que as crianças conheçam os 

resultados das suas decisões, mesmo que elas sejam contrárias às suas expectativas. 

É importante destacar que a efetivação dos direitos relativos à participação é 

fundamental no cenário das instituições de educação e é bom que isso inicie na educação da 

pequena infância para que as crianças possam exercer a condição de sujeitos ativos nos 

espaços institucionais. 

Em síntese, pode-se perceber, com a análise da CDC, que para além dos direitos de 

proteção, somente a CDC viria contemplar os direitos de liberdade, dentre eles o de 

participação, objeto de estudo desta tese. Apesar deste avanço no reconhecimento da criança 

como sujeito de direitos, verifica-se uma certa dificuldade na aplicação dos princípios. Em 

outras palavras percebe-se que há uma hierarquia entre os direitos, o que na verdade não 

poderia acontecer, pois todos os direitos previstos na Convenção são fundamentais para que a 

dignidade das crianças se concretize. Sarmento e Pinto (1997) mostra que a distinção se faz 

constituindo uma hierarquização que permite comprovar que entre os três "Ps" - provisão, 

Proteção e participação, aquele que é geralmente ignorado na constituição das políticas e na 



115 

organização e gestão das instituições para a infância, em particular as escolas, é o da 

participação. 

O que, porém, não se pode esquecer é que a definição dos direitos da criança tomou 

um corpo específico, sustentado por documentos que se destacaram pelo entendimento e pelas 

prioridades que a infância assumiu a partir do século XX. 

Para finalizar, cumpre colocar que, a partir da década de 1980, a influência 

internacional se faz presente no âmbito nacional convergindo com o movimento pela 

redemocratização da sociedade no qual estão mobilizadas organizações governamentais e 

não-governamentais e diversas instituições reivindicando, dentre outras coisas, os direitos das 

crianças e a introdução na legislação brasileira da nova concepção de criança como sujeito de 

direitos. É esse percurso que será abordado a seguir, trazendo a trajetória da legislação 

brasileira sobre a participação da criança no processo educativo. 

4.2 Direitos das crianças nos documentos legais nacionais 

Nesta seção, analisarei e discutirei as conquistas legais proclamadas para as crianças 

na atual legislação brasileira, qual seja a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente de 1990. os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 

1998 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 1998. 

Como vimos no texto que tratou dos direitos das crianças e adolescentes no capítulo 

dois, a construção dos direitos das crianças percorre uma história configurada por lutas, 

avanços, embates e desafios para que os princípios estabelecidos nos dispositivos legais 

internacionais sejam incorporados ao quadro legal específico das nações. Cury (1998, p. 9) 

recorre a Bobbio para explicar este processo: 

Bohhio, quando reflete sobre os direitos no 
mundo contemporâneo, diz que a evolução dos 
direitos - sobretudo dos direitos soeiais, para 
se converterem em Direito Positivo, portanto 
inscritos no âmbito das Constituições ou das 
Leis em geral - dâ-se por meio de um 
processo. Em primeiro lugar ocorrem 
experiências, pressões, num jogo mais 
segmentado. Disto resulta algo generalizado, 
ou seja, hâ uma generalização daquela 
discussão, daquela pressão. Depois criam-se 
novas expectativas que acabam, por atingir 
vários países, várias nações. Ganham, assim. 
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um caráter de internacionalização. No caso 
dos direitos das crianças, a Declaração da 
ONU a esse respeito é de 1959. 

O processo de reconhecimento e legitimação dos direitos da infância é marcado pelo 

caráter paradoxal, em especial no cenário atual em cjue as políticas de ajustes na economia dos 

países periféricos às regras do mercado mundial têm agravado as condições de vida das 

populações, em especial das crianças, reconhecidas como categoria mais vulnerável as 

mudanças societárias. 

4.2.1 Constituição Federal de 1988: direito à educação 

Apesar do embate para a concjuista e efetivação dos dncitos da inlancia, a década de 

1980 foi um marco na trajetória da história dos direitos das crianças brasileiras. 

A movimentação internacional em defesa dos direitos da infância, aliada à luta dos 

movimentos sociais no país, contrapondo-se ao regime autoritário militar, para a concjuista da 

democracia, culminou com a instauração de um novo campo legal paia as políticas dc 

atendimento à infância, cm cjue a criança deixa de ser objeto de tutela para figurai como 

sujeito de direitos. 

Seuundo Cury (1998, p. 10). anteriormente à Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. a questão da infância no âmbito constitucional restringia-se ao "amparo e a 

assistência", contrapondo-se a questão do dever e do diieito. As duas primeiras C onstituições 

brasileiras, a de 1824 outorgada no período imperial, e a de 1891. a primeira Constituição 

Republicana, nada mencionam a respeito da infância. A C onstituição de 1937 faz refeiência a 

que o Estado deveria providenciar cuidados especiais à infância, cabendo ao Estado Novo o 

"cuidado e o amparo" ao invés do "dever e do direito . E na Constituição de 1 M6, 

promulgada no clima de pós-guerra mundial de 1945, enconliam-se os termos amparo e 

assistência. Ela defendia a educação como direito de todos e preceituou a descentralização no 

formato administrativo e pedagógico do sistema educacional brasileiro, culminando mais 

tarde com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n. 

4.024/61. Com a Constituição de 1967. aprovada no país após o golpe militar de 1964, é que 

se introduz a noção de que uma lei própria regulamentaria a assistência a infância. 

A atual Constituição foi promulgada em 1988 após um período de ditadura militar e de 

grandes lutas pela democratização do país. No processo de sua elaboração, houve intensa 
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mobilização dos movimentos populares e da sociedade civil pela garantia de seus direitos 

básicos na nova Lei. 

Em relação à participação dos movimentos populares no processo de discussão e 

elaboração da atual Constituição, Fullgraf (2001. p. 36) destaca as contribuições da ANPED e 

dos grupos de defesa dos direitos humanos, principalmente do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher, os quais contribuíram para que creches e pré-escolas fossem integradas ao 

texto Constitucional no âmbito da educação. 

Nesse contexto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 incorpora as 

reivindicações dos diferentes segmentos, como destaca Campos (1999, p. 124): 

A Constituição de I98S é o novo marco legal 
no qual desembocam todas essas lulas e 
demandas: as que vêm da educação, 
formuladas de maneira a integrar a creche e a 
pré-escola no sistema educacional; as que se 
originam do movimento das mulheres, 
contempladas nessa proposta para a educação 
e na ampliação do direito à creche no local de 
trabalho também para os filhos dos 
trabalhadores homens e para toda faixa etária 
de zero a seis anos; as trazidas pelo 
movimento dos direitos humanos (...) a nova 
Constituição amplia consideravelmente essas 
definições legais, tornando-se um marco na 
história da construção social desse novo 
sujeito de direitos, a criança pequena. 

A Constituição de 1988 apresentou e representou grandes avanços no que se refere aos 

direitos sociais e as possibilidades de concretização do Estado do Bem-Estar Social; ressaltou 

a necessidade de descentralizar a política administrativa com ênfase no papel do município e, 

principalmente, na garantia de participação da sociedade civil na implementação das políticas 

sociais. 

Em relação às políticas de atenção à infância, inaugurou um novo momento na história 

rD legislação ao reconhecer a criança como cidadã. Segundo Angotti (2006, p. 18); 

Com a promulgação da Carta Magna em 
1988, emerge e se reconhece o estado de 
direito do cidadão criança, um novo estatuto 
social deve e terá que ser desenhado para o 
cotidiano, exigindo investimentos distintos e 
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integrados na consolidação de uma nova 
ordem social. 

É importante dizer que o Brasil ratificou a Convenção em 1989, no entanto sua 

preocupação em garantir o cumprimento dos direitos da criança já aparece antes, na 

Constituição Federal de 1988. 

Sobre isso Costa (1994, p 18) coloca que: 

Um passo importante já foi dado: a nova 
legislação brasileira fez uma revolução de 
métodos num alcu/ue frontal ao 
assistencialismo, que vê na criança apenas um 
ser portador de carências. Essa nova 
concepção torna a criança e o adolescente 
cidadão com direitos, que são garantidos na 
forma da lei por intermédio de recurso do 
Ministério Público. (...) Portanto, a criança 
passa de portadora de carência para sujeito de 
direitos exigiveis. 

Essa preocupação pode ser demonstrada nos artigos 227°, 228o:i<' e 229o40 da 

Constituição. O artigo 227° cita: 

E dever da família, da sociedade e do estado 
assegurar à Criança e ao Adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-lo a salvo de Ioda 
forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão 
(BRASIL, 1988,58). 

Desta forma, o Estado, entendido como poder público, não assume sozinho a 

responsabilidade de atendimento à criança, mas a compartilha com a família e a sociedade. 

Ainda sobre o artigo 227°. ele estabelece a doutrina da proteção integral e detalha os 

direitos imprescindíveis e as violações inaceitáveis à dignidade da pessoa humana, tornando- 

se base de sustentação dos principais dispositivos do ECA. lei n0 8.069/90. Analisado no 

próximo tópico, o ECA assegura as crianças e adolescentes todos os direitos fundamentais 

39 Art. 228° - Sao penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial, 
40 Art. 229° - Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
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inerentes à pessoa humana, além de proteção integral, visando facultar-lhes o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de 

dignidade. 

Segundo Marcílio (1998), esses três artigos foram redigidos, devido aos esforços 

conjuntos do governo e da sociedade civil, através da Comissão Nacional da Criança e 

Constituinte formada em 1987. da Frente Parlamentar Suprapartidária pelos Direitos da 

Criança e pelo Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente. No capítulo que contém estes 

três artigos, a Constituição inovou: como apontam Campos, Rosemberg e Ferreira (2001, p. 

17), "... uma Constituição do Brasil faz referências a direitos específicos das crianças". 

Segundo Craidy (2000. p. 65). a Constituição traz também uma nova doutrina com 

relação às crianças: "a Constituição de 1988 marca o surgimento, na legislação brasileira, de 

um novo paradigma sobre a infância, em que a criança passa a ser sujeito de direito e não 

apenas objeto de tutela como era na legislação anterior. E a afirmação da cidadania da criança 

(...)". 

A Carta Magna de 1988 reconhece o direito à educação da criança pequena, inédito na 

legislação brasileira até então. Em seu artigo 208° coloca: "o atendimento em creches e pré- 

escolas às crianças de 0 a 6 anos"(BRASIL, 1988). Também apresentou, pela primeira vez, o 

atendimento em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado. 

Como bem afirma Cerisara (1999, p. 14) "A Constituição de 1988 reconheceu como direito da 

criança pequena o acesso a educação em creches e pré-escolas. Esta lei coloca a criança no 

lugar de sujeito de direitos em vez de tratá-la, como ocorria nas leis anteriores a esta, como 

objeto de tutela." 

A partir da análise dos artigos da Constituição relacionados à criança e à El, é possível 

observar que a Carta Magna introduziu no direito brasileiro um conteúdo e um enfoque 

próprios do projeto da CDC, definindo a criança como sujeito de direitos. No entanto, o 

caráter de proteção e assistencialismo presentes até então permanecem, embora com menos 

ênfase, dando maior importância ao direito à educação. Quanto aos diieitos de liberdade, seja 

de opinião, expressão ou pensamento, a legislação não parece ter empenhado muitos esforços 

em assegurá-los. 

A Constituição representa um marco histórico para a consolidação dos direitos na El 

Sua grande contribuição se refere à definição da EI enquanto um dever do Estado. Isso se 

expressa no artigo 208o42. 

Não faço referências aos outros níveis de ensino — fundamental, médio c superior •— porque a pesquisa se 
Propõe estudar a participação infantil da criança pequena no processo educativo dt 0 ale 6 anos. 



120 

Desta forma a Constituição, além de estabelecer a El enquanto dever do Estado, define 

pela primeira vez o serviço como um direito da criança, e uma opção da família. Isto c sem 

dúvidas uma grande mudança, visto que até então a criança esteve sempre cm segundo plano, 

em detrimento do direito da mãe. em especial da mãe trabalhadora. 

Em relação aos avanços e aos desafios anunciados pela Constituição Federal, Cury 

(1998. p. 14) argumenta que temos um longo caminho a percorrer para que as instituições de 

EI tornem-se espaços de promoção e defesa da cidadania das crianças. 

No âmbito legal, novas legislações em defesa dos direitos das crianças c adolescentes 

no país. contribuíram para mudanças no quadro das políticas públicas para a infância, 

enfatizando as responsabilidades das famílias, da sociedade e do Estado conforme veremos 

nos itens a seguir. 

Este novo panorama da criança enquanto sujeito de direitos mobiliza a discussão em 

torno da criança em diversos setores sociais, o que culmina em 1990 com a promulgação do 

ECA. 

4.2.2 Estatuto da Criança e do Adolescente 

Diante do momento econômico, político e social pelo qual o Brasil estava passando no 

final da década de 1980, buscando novos direitos e garantias para os cidadãos, houve uma 

necessidade de adaptar o antigo Código de Menores43 às novas condições sociais, não 

bastando uma simples modificação, mas sim um novo ordenamento que suprisse as 

necessidades impostas pela Constituição Federal de 1988. 

Sendo assim, em 13 de julho de 1990. é publicado no Diário Oficial da União um 

documento que representa uma verdadeira revolução no que diz respeito a atitudes nacionais 

em relação à infância: O ECA. Com isso, a sociedade passou a dividir com o Estado, pelo 

menos do ponto de vista da legislação, a responsabilidade pela construção de um mundo 

melhor para a infância. O ECA, enquanto norma jurídica, coloca crianças e adolescentes 

como prioridade absoluta na ação do Estado e da comunidade, marcando a expressão dos 

novos direitos. 

42 Art. 208° - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV - atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade (BRASIL, 1988). 

43 O Código de Menores de 1979 - criado pela Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, entrou em vigor em 08 de 
fevereiro de 1980 - constituiu-se em uma revisão do Código de Menores de 1927, não rompendo, no entanto, 
com sua linha principal de arbitrariedade, assistencialismo e repressão junto à população infanto-juvenil. 
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O ECA revogou a Lei n. 4513/1964. que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor - FUNABEM. A Fundação era regida pelo Código de Menores, Lei n. 6697/1979, e 

adotava a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (BRASIL, 1979). O C ódigo de Menores 

possuía caráter assistcncialista e, formulado na época da ditadura militar no pais, cia 

basicamente um instrumento de repressão e controle social. 

O ECA adota a doutrina de proteção integral44, reconhecendo a criança e o adolescente 

como cidadãos e sujeitos de direito. Ao contrário do que pregava o Código de Menores, não 

adotou a doutrina do menor em Situação Irregular , tiatando legalmente a matéria sobie a 

problematização dos menores de uma maneira mais atual e voltada às situações práticas 

(NUNES, 2005). 

Há diferenças significativas entre o Código de Menores de 1979 e o ECA, que 

representam alterações na forma de atendimento a infância no Biasil c no estatuto social da 

criança, conforme o quadro posto a seguir. Para Marcílio (1998, p. 51), o Estatuto representa 

uma verdadeira revolução em lermos de doutrina, idcias, piaxis, atitudes nacionais tinte ,1 

criança". 

1. Estatutos Legais Código de Menores Estatuto da Criança e do 
Adolescente 

2. Doutrina Jurídica Doutrina da situação irregular. Doutrina da Proteção Integral 

3. Destinatários Menores entre zero e dezoito 
anos que se encontram em 
situação irregular. 

Todas as crianças e 
adolescentes; crianças e 
adolescentes com 
direitos violados; e 
adolescentes suspeitos de ato 
infracional 

4. Objetivo da lei Assistência a menores que se 
encontrassem em situação 
irregular. 

Garantia ampla dos direitos 
pessoais e 
sociais de crianças e 
adolescentes. 

5. Concepção de 
criança 

Menor em situação irregular: 
objeto de medidas judiciais. 

Sujeito de direitos: pessoa em 
condição peculiar de 
desenvolvimento 

44 Esta Doutrina incorpora como obrigação da família, da sociedade e do Estado, assegurar, com absoluta 
Prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes, eliminando a rotulação de "menor, "infrator "carente , 
colocando todas as crianças e adolescentes como sujeito de direitos. De acordo com ela, a enança deixa de ser 
objeto de tutela conforme o Código de Menores de 1979, passando a se constituir em sujeito de direitos, de 
acordo com o Estatuto Conforme Adorno (1993, p. 109), esse "estatuto legal define a criança e o adolescente 
como sujeitos de direito, abolindo sua condição de objetos de intervenção, quer da sociedade ou do Estado". 

45 A Doutrina da Situação Irregular substituiu a Doutrina de Proteção do Menor. A Associação Brasileira de 
Juizes de Menores incorporou tal conceito a partir do Congresso do Chile sob a justificativa de que adequava-se 
à tradição legislativa brasileira de só tomar conhecimento da problemática da criança a partir do momento cm 
tfue se configurasse estar ela em situação irregular junto à família. 
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6. Concepção de 
Política Social 
implícita 

Instrumento de controle social 
dos menores carentes, 
abandonados e infratores. 

Instrumento de 
desenvolvimento social 
para as crianças e 
adolescentes e de 
proteção integral às crianças 
e adolescentes em situação 
de risco. 

7. Direito de liberdade de 
participação 

Não aparece. Direito de ser ouvida, 
informada e de participar 
ativamente dos aspectos 
relacionados à sua vida. 

Adaptado de Frota (2005), Rizzini (1995) e Santos (1996). 

Quadro 10 - Comparativo entre o Código de Menores de 1979 e o Estatuto da Criança c 
do Adolescente de 1990 

Com o estabelecimento do ECA. vários órgãos se engajaram numa luta constante a fim 

de impulsionar a sua implantação, tais como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CONANDA, O Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente - PRONAICA, Conselho da Comunidade Solidária, a LBA, dentre outros, e. 

principalmente, os Conselhos Tutelares46, que têm como objetivo garantir a vigência dos 

direitos contidos no Estatuto e vigiar as sociedades, quando esses direitos estiverem sendo de 

alguma forma violados. 

Importa destacar, também, que aos conselhos cabe deliberar com relação às políticas 

para infância, entretanto a elaboração e a implementação de políticas sociais estão 

relacionadas com as determinações sociais, políticas e econômicas vivenciadas no país. Neste 

contexto dos anos 90. vivemos em nosso país com mais intensidade o processo de 

globalização da economia e, nesse sentido, novas formas de organização social e econômica 

foram implementadas, tendo como tônica as políticas sociais de cunho assistencialista. 

Nesse contexto de reformas, os conselhos, quando cumprem com suas atribuições, 

funcionam como um mecanismo para colocar a lei em ação. A consolidação da atuação 

autônoma dos conselhos enquanto mecanismo de exigibilidade dos direitos da criança e do 

adolescente, entretanto, vai depender do apoio e da parceria dos diferentes segmentos da 

sociedade, uma vez que a escolha dos conselheiros tem a possibilidade de ser democrática e 

pode funcionar pela pressão da própria sociedade, constituindo-se num espaço de ação 

Política. Com relação à atuação dos conselhos Wanderlcy (2000, p. 60) destaca que: 

Cada município cria os seus Conselhos, através de legislação própria, e sua constituição inclui membros da 
sociedade civil e do executivo. Assim, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente deve ser um órgão 
normativo, deliberativo e controlador da política de atendimento vinculado administrativamente à Secretaria da 
Saúde e do Desenvolvimento Social do Município. 
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Muíhts deles sâo constifuUiox de modo 
pari idá ri o (^ovcnto <• sociedade civil) c. 
apesar da pouco reconhecimenfo 
XavernameiUal, e de fuaeioaarem por pressão 
da própria sociedade, lém conseguido trazer 
subsidias preciosos na dinamização das 
polilieas públicas, cama nas áreas da criança 
e adolescente, da saúde e da assistência social 

Quanto a estrutura do HCA. de subdivide-sc em 267 artigos que se relerem a: 

- Direitos fundamentais: direito à \ ida c à saúde; direito à liberdade, ao respeito e à dignidade: 

direito à convivência familiar e comunitária; direito á educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer; direito à profissionalização e a proteção no tiabalho. 

- Direito à prevenção: direito à prevcnçüo especial referente à informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões e espetáculos; 

- Direito a uma política de atendimento com a criaçáo de entidades, bem como a sua 

fiscalização por parte das autoridades; 

- Direito a medidas de proteção referentes à prática de ato infracional. direitos individuais, 

garantias processuais, medidas sociocducativas e remissão, 

- Direito a medidas pertinentes aos pais ou responsáveis; 

- Direito a um conselho tutelar: órgãos públicos municipais encarregados de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

- Direito de acesso à justiça e proteção contra crimes e infrações administrativas. 

() l-CA apresenta assim uma nova estrutura na política de promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, com dois princípios básicos: ti descentralização politico- 

administrativa; e a participação da população por meio de suas organizações representantes. 

Com isso. há uma restrição no papel da união e estados c um aumento considerável das 

competências e responsabilidades do município e da comunidade (COS IA. IWO). 

O Estatuto explicita melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente, bem 

como os princípios que devem nortear as políticas de atendimento, sendo premente a 

definição concreta de políticas. Embora sua implementação venha propor, ainda que do ponto 

de vista jurídico, a substituição do assistencialismo v igente atê então por políticas públicas 

para a infância, percebemos políticas fragmentadas e de caráter compensatório para alguns 

segmentos da população, sintonizadas com as políticas neoliberais em contradição aos direitos 

proclamados na lei. Na verdade, a tradução na prática desses princípios tem sido 

extremamente difícil e conflituosa. 

i 
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Preservando, na integra, a linha de raciocínio lógico e filosófico dos documentos 

internacionais acima mencionados, o HCA afirma a condiçfio jurídica da criança c do 

adolescente como sujeitos de direitos e lhes assegura a condição política de prioridade 

absoluta. Ao reconhecer sua condição psicossocial de pessoa humana em processo de 

desenvolvimento, impõe ao listado, à família e à sociedade o dever de assegurar-lhes acesso a 

todos os bens da vida considerados fundamentais ao seu bem estar presente e futuro e de 

destinar-lhes proteção integral, mantendo-os a salvo de toda e qualquer negligência. 

discriminação, violência, crueldade, opressão e cxploraçflo. 

O ECA também reafirma o dever do Estado em relaçflo à Hl. tal como na Constituiçio 

Federal. Na realidade, o Estatuto é a regulamentação do artigo 227" da Conslituiçflo. que 

estabelece a criança e o adolescente como prioridades nacionais. 

De acordo com Marcílio (1^8. p. 51). "a homologação dos dispositivos da Carta 

Magna em favor da infância, fundados na Declaração dos Direitos Humanos e na DDC. foi 

estabelecida primorosamente no ECA. assinado em 1 ' H) . 

Acredita-se que. mais do que regulamentar as conquistas em favor das crianças e dos 

adolescentes na Constituição Federal, esta lei - HCA - veio promover um importante conjunto 

de avanços que extrapola o campo jurídico, desdobrando-se e envolvendo outras áreas da 

r . ... , ■ , |.r.sj| Entre elas. destaca-se o direito à liberdade47, que ganhou 
realidade política e social no urasu. i-nus. 

• i • ■ ...i:,-., iviri isso O artigo I6,>4S tra/um corpo de direitos que podem um capitulo inteiro específico para isso. "'"'t- 

, ■ , , ir.aí. i.iinis a criança sendo é reconhecida como sujeito de direitos e ser chamados de ativos e indiv luuais. a timuv- 

assumindo o estatuto de cidadüo. 

Quanto a isso resta saber: dada a nature/a que os direitos de liberdade de opiniflo. 
ei será que. em termos práticos, eles serflo/silo 

pensamento, expressão encerram em si. H ' 
r ■ , • i . .-,.m-edidos à criança, assim como silo (ou deveriam ser) os 

efetivamente valorizados e conceoiaos a v.... s . 

direitos de proteção? 

o " ' . , t- ,Am .«««u» a «herdade, ao respeito e A dignidade como pessoa* humanas 
An 15- - A cri..,,. civis, hitmanns. s.íi.i,      OmMO» 

cm processo de desenvolvimento e como sujenos 
c nas leis. 

II • opinião c cxprcsslo; 
III - crença e culto religioso; 
'v • brincar, praticar esportes c divertir-se, • ■ w,. 
V ■ participar da vida familiar e comunitária sem d.scr.m.naçâc. 

• participar da vida política, na fonna a c». 
^ II - buscar refúgio, auxilio e orientação 
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Este novo Muiiis da criança enquanto sujeito de direitos significou na verdade, um 

novo olhar, unia nova compreensão cm torno deste sujeito. Em especial, a compreensão de 

seu direito de viver plenamente a iníancia enquanto etapa específica da vida implica no direito 

de brincar, de imaginar, de ser cuidada, enfim de ser criança. De acordo com Rosscti-Fcrreiru 

(IddS). esta concepção de criança "significa di/er que sAo. portanto, atores de seu pnSprio 

desenvolvimento" (p,lX4). ou seja. sujeitos capazes de participar ativamente, interferir, 

questionar, enfim, ter vez e voz dentro dos programas e propostas a eles destinados. 

Podemos dizer que o 1 CA foi um marco no reconhecimento da autonomia infantil 

porque a criança passou a ter a possibilidade de exercer seus direitos por si. embora precise, 

muitas vezes, de um apoio externo que seja capaz de garantir o seu exercício sem a ocorrência 

de limitações ou distorções. 

Nunes (2005) considera que um dos principais avanços do I CA foi a 

responsabilização penal de todos os que infringirem os direitos das crianças, destacando que " 

este elemento ressalta a dimensio democrática do novo estatuto e. de falo. transforma a 

criança em um sujeito de direitos" (p. 93) 

Com o advento do HCA e sua divulgação na sociedade, o impacto da lei entre pais. 

educadores, psicólogos, assistentes sociais foi de caráter paradoxal. Ao mesmo tempo em que 

se comemorava a promulgação de um documento em defesa da criança e do adolescente como 

um dos mais avançados do mundo, surgiam queixas de que ele concedia "direitos demais" 

para as crianças e adolescentes, ficando pais e profissionais que aluam com as crianças sem 

pinler de açáo. I ram e ainda sâo freqüentes colocações do tipo: criança hoje cm dia icm mai\ 

direito que a Kctuc!!! Ou entáo: sc a genie fizer qualquer coisinha com as crianças, anora 

eles correm e denunciam agente' i ainda: "essa lei deu liberdade demais para as crianças!". 

De acordo com a lei. a criança é portadora de direitos e. responsabilizar pais e 

responsáveis pelo desrespeito, por exemplo, ao sagrado direito que têm as crianças, como 

pessoas humanas, à liberdade de opinião e de cxpressAo; de crença e de culto religioso, ou ao 

direito de buscar refúgio, auxilio e oricnlaçAo. é claro que as novas disposições n8o poderiam 

ser bem recebidas por muitos adultos, acostumados às diretrizes e ordens dos "bons pais de 

família", consolidadas no poder de seculares práticas despóticas. 

Educadores, também habituados ao autoritarismo das cátedras, nfto vêem com bons 

olhos muitos dos novos direitos dos educandos, principalmente o de contestar critérios 

avaliativos e a possibilidade de recurso ás instâncias escolares superiores, ou o direito de se 

organizar e de participar de entidades estudantis, bem como o direito dos pais dc terem 

ciência e participação no processo pedagógico. 
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Os amigos Juizes de Menores, que possuem, inclusive, poderes legislativos; diversos 

Promotores de Justiça, tidos como defensores. Curadores de Menores c muitos Delegados de 

Policia, que sempre procuram o bem estar e o melhor para o menor, podendo agir sem limites, 

também se opuseram. Pois. de uma hora para outra, sâo obrigados a se submeterem à estrita 

legalidade, com formalidades processuais e outros incômodos , 

A hostilidade parte principalmente dos antigos defensores da chamada "doutrina da 

situação irregular", inconformados com o novo sistema administrativo, descentralizado e 

participativo e com o novo sistema de justiça, garantista e responsabilizante. 

Entidades Públicas e Privadas de "Proteção ao Menor", agora sujeitas à oricnlaçflo. 

acompanhamento e llscalizaçSo das comunidades através dos Conselhos e do Ministéiio 

Público, acostumadas ao autoritarismo, também criticam as novas normas e. em muitos casos, 

resistem com práticas da antiga doutrina da situação irregular. 

Assim, o Estatuto é visto por alguns com desconfiança e com hostilidade, A 

desconfiança origina-se das profundas mudanças de concepção da infância e da juventude. Ao 

contrário do que muitos pensam (pelo fato de nâo conhecerem suas normas), o Estatuto nflo só 

garante direitos, mas também fixa responsabilidades para crianças e adolescentes, 

funcionando como um importante instrumento de pedagogia social, 

O tempo, pouco a pouco, vem desmantelando resistências e hostilidades e o Estatuto 

começa a ser entendido e corretamente aplicado. 

Para concluir este item que tratou da análise do ECA a respeito dos direitos das 

crianças, quero tra/er a avaliaçAo que Rosseti-Ferreira (1WX. p. 1S5) faz das duas últimas leis 

analisadas - Constituição de 1998 e ECA: "náo sâo apenas novas leis: sâo novos valores, 

novos rumos, novas bases teóricas c filosóficas, novos conhecimentos c relacionamentos, e 

uni desafio para a pesquisa e a prática. 

Concomitante às discussões da Constituinte, após a promulgação da Constituição de 

88. com a introdução do ECA. surge a nova l ei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96w, que cm linhas gerais vem reordenar os sistemas educativos, além de definir 

competências, indicar a formação de professores, entre outras questões. 

4-2.3 Lei de Diretrizes c Bases da Educação Nacional: direito a educação infantil 

' A Constituição federal estabelece no artigo 22». que é competência d. Unilo legislar sobre as diretrizes e 
'ases da educação nacional; tais disposições sobre a educação sSo efeuvadas. portanto numa le. específica, no 
aso a i ej jj. Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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A 1 ci dc Dirclri/cs c Bases da I ducaçèt» Nacional I.DB, desde a década de IdKd. 

contou com a participa-lo da comunidade organi/ada. que se mobilizo» com o objetivo de 

apresentar ao Congresso Nacional propostas I ntrctanlo. ficou longe de ser uma revolução no 

campo educacional, mio apresentando grandes inovaçAes. 

Segundo Pedro Demo: 

.) ntmi //)/í na vcrtidtic, tuht é nuiviuimu. cm 
lermos tio que seriam os tiesqfios modernos i/,i 
eJuetnúo IntroJu: eomponentes inieressanies. 
alguns titualizados, mas tut lodo, predomina 
uma visão tradicional. j>ara não dizer 
fradicioiuiltsia (IW7, p.()7). 

1 bem da verdade, a LDH imposta \em ratificando a níanutcnvAo do siaius quo tia 

elite. que. de certa forma, continua interessada na ignorância da população e sua exclusão dos 

processos dc produção e do acesso a cultura dominante (DI MO. 1W7|. A uaictoria longa c 

tortuosa, permeada dc idas e vindas, pela qual passou a nova I.DIi até chegai a homologação 

em 2(i de de/embm de ll>%, demonstrou uma verdadeira manobra política em torno do 

interesse de alguns, compondo um quadro multifacetado dc piopostas e negociaçíies que 

demonstram quão complexos e às vezes antagônicos sâo os interesses em tomo da educação, 

Apesar disso, é uma lei federal c. conseqüentemente, válida no país lodo. Sua 

tramitação levou oito anos e envolveu a negociação de muitos setores da sociedade e do 

governo. 

Ajvsar das contradições que se articularam em tomo dos dois projetos de 1 DHMI. é 

necessário discutir as principais inovações em relação à 1 1 trazidas pela nova I ci. assim como 

o direito de participação da criança no processo educativo, uma vez que o trabalho de campo 

desta tese foi desenvolvido em duas instituições que atendem crianças pequenas 

" t) p,,tnciio ■ tVoicto ilc 1 1 )ll". « projcio Jc 1 ci n ' 1 258-A 8N, Iivando as ducti i/es e l»ascs paia « cducaçfto 
nasumal foi apicscnlado a C imar.t I cJctal cm Jc/cmtvo dc |UKti pelo Dcpulado Otávio I llsio-PSltllMU I Mc 
pioicui OU •mou-sc a panu d.i tone mobilizado da tom unidade rducat tonai, lendo como resuludo as diHU*»fte» 
iclatloiudas a educavlo tontnbuiiam paia a cla!s.ias.V. da nova l oiiMiluiçâo 1 edcial O Scnndoi Daicy 
Kihciio então icina dc discussão o SubMiiuiiso l id Satcia c aptcsnrta uma nova proposta dc 1 Dlt paia o pais. 
dc sua auiori* sem qualquer consulta aiucnot a nenhuma msiàmia irpiescntaiiva dos educadores toes 
proiesiaiam c começaram a mobilizar-se csmiia aqudo que constdeiaram uma manobra c um desrespeito a lodo o 
processo democrático de constniçSo dc uma )c< que uaça as duciitzes educacionais do pais Insistiram na 
importância dc sc piolongai o tempo dc dinussio. considciaruto que se eslava ignorando lodo o rstorço dc 
elaboração dc muitos anos pata lavorcccr o Nubviuui.so Darey Ribeiro. recCm eWsoiado 
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O artigo •rM da 1 DB destaca que a oferta de I I passou a ser obrigação do podei 

publico. Nio há obrigatoriedade de matricula, no entanto, toda se/ que os pais ou 

responsáveis quiserem ou necessitarem do atendimento, nasce a correspondente obrigação 

Pela oferta, lanto a LDB. no artigo 1 i" :. quanto a Constituição federal (artigo 30®. inciso 

IV). colocam na esfera municipal a responsabilidade pela oferta da I I. embora nas duas leis. 

União e listados também sejam responsáveis por esta área A lei especifica o regime de 

colaboração alem de prever utribuiçcVs especificas aos entes federados conforme o artigo 9"M. 

Ainda que estes artigos preconi/em a municipali/açâo da 11 e do ensino fundamental, 

demonstram claramente a "mio resixmv.bil.dadc" do 1 stado com a 1 1, Ou seja. nenhum dos 

três entes federados trata a I I como prioritária, uma \c/ que o texto legal define que no 

governo federal compete prioritariamente atender o In sino Superior, ao governo estadual 

compete prioritariamente atender ao Ensino Médio e Ensino Fundamental, e ao governo 

municipal compete prioritariamente atender ao Ensino fundamental e 1 ducaçáo Infantil 

Segundo Schmidt. a mio definição clara das competências é a grande m.uca da nova I 1)H 

Este problema implica numa concepção fragmentada de Sistema Nacional de 1 ducaçAo. 

justapondo os sistemas federal, estaduais c municipais, provocando a atuaçfto dos governos de 

forma concorrencial c nflo promovendo um eletivo compartilhar de icvponv.bilidades c 

compromissos públicos. Schmidt {2(KK». P. 61» confirma esta questão quando destaca que: 

Vo que ve refere ò purlicipução </<>v níveis t/e 
gdivrmc nu pnnistlo Jo em/no, em hora ti 
Cort.xUlulithi referisse u eompelétwiii 
esfHi ifieti t/e étu/ti um. elo o Jaz ojwtuis em 
lerttHt* gcnnv pt efereih uus l m t/eeorréneiti 
tie\sti forma frouxo t/e t/eferminúÇtht, ti Vniifo, 

} steu/os e ox K/uoieipiox t/esempenhom 
fun^ãt v mneorreoiex no oferto </os tres níveis 
de ensino, re^isirtint/o-se forte sobreposição 
t/e eomfh lt netos entre os entes fet/erot/os 

-t,. cvcolar rubina sna ctcmaJo mediame n gataniia ác; IV An 4" o .irvrr iiii l oadn com eoucaçao evtuw i , , . uCNCt oi | ... i-fisnti» de rcw a vciv aaov dr nlailir 
adimento gratu.io cn. crechci c prí-e»colas 4» «.anç4» 

t ■ v i de V oferecer educação mtaniil cm creche* e pie-cHol»», e, com xn II*; CH município* incum m-*c .t J- otaRW nlveit de en*mo soinente quando Mtlvwwn 
W^lade, o envmo 'unda|nc,11nl ' ^,l ' j r .eonso* auma du* peuemu.n* 

plenamemc as .^L.^^^volvrmemo iío ciuim* 
úmos vinculado* peta Constituição I edcial 4 manuieixa 

.y fviâbclcxcr» cru Ctwn os» I ktados», o DíuHio I cdcr«l c os 
n ^ A Ümio mcumhir-vc-â ic <siucacJk» mi mui, o envuvo íundan venial c o emino médio, que 

nieipio*. compciencia* c .n.n.mov de nudo assepuia. Uttm^êobétiU vtmuun. 
'cario os currículo?» c mtus» conteudoi i 1 ' 



Assim como o 1 CA. ;t I DB também ira/ uma acepção de que o ensino deve basear-se 

numa concepção da criança como suieiio de direitos ci\is básicos, incluindo aí o direito de 

participação nas decisões que afetam sua v ida I-ogo no inicio do texto da lei. na primeira 

página, o artigo 2o'4 fa/ referência ao principio de liberdade como base da educaçfto e aponta 

para o preparo no exercício da cidadania. O artigo 53°*' do f CA também aponta para essa 

preparação para a cidadania. Cabe aqui uma crítica no sentido de destacar que a idéia de 

cidadania presente está mais no campo de um ideal que de concretude. 

t) inciso II do artigo .M"*" coloca que o ensino ministrado nas instituições educacionais 

brasileiras deve basear-se, dentre outros aspectos, nos princípios de liberdade de pensamento, 

ou seja, expressando suas opiniões, idéias e pensamento 

O exercício da cidadania, significa o pleno diieito de participação ativa na sociedade e 

o artigo 22" da 1 DB expressa que a educaçáo básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a "formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho c em estudos posteriotes (BKASJI . I Wo)" 

Cumpre ressaltar que garantir todas as condições que permitam a criança usufruir dos 

seus direitos de liberdade requer uma educação mi cidadania pchi cii/adattia. na liberdade 

peta liberdade, mas com responsabilidade Ser cidadáo implica uma logu a que define direitos 

e determina deveres e. por isso. e fundamental desenvolver mecanismos e estratégias que 

favoreçam um clima onde o aspecto coletivo seja uma evidência em nscensAo. pautada pelo 

florescimento de um clima de respeito, tolerância, protagonismo infantil, autonomia e 

responsabilidade. 

u Vn ^ - A educação dever da laitiilu e do t vudo. mqwradâ nov princípios de liberdade e mo ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno dcseimdvimewo do educando, seu prepaio para o exercício da 
cidadania c sua qualdkaçSo para o Iraballso (HRAMI.. 

" An .SS* ■ A criança c o adolescente tém duciio a edotaçJko. v isando ao pleno desenvolvimenio de sua pessoa, 
preparo para o eveu ido da cidadania c qualificação paia o trabalho, asseguiando-se-lhes: ( .,}. 

H An M" - O ensino será ministrado coro base mn seguiroes pomípios 
I • igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisai e divulgar a cultura, o pensamenlo. a arte e o satvcr. 
III • pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
IV - respeito a liberdade c apreço â toletincia. 
V - coexistência de instiluiçõe» públicas e pmadas dc ensino. 
VI • giaiuidade do ensino público em esiabelecimcTOos oficiais. 
VII • valori/açâo do profissional da educação escoUt 
VIII • jjcsilo democrática do ensino publico, na forma desta I et e da legislação dos sistemas de ensino; 
IX • garantia de padrão dc qualidade. 
X ■ valoti/ação da experiência eMra-escolar. 
XI - vmculaçâo entre a educação escolar. O trabalho c as praticas soc.a.s (HRAMI . 10%) 
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i necessário di/er que o preparo para o exercício da cidadania, lal como colocado pela 

1 DB, de\e ser trabalhado de falo desde a pequena infância e n3o de forma que seja um ideal a 

ser alcançado, pois: 

/ irrcali.ua esperar que Jc rcpenic, samente 
parque se atingiu Kr IS ou -V anos, lajas se 
latnem iuJatiâas resjuunàveis <• aellvos, sem 
ler havido uma ex/nriéueia /trévia onde estas 
eamju h in ias tenham sida desenvolvidas d 
compreensão de uma participação 
democrática somente pode ser adquirida 
gradualmente através da prática social; não 
jhkie ser ensinada como uma ahstracção 
(M RNANDKS. 2005. P, V)). 

A I DB expressa a pcrspcctixa da enança como sujeito de diieitos e estabelece como 

finalidade para a I I o dcsensolv invento mle^ral da criança ali seis anos de idade, em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais. Nesse sentido, a I DB incorpora ao mesmo 

tempo a concepção de criança como sujeito de direitos e o compromisso da educaçAo com o 

desenvolvimento integral da criança, estabelecido tanto na legislação nacional quanto em 

documentos internacionais como a ( "IK 

I m lunçiio da aprovaçdo da 1 DB. o Ministério da 1 ducaçâo - Ml juntamente com o 

Conselho Nacional de I ducaçdo -CM. introduz varias alteraçAes nos sistemas de ensino 

com o fim de regulamentar os princípios estabelecidos pela lei máxima da educaçilo, 1 ssa 

rcgulamentaçóo ocorre através da elaKvraçâo e publicação de inúmeros documentos oficiais, 

Nesse contexto, as diretrizes, os parâmetros e os refeienciais curriculares nacionais (dentre 

eles o Referencial Curricular Nacional para a I ducaçAo Infantil) sAo publicados, Como 

documentos oficiais produzidos pelo Ml C. estes textos traduzem, além das oiientoçAes 

estabelecidas no ordenamento legal, a orientação da |»olíiica educacional proposta pelo 

govento da época, como também das orgamzaçAes internacionais dominantes naquele 

momento, 

A seguir, explicito as características do Referencial Curricular Nacional paru a 

I ducaçâo Infantil - RCNbl, publicado [vlo Ml i cm IRW. a fim de evidenciar aspectos do 

contexto de elaboração e implementação, estrutura c conteúdo desse documento, mantendo 

como horizonte a compreensão dos elementos que contribuem para a participaçAo da criança 

no processo educativo, 

4,2.4 Referenciais Curriculares Nacionais pata a 1 ducaçAo Infantil 
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1 mK>ra n;li> lenlia valor legal, on apontajoenurs do KCNI I serv em de dirccionamenio 

para os profissionais que aluam. Siu csirulura e de currículo nacional, embora no documento 

se alinnc uma proposta aberta flevivel e nâo obrigatória (p 7). 

A promulgavilo da Constituição de l^HK impulsionou um conjunto de reformas nas 

áreas da saúde, educaçfio e seguridade xvial. momento de promover as mudanças necessárias 

a transição democrática no pais. Iinlavia. e apenas no governo do Presidente lernando 

Henrique Cardoso, no perkxlo de 1995-2002. que essas reformas adquirem maior visibilidade 

e central idade. 

As reformas na educação ocorrem nesse período, especialmente durante o primeiro 

mandato (1995-1998). quando é aprovada a I Dli, apos oito anos de discussfto na sociedade e 

iram ilação no Congresso Nacional. A lei se constitui o marco legal nacional que impulsionou 

as reformas na educuçAo brasileira 

Nesse processo de reforma, a legislação e a base para a consecução da política publica, 

fornecendo as orientaçAes c diretri/es para o desenvolvimento da política educacional, Nesse 

sentido, dentre inúmeros aspectos relevantes apontados pela legislação, a questflo curricular 

assume uma posição central 

Na Declaração de Jomtien (ONC. 1990). dentre as muitas orientações c estratégias, 

destaca-se a que se refere á questão curricular como estratégia para melhoria da qualidade do 

ensino. Assim, há nessa Declaração a afirmação dc que 

-Iv rv/rdfégíii.v e v/H* t ■//<('<<*. oricHhithtü 
loiu rciamftuc jHira mclluiritr tis t i/e 
cstitUtridiiiic, podem ler amo /oco o.v 
eduaindox e \eu proeewo de aprendiíOftem, o 
/vwoo/ (edueiidores, odmMsirodortx e 
outros), o currículo c o awHoçâo tio 
iiprcodizuftem. moleriolx dlddllcox e 
orv/o/oçtVv í\io\ cvfro/cgiov dewm \cr 
apliiOiio\ de moneiro iniefirodo, sim 
elohoritçúo geslâo e ovií/íoçdo devem levar 
em eonia o aquisição de amheeimeiuos e 
eiipaí idades para resolver prahfcmas, assim 
como as dimcmdes sociais, culturais c éilcas 
do desemsdvimenlo humano (ONl I, 1990). 

\ I I)H também destaca a questão cuniculat em seu texto, acompanhando e 

respeitando as recomendações internacionais Assim, o artigo T di/: "a União incumhir-se-á 



«■5c csiahcleccr. cm colaborav^ com os i siados. l)iNinii> I cJeral c Municípios, compclftnciíis 

c dirctri/cs paru nortear os currículos c os conteúdos da educação básica de modo a assegurai 

formação básica comum" (BRASU. IVÚ6), l endo como (undamentos legais os 

compromissos internacionais ia assumidos c a 1 DH. um dos principais eixos de ação do 

governo 1 emando llenriquc (".utloso. cm seu primeiro mandato, foi promovei mudanças nos 

componentes curriculares para a educação básica, ou seja. construir referências e dirctri/es 

curriculares para a 1:1. o ensino fundamental c médio (PRAIX >. 20(10). 

Nesse sentido, o Ml C. assumindo o papel de formular e executar as políticas públicas 

de educação, promoveu um processo de reorganização curricular no sistema de ensino 

brasileiro. 1 . portanto, nesse cenário de reforma no sistema de educação nacional e de 

proposições curriculares, tpie é elaborado o documento HCNHI 1 le t4. portanto, uma 

proposta curricular nacional para ali 

I mbora houvesse embasamento lega! para a sua elaboração, o UCNI I não se 

constituiu cm consenso, especialmente na academia, provocando muitas controvérsias »pie 

envolveram desde a estratégia de elaboração adotada pcK» MIC, passando jveKi seu conteúdo 

ate a sua implementação (FARIA e PAI 11ARI S, 2(K)1, KRAMI R, 2(102). 

Quanto á elaboração do documento, toma-se importante ressaltai a posição «le alguns 

profissionais e pesquisadores da I 1 sobre a pertinência de um documento como o RCNM 

("crisara (2001; 2002). por exemplo, argumenta que ainda não havia consenso suficiente em 

torno de questões importantes para a M, tais como "qual a finalidade da educação infantil? 

Como se caracterizam as instituições de educação infantil? Qual a sua relação com o ensino 

fundamental?" (('FRISARA. 2002. p V%8). para que se pudesse fundamentar uma proposta 

de referencial curricular nacional 

A autora enfatiza também que 

/ / <i cJucaçtkt iitfaniíl />c/<í mui 
« «/>< « ifh uhuk diluiu lido tMilVd nuu/uid puni 
pnhiuzir um Rifaxiuidl tini ai puni us 
nulittiiçtUw tic aiuai^âd ín/tiiilH ihi ptilx / / o 
falo Jo atuaiçâo ínfaniil nâo poxsulr um 
iitHunu uio amiti ««/«■ tuhi cm diafnchi uu 
falia mas sim cspccifhhhuic Jo tircd que 
pimsd diiuhi rcficllr. tiistuni. ticholer c 
pmJuzti ainhccimcnuis sobre turno queremos 
que «< /«/ o eJueaçâo tias crianças menares ,/< 

" Hcgisira vc umbém nesse mesmo (kiksIo a elaborasào d««s baiámctios t unkulaies Natumais para 1 dueaçâo 
I undamcntal, Fropotiâ Curricular paia I Ju«,avâ«« «te i««vcns e AJuluvs e «« lícleieiu tal ( uiiíc«ilai Naei«ma) pai>1 
l-ducavâo Indígena 
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timh <7» creches c prJ-eseolus (Cl RISARA, 
2001, p. 43-44). 

Para além ilisst), constitui-se cm uma das criticas mais incisivas st>liiv o HCNIil. o fato 

desse documcnio nflo incorporar ao seu tcvii». conlonnc CVrisara (2001) aponlu. elemenios 

teóricos presentes nos diverM>s documenurs elaborados na Arca de I I. inclusive pelo próprio 

MI C. Cerisara (2001) se reícre. em especial, aos documentos, conhecidos como "as 

carinhas"'* produzidos jvla C tK>rdenaçâo Geral de I ducaçâo Infantil do Ministério da 

1 ducaçâo e Cultura - COI Dl Mi C\ sob a coordenavâo de Angela Haneto, 1 ssa produvflo é o 

resultado de debates e discussões cm seminários, conferências e simpt^sios realizados durante 

o período de 1993 a 1008. com a participação de diversos pesquisadores e profissionais da 1 1, 

alem de técnicos de diversas secretarias de educação do pais (C l RISARA. 2001) De acordo 

com a autora, esse material "atendia perfeitamente aos anseios das pessoas que atuavam nas 

instituições e era o que havia de melhor cm termos de definiçAo paia a área j )" 

(Cf RISARA. 2001. p. 44). 

Com relação a esta questão, e interessante observar que ja existiam vário» documentos 

publicados pelo MI C que reuniam esforços conjuntos no sentido de dar uma identidade para 

a f l no pais. e contavam com a aprovação dc diferentes segmentos v inculados A I 1 1 mboia 

houvesse um movimento cm prol da consolidação de uma identidade para a I I no pais. a 

elaboração do RCNI 1. ao que parece, não representa mais um desses esforços Ao contrário, o 

momento dc elaboração do RCNI 1 pode ser qualificado como um momento de rupiuiav' Rara 

Knuncr (2002. p 70). desse momento de ruptura tesulla a suspensão do material "as 

carinhas". considerado pela autora como "a mais importante contribuição do Ml (' A educação 

infantil", e sua substituição pelo RCNI I. apontado como "alvo de intensa controvérsia 

acadêmica, tanto pelo seu modo dc elaboração quanto |vor seu conteúdo e ainda as formas dc 

implementação" (70). I cite (2iH)l, p 4(1) acrescenta "estranhamente sem articulação com os 

" O cot Dl MIC. sob .1 coordenação dc Anfdii Htntno, prcuJuriu m» período de ivot « iws vAiku 
documcnUH sobre a l I I ssc* docomenio» lotam resultados dc amplo dchaie nacional com prolUsíoimis, 
lécnktn e educadores ligados i iica da t I sio cies Subsídios pwa l laboi.is!to de Diieiozes c Normas paia 
Iducaçâo 11113(1111" (PWS). "Rtoposia tkdafOgica c l umculo para Iducaçâo Iníamil um Diagnósltco c a 
Convirm,âo dc uma Metodologia dc ArUlise" (IW6) "X itietios pata um Alendimcnto em ( leshcs e Rrt-cseolas 
que Kespciic os Direitos I undamentats das t namas" (RWâ). "I ducaçâo lnlamil mi lltastl Siluaçâo Atual" 

- ptW uma Política de I onnaçâo do Rrolissumal dc i ducavío Inlaiuil" (W4), "Rolliiça de I ducaçío 
Infaniil" (1903). 

" NC4%e nuuncnto lia a subilituiçáo da Coordenadora do (O! Dl Ml ( Angela Haneto |vii (úscla Wajskop, a 
qual será uma das Coordenadoras responsáveis jKla claboravâo do Refciencial Naeirmal paia a I dueaçío 
Infamil 
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documentos que haviam sido ptodu/idos jvla ( O!DIMl C, nos últimos cinco anos. o Ml C 

publica o Referencial Curricular Nacional para a I ducaçâo Infantil". 

Na avaliação de Kramer (2(Kt2i, não havia consenso quanto à necessidade de delinição 

de parâmetros curriculares nacionais para todos os níveis de ensino da educação básica, 

especialmente para ali A questão relativa à pertinência ou não de um documento cuniculai 

de abrangência nacional para alie uma questão relevante, principalmente se vinculada à 

preocupação quanto ao respeito a diversidade sociocultural da população brasileira e das 

populaçAes infantis. Nessa perspectiva, a existência de um referencial curricular nacional 

suporia a homogeneização de praticas c conteúdos, o que seria considerado um desrespeito ao 

universo sociocultural no qual a criança estaria inserida 

Aquino e Vasconccllos (2005) colocam acerca do respeito às diferenças culturais, 

sociais c econômicas do nosso pais. que a versão definitiva do documento foi mais abrangente 

que a versão preliminar. O RfNI 1 foi elaborado num momento de ruptura I sse aspecto, em 

si mesmo, pode ter provocado influências negativas sobre a avaliação, recepção e iKiccpção 

dos profissionais ligados à I I acerva do processo de elaboração, implementação e conteúdo 

do RCNM. Assim, toma-sc importante verificar qual a estratégia proposta e adotada peto 

Ml C para a elaboração do RCNtl. uma vez que. ao que parece, esse documento contrariou 

anseios e perspectivas dc profissionais c pesquisadores ligados à área de 1 1 

O levantamento da bibliografia sobre o RC NM permite traçar o peteurso de 

elaboração deste documento Os procedimentos e mecanismos adotados pelo MI C1 para 

elaboração do RCNM obedeceram as seguintes etapas: 

a) Inicialmente foi elaborada uma versão preliminar jvn uma equipe de especialistas e 

assessores contratados pelo MI C ; 

b) f m seguida essa versão foi distribuída cntte profissionais da área de M para emissão de 

parecer; 

cl Por fim. de posse desses patcccres. o Ml C finalizou e divulgou o documento entre os 

professores da I I. conforme o quadro a veguu 
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PERÍODO AÇAO RESPONS AVE IS/ENVOL VIDOS 

1997 

Elaboração da versão 
preliminar do RCNEI 

O MEC contrata um grupo do especialistas (vinte e 
seis pessoas entre coordenação, elabotaçáo e 
assessor ia) pata elaborar o documento preliminar do 
RCNEI 

Fevereiro 
de 1998 

A versão prehmtnar e 
encaminhada a 700 
parecenstas 

Receberam a versão preliminar do 
documento profissionais, pesquisadores, 
técnicos das secretarias de educação e 
entidades ligadas a El no Brasil 

Março de 
1998 

O MEC recebe 230 
pareceres elaborados 
sobre a 
versão preliminar do 
documento 

Entre os pareceres encaminhados ao MEC 
estavam os da ANPEO, de ôrgilos municipais 
e estaduais de educação e de alguns 
pesquisadores da área de El, 
vinculados ou nfto a universidades Moyses 
Kuhlmann Jr , Eloisa Acíres Candal Rocha, 
Ana Beatruí Cansara Fülvia Rosambarg, 
Soma Kramei Lenua Haddad, 7i(ma 
Moraes Ramos de Oliveira enfie outros 

Agosto de 
1998 

Versão definitiva oo 
RCNEI ô publicada e 
divulgada pelo 
COEDl/MEC 

COE OI/MEC 

Outubro 
de 1998 

A versão definitiva do 
RCNEI e distribuída 
pelo MEC para 
profissionais de El 
do Brasil 

O MEC distribuiu 627 050 conjuntos do 
documento fmal 

1999 

Implementação do 
RCNEt nas instituições 
de 
El do Brasil 

O MEC lança o Programa de 
Desenvolvimento Profissional Continuado 
Parâmetros em Ação vinculando a adesão 
dos municípios ao programa a 
implementação do RCNEI nas 
instituições publicas de El 

Kcmtcv Ccrisani (2(K)1; :(K):). Brasil <IWK;U 

Quadro 11 - Cronogmma dt- claburaçAo do RCNK.I 

A análise critica de Aquim) c Vasconcellos (20«i5. p. 100) mostra que o documento 

"desenvolveu-se cindindo pensamento c açAo. concepção e cxecuçAo, De um lado. 

especialistas renomodos; de outro, os educadores, professores, técnicos, a quem caberia pô-lo 

em pratica" Percebe-se uma falta de reconhecimento dos profissionais que de lato fh/em a I I 

no país - os professores. Aquino (PWK. p 02) completa: " como piopor aos 

educadores'professores um trabalho que envolve a (ormaçAo da cidadania, se eles nfto sAo 

reconhecidos como cidadãos, produtores de conhecimento, que têm direito de expressar suas 

idéias c definir seu trabalho (como já vêm fa/endo há anos. apesar de tudo)"? 

De acordo com C erisara (2(HI2. p 336). uma uv que nAo houve tempo pura maiores 

debates, alguns pareceres sobre o RCNI 1 tra/iam recomcndaçtVs paru que o MIC 

estabelecesse amplo debate com os interessados no momento da divulgaçAo. considerando 
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que a estratégia adotada pelo MEC não havia sido marcada "por um processo democrático e 

participativo" (CERISARA, 2001, p. 41). 

Leite (2001, p. 41) coloca que, em 1994. a COEDI/MEC "buscou estratégias mais 

consistentes de participação e articulação dos diversos setores e ou instituições 

comprometidas com a educação infantil . 

Todavia, esse julgamento sobre o processo de elaboração do RCNEI não é 

compartilhado pelo MEC. Em documento referente à avaliação do período de 1995-2002 do 

governo Fernando Henrique Cardoso, o MEC considera que "esses referenciais [todos os 

referenciais elaborados no período] resultaram de um amplo debate nacional, do qual 

participaram professores e diversos profissionais que atuam diretamente com crianças" 

(BRASIL, 2000, p. 7). De acordo com a Secretária de Educação Fundamental do MEC, à 

época, Iara Prado, "os procedimentos seguidos na elaboração dos documentos [parâmetros e 

referenciais curriculares] representam a manifestação do espirito democrático e participativo 

que deve caracterizar a educação de base no pais" (PRADO, 2000, p. 95). 

Observa-se, nesse confronto de idéias e opiniões sobre o mesmo processo, visões 

antagônicas, A idéia de processo democrático e participativo, tanto para o MEC quanto para 

os especialistas da EI, tem um significado diferenciado. Embora existam argumentos de que 

esse mecanismo seja participativo e democrático, há que se reconhecer que a limitação do 

tempo, diante das dimensões geográficas do pais, é um aspecto que contribui para que se 

configure uma estratégia impeditiva de grandes mobilizações e de discussões mais amplas, 

como seria conveniente para um documento desse tipo e importância. 

Além disso, é fato que o RCNEI foi publicado em ano eleitoral e que o MEC, através 

da estratégia adotada na sua elaboração, assumiu lodo o controle sobre as ações a serem 

implementadas, o que pode ser compreendido como uma forma de garantir o processo e sua 

utilização como peça de marketing do governo. Esse fato reforça a idéia de que as 

divergências ocorridas dentro do grupo do COEDI/MEC tenham sido motivadas por disputas 

políticas Em conseqüência dessa estratégia, a qual não representou um consenso entre 

profissionais, pesquisadores e entidades ligadas à área de EI e o MEC, a publicação do 

RCNEI suscitou polêmicas e para alguns desses profissionais esse documento representou 

r.c,ra n FI CAOUINO e VASCONCELLOS, 2005; CERISARA, 2001; 
mesmo um retrocesso para a ti v 

LEITE, 2001). Apesar das polêmicas, o MEC publicou e distribuiu o RCNEI para municípios 

em todas as regiões do país. 

No ue diz respeito à estrutura do documento, este é composto por duas partes, 

apresentada! em três volumes. A primeira parte, composta pelo Volume 1, denominado 

À 
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Introdução, o cjual contém 103 páginas, traz reflexões sobie a tiajetória das creches e pré- 

escolas no Brasil, além de explicitar as concepções de criança, de educação, de cuidados, de 

brincadeira, de interação, de instituição de EI e piojeto educativo e do profissional 

responsável pela EI. Traz também, uma descrição da organização geral e das características 

do RCNEI e a definição dos objetivos gerais da EI. 

A segunda parte é composta pelos volumes 2 e 3 nos quais são trabalhados os dois 

âmbitos de experiências definidos pelo RCNEI como "domínios ou campos de ação que dão 

visibilidade aos eixos de trabalho educativo para que o professor possa organizar sua prática e 

refletir sobre a abrangência das experiências que propicia às crianças (BRASIL, 1998a, p. 

45). 

Assim, o Volume 2, que traz o âmbito Formação Pessoal e Social, contém 86 páginas, 

apresenta o eixo de trabalho Identidade e autonomia que se refere "às experiências que 

favorecem, prioritariamente, a construção do sujeito (BRASIL, 1998a, p. 46). 

O Volume 3, âmbito Conhecimento de Mundo, contém 269 páginas, e trata dos 

seguintes eixos de trabalho: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral c Escrita, 

Natureza e Sociedade e Matemática vinculados à construção das diferentes linguagens pelas 

crianças (BRASIL, 1998a, p. 46) 

O quadro abaixo sintetiza a organização do documento: 

VOLUMES CONTEÚDO 

1a parte - 
introdução 

Volume 1 
Introdução 

Reflexão sobre as creches e pré-escolas no Brasil; 
definição das 
concepções: criança, educação, cuidados, 
brincadeiras, 
interação, instituição, projeto educativo e profissional 
da 
El; organização e características do RCNEI; 
objetivos gerais da El. 

2a parte 
âmbitos de 
experiência e 
eixos 

Volume 2 
Formação Pessoal 
e 
Social 

Eixo de trabalho: identidade e autonomia. 

Volume 3 
Conhecimento de 
Mundo 

Eixos de trabalho: Movimento, Música, Artes Visuais, 
Linguagem 
Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 

Fonte: (Brasil, 1998a). 

Quadro 12 - Organização curricular nacional para a Educação Infantil 

Para cada eixo de trabalho, são indicados objetivos (gerais e específicos), conteúdos e 

orientações didáticas, estabelecidos para a faixa etária de zero a três anos e de quatro a seis 

anos de idade, conforme a figura abaixo. 

     A 
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EIXO DE TRABALHO 
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   1     

1 Zero a três 
1 | Quatro a seis 

1 1 

í 
| Objetivos J Objeti vos 

1 

1 
Conteúdos | Conteúdos 

11 
Orientações didáticas | | Orientações didáticas 

Fonte; Brasil, (1998a). 

Figura 1 - Organização interna dos volumes 2 e 3 do RCNEI 

Quanto à estrutura organizacional do RCNEI, Aquino e Vasconcellos (2005, p. 107) 

avaliam como positiva a tentativa de pensar uma forma que fuja dos modelos tradicionais, 

mas ponderam que o RCNEI apenas utiliza termos diferentes, sem fugir da divisão por 

disciplinas: "sacralizando as disciplinas acadêmicas de sempre, o que leva a um processo de 

apropriação do conhecimento visto de forma fragmentada e não problematizada". 

Observa-se que a estrutura do RCNEI apresenta configuração complexa. Embora 

fundamentado no texto legal da LDB, sob diversos aspectos, o RCNEI propõe (ou impõe) um 

texto que, em suas quase 500 páginas, discorre sobre a melhor forma de trabalho com as 

crianças de zero a seis anos de idade e para isso busca articular as concepções explicitadas ao 

longo de todo o texto. 

Em relação ao conteúdo do RCNEI, Aquino e Vasconcellos (2005), Cerisara (2001), 

Leite (2001) considera que o RCNEI apontou uma direção diferente da que vinha sendo 

discutida e avaliada pelos profissionais de EI. 

Para Cerisara (2002), o documento Critérios para um atendimento em creches e pré- 

escolar que respeite os direitos fundamentais das crianças, produzido pelo MEC em 1995, é 

emblemático nesse sentido, pois trazia uma concepção de EI que tinha como foco a criança e 

seus direitos fundamentais. Mas o RCNEI, argumenta ela, apresenta uma concepção muito 

mais próxima do ensino fundamental, ou seja, uma versão escolarizada para a EL 
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Aquino e Vasconcellos (2005, p. 104) concordam com Cerisara (2002) quando se 

posicionam sobre o conteúdo do RCNEI: 

na versão final, a preponderância de valores 
de uma única região do país foi evitada, pois 
as análises críticas anteriores demonstraram 
que a hegemonia regional foi obstáculo à 
compreensão de um dos objetivos centrais do 
trabalho, isto é, o respeito e a valorização da 
pluralidade e multiculturalidade de nossa 
sociedade. (...) a linguagem adotada, assim 
como a estrutura e organização curricular 
revelam a marca da educação formal, 
tradicional, a qual visa, em última instância, a 
aquisição de conteúdos. Esse modelo 
educacional traz a face da creche e pré-escola 
da classe média urbana, onde freqüentemente 
se observa uma extrema preocupação e 
supervalorização da escrita e de conteúdos 
escolares, fazendo um arremedo do ensino 
fundamental. 

O parecer elaborado pela ANPED60 para a versão preliminar do RCNEI também faz 

menção a esse aspecto, explicitando que, apesar de trazer referências negativas à concepção 

escolarizada na EI, "é exatamente uma concepção tradicional de escola que transparece na 

proposta, na forma como entende os conteúdos, na maneira como concebe o sujeito da 

aprendizagem [...]" (1998, P- 95). Nesse sentido, o RCNEI "retrocede em relação a todo um 

debate desenvolvido no país, o qual já obteve consensos importantes a respeito das 

características específicas que deve assumir a educação e o cuidado da criança pequena em 

contextos coletivos" (ANPED, 1998, p. 94). Fullgraf (2001, p. 71), reforçando essa análise, 

aponta que o RCNEI "traz de forma implícita uma concepção de educação compensatória e 

escolarizante, além de considerar a criança numa perspectiva de sujeito universal", 

representando, assim, um retrocesso. 

Além desse aspecto, o parecer da ANPED (1998) aponta outros problemas presentes 

no RCNEI. Dentre aqueles que se referem ao conteúdo, destaca-se a questão relacionada à 

concepção de desenvolvimento infantil, que de acordo com o parecer é marcada pelo viés 

"psicologizante cognitivista". O parecer aponta que essa abordagem, da forma como está 

60 ... . , * xinpn fni elaborado sobre a versão preliminar do Referencial Curricular Nacional 

para a FvC Trrr em^998 por pesquisadores e profissionais vinculados ao GT 07 Educaçío da Criança 
roVo"r ^^i;e d„,9

RçVr.Zl.,verifica-se que algumas sugesfdes presentes nesse parecer foram 
incorporadas à versão final do documento, principalmente as ,ue se refenam ao documento introdutório. 
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apresentada no texto, se sobrepõe a outras dimensões do desenvolvimento humano. Nesse 

sentido, sugere que, 

ao apresentar os principais aspectos do 
desenvolvimento infantil na etapa de 0 a 6 
anos, é importante enfatizar não só como as 
novas gerações humanas crescem e se 
desenvolvem, mas como esse processo é 
marcado pelas condições ambientais 
encontradas pela criança ao nascer, em sua 
família, cultura, região, grupo social, país, 
período histórico (ANPED, 1998, p. 94). 

Torna-se evidente que as interpretações acerca do RCNEI são inúmeras e consideram 

diversos aspectos. É possível, ao resgatar algum desses aspectos, evidenciar que a elaboração 

do RCNEI não foi consenso entre os profissionais/pesquisadores da área e o documento do 

MEC tampouco significou unanimidade nas interpretações acerca das concepções ali 

defendidas. 

Como foi visto anteriormente, o RCNEI é uma proposta curricular nacional para a EI. 

Como uma proposta, é um documento que visa a contribuir, conforme finalidade declarada 

em seu texto, 

com as políticas e programas de educação 
infantil, socializando informações, discussões 
e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo 
de técnicos, professores e demais profissionais 
da educação infantil e apoiando os sistemas de 
ensino estaduais e municipais (BRASIL, 
1998a, p. 13). 

Nesse sentido, o RCNEI tem por objetivo servir de material auxiliar ao professor no 

trabalho educativo com as crianças de zero a seis anos nas instituições de EI (creches e pré- 

escolas) e "como elemento orientador de ações a busca da melhoria de qualidade da educação 

infantil brasileira" (BRASIL, 1998a, p. 14). 

Todavia, não foi nessa perspectiva que a implementação do RCNEI ocorreu. Como foi 

visto anteriormente, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995- 

1998), a prioridade foi a elaboração das diretrizes curriculares; porém o segundo mandato 

(1999-2002) assumiu como prioridade, na área da educação, a formação de professores, 

inicial e continuada (PRADO, 2000). 

Nessa perspectiva, o MEC lança, em 1999, o programa de formação continuada 

denominado Parâmetros em Ação, destinado à formação em serviço dos profissionais da EI e 
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do ensino fundamental. Esse programa foi implementado a partir do segundo semestre de 

1999. Nessa implementação, o MEC adota a estratégia de vincular a adesão ao programa à 

implementação do RCNEI nos municípios participantes. Isso talvez possa esclarecer as altas 

taxas de adesão ao RCNEI, apontadas pelo Censo da Educação Infantil realizado pelo MEC 

no ano de 2000 e divulgadas em 2001. Além disso, a partir de 2001 a liberação de recursos do 

FNDE para a educação pré-escolar nos municípios foi condicionada à implementação do 

RCNEI como proposta curricular. 

O MIEIB, em Carta Aberta de 2001, denuncia a forma como essa vinculação estava 

ocorrendo e solicita ao MEC a rápida reparação deste equívoco, uma vez que o RCNEI se 

apresentava como uma proposta "aberta, flexível e não obrigatória" (BRASIL, 1998a, p. 14). 

Vincular recursos financeiros para a EI à implementação do RCNEI é uma estratégia que a 

transforma de proposta não obrigatória a proposta única e imprescindível para as instituições. 

Destaca-se, por fim, outro aspecto relevante nessa estratégia de implementação 

adotada pelo MEC. Havia urgência em implementar o RCNEI e isso pode ser constatado 

através do "atropelamento" que houve dentro do próprio MEC. Nesse sentido, ressalta-se que 

o RCNEI foi publicado antes mesmo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil - Resolução CNE/CEB n. 1, de 7 de abril de 1999. 

As Diretrizes (BRASIL, 1998b), ao contrário do RCNEI, que não tem valor legal61, 

possuem caráter obrigatório ou mandatório e oferecem princípios, fundamentos e 

procedimentos para que as instituições de EI organizem, desenvolvam e avaliem suas 

propostas pedagógicas (artigo 2o). No próximo item discorremos sobre a análise das diretrizes. 

Embora o RCNEI seja apresentado como não obrigatório, sua estrutura é de currículo 

nacional fechado, que repercutirá intensamente na organização das unidades educativas. 

Sobre isso Aquino e Vasconcellos (2005, p. 105) ponderam que: 

a não-ohrigatoriedade acabou por criar 
dúvidas junto à comunidade educacional uma 
vez que, pela estrutura e elementos utilizados 
na organização do documento, se constitui 
como um currículo de fato. Tal modelo 
curricular acirra a crítica de que o MEC 
desconsiderou as determinações expressas na 

61 No Parecer 22/98 do CNE, da relatora Regina Assis, encontra-se: "A iniciativa do MEC, através da ação da 
COEDI/MEC, de produzir e divulgar Referenciais Curriculares para a Educação Infantil, é uma importante 
contribuição para o trabalho dos educadores de crianças de 0 aos 6 anos, embora não seja mandatório (...) 
ficando, no entanto, a critério das equipes pedagógicas a decisão de adotá-la na íntegra ou associá-la a outras 
Propostas" (BRASIL, 1998a, p. 481). 
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LDB/96 quanto a quem compete a elaboração 
de currículos e qual o papel da esfera federal. 

Os aspectos mencionados acima são indícios da forma pouco democrática adotada 

pelo MEC tanto no processo de elaboração quanto na implementação do RCNEI. Em todo o 

processo, no qual a participação da sociedade é bastante relegada, a ação principal coube ao 

MEC, caracterizando uma mudança nas estratégias de ação desse órgão em relação ao período 

anterior. 

O processo que tem início em 1997, com a elaboração do documento preliminar, e 

concluído em 1999, com a sua implementação nas instituições de EI do Brasil, revela 

claramente qual a opção adotada pelo MEC. 

Observa-se que o RCNEI é um documento que evidencia antagonismos, incoerências e 

divergências presentes tanto em relação a sua elaboração quanto ao seu texto. Ressalte-se com 

isso que as circunstâncias que envolveram esse processo foram bastante peculiares e que, de 

certa maneira, deve se refletir na sua estrutura interna e nas concepções nele explicitadas. 

Quanto às concepções veiculadas no RCNEI, foi possível verificar que a imagem de 

criança revela um sujeito ativo, independente, autônomo, capaz de refletir e agir em contextos 

diversos, produzir cultura e construir conhecimento, tudo isso em interação com os outros 

sujeitos, adultos ou crianças e com o meio em que se desenvolve. Quais as razões para que 

esse documento veicule essa concepção de criança? Talvez duas razões possam explicar esse 

discurso; a primeira razão seria ultrapassar a visão de que a criança é incompetente, incapaz e 

passiva, presente também na área da educação; a segunda é assumir uma perspectiva mais 

condizente com a proposta de criança cidadã. As duas razões não se excluem mutuamente. 

Em uma ótica mais progressista, parece haver é uma tentativa de adequação do discurso 

utilizado no RCNEI à demanda dos movimentos sociais e de profissionais e pesquisadores da 

área. 

Todavia, a análise desse discurso sobre a infância e a criança sugere algumas 

contradições. Observa-se que, desde o início do texto, é admitida uma diferenciação entre 

crianças e adultos, universo infantil e universo dos adultos, baseada na afirmação das 

especifícidades das crianças. Porém essas diferenças vão ficando cada vez menos evidentes ao 

longo do texto do RCNEI. Isso porque, conforme foi visto anteriormente, existe uma 

tendência explícita de transmitir uma imagem de criança mais independente e autônoma, 

portanto de uma infância com maior autonomia. 
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Ao atribuir o status de cidadania à criança, igualam-se dois mundos admitidos, a 

princípio, como distintos. Aponta-se com isso a primeira contradição no documento: afirmar 

especifícidades ou particularidades da infância e, ao mesmo tempo, definir características que 

igualam adultos e crianças. Note-se, ainda, que na maioria das referências feitas à criança são 

utilizadas expressões que transitam mais no universo dos adultos do que no das crianças 

(independência, autonomia, iniciativa, coordenação de ações e de pontos de vista, cidadania, 

participação). Isso indica a existência de uma estratégia de adequação do discurso para que se 

conforme melhor no contexto. 

Quanto aos direitos das crianças, observa-se um reconhecimento dos mesmos. 

Expressões como "respeito à dignidade e aos direitos das crianças", "direito das crianças a 

brincar" ou "crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos", revelam 

que há no texto a proclamação e reconhecimento de direitos para as crianças. Isso sugere a 

seguinte associação: se as crianças possuem direitos e eles são direitos reconhecidos, então as 

crianças são cidadãs. Nesse sentido, crianças e adultos são iguais perante a lei, possuem 

direitos, portanto são cidadãos. Note-se que as expressões utilizadas nesse sentido são 

bastante categóricas, "exercitem o autogoverno", "independência para agir", "escolher e 

tomar decisões", "formular questões", "imaginar soluções", "expressar suas opiniões, 

interpretações e concepções de mundo", "desenvolver formas de intervir", "desenvolver 

sentimentos de justiça", "capacidade de dialogar . 

Nesse sentido, vários momentos do texto do RCNEI indicam a possibilidade de 

exercício da cidadania — apesar de falar em cidadania sem defini-la - das crianças, vinculada 

ao oferecimento de práticas educativas de qualidade pelas instituições de EI. São afirmações 

do tipo "implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar 

as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras" (BRASIL, 

1998a, p. 51, grifo meu), que possibilitam compreender que na construção desse discurso 

sobre a participação ativa das crianças, a EI apaiece como um espaço para o exercício da 

cidadania das crianças. Portanto, cabe à EI favorecer as condições que permitam às crianças 

participação nas questões relativas ao seu piocesso educativo. Veiifica-se, nesse sentido, que 

os direitos atribuídos e reconhecidos como legítimos para as crianças são, na verdade, direitos 

que estão muito próximos daqueles declarados nos documentos internacionais e, portanto, se 

referem aos direitos humanos. 

As proposições presentes no RCNEI remetem a uma noção de que as crianças são 

participantes ativas nas relações que estabelecem com os outios, adultos ou crianças, e com o 

meio em que se desenvolve. São atribuídas capacidades que possibilitam a participação da 



144 

criança nas questões concernentes a sua vida nas instituições em que estudam, ainda que estes 

aspectos permaneçam atrelados aos graus ou níveis de participação, uma vez que é 

inadequado referir-se às crianças tão pequenas como cidadãs plenas. 

Como dizer que uma criança, especialmente a de zero a seis anos, seja capaz de 

exercer sua cidadania, de assumir as responsabilidades que o exercício da cidadania exige? É 

possível que ela participe de todos os aspectos inerentes à sua vida escolar, por exemplo? 

Estas questões estão na origem do presente estudo, que espera indicar como respondê-las. 

4.2.5 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: documento inexpressivo 

Considerando o ordenamento legal, no qual tem se baseado a política de educação das 

crianças pequenas no Brasil, especialmente a partir da década de 1980, deu-se, em dezembro 

de 1998 a aprovação do Parecer 022/98 sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 1998b)6''. 

O referido documento estabelece as diretrizes, princípios, fundamentos e 

procedimentos que deverão orientar as instituições de EI quanto à organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas e projetos pedagógicos. 

Este encontra-se assim estruturado: inicialmente o texto percorre um caminho 

histórico mostrando como o conceito de criança tem evoluído através dos séculos; em seguida 

registra a utilização histórica e dicotômica dos termos creche e pré-escola no Brasil e por fim 

traz oito diretrizes. 

Embora de caráter mandatório, o documento acabou por não ter a devida repercussão. 

O documento foi silenciado pelo governo federal que fez ampla divulgação dos RCNEI sem 

fazer menção às diretrizes, adotando uma "prática que não acata as determinações postas pela 

LDB" (AQUINO e VASCONCELLOS, 2005, p. 106). 

No que diz respeito à garantia dos direitos das crianças, foi possível verificar uma 

preocupação, assim como nos outros documentos analisados, com a sua garantia. Há uma 

preocupação com os direitos de participação na medida em que propõe uma educação pautada 

nos princípios do exercício da cidadania. 

62 Realizei a análise documental até o mês de novembro de 2009, portanto quando foi promulgada a Res n0 05 de 
17 de dezembro de 2009, que institui novas diretrizes para a educação infantil, eu já tinha encerrado este 
capítulo. 
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4.3. Direitos das crianças nos documentos legais municipais: orientações oficiais no 

âmbito municipal sobre o direito de participação 

4.3.1 Documentos da Secretaria de Educação de Juiz de Fora 

Desde 2005, a SE/JF tem publicado documentos que buscam traçar as orientações 

educacionais para as escolas municipais. No final do ano de 2005, o primeiro documento foi 

publicado e distribuído oficialmente para todas as escolas municipais. De caráter introdutório, 

intitulado "Diretrizes Educacionais para a Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora: Escola 

com compromisso social — Documento Introdutório , o documento procura sistematizar uma 

base comum para a educação do município apiescutando os princípios básicos em torno dos 

quais as escolas, em suas diferentes realidades, devem constituir suas propostas pedagógicas. 

Contempla a EI, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, apresentando a 

concepção e as especifícidades que configuram cada modalidade de ensino. 

No ano seguinte, em 2006, a SE/JF publicou e distribuiu para todas as escolas 

municipais um segundo caderno, intitulado Diretrizes Educacionais para a Rede Municipal 

de Ensino de Juiz de Fora; Escola com compromisso social - Fundamentação Teórica", 

contendo textos de pesquisadores e estudiosos da área da educação, construídos a partir da 

discussão com os educadores da rede municipal sobre as concepções que deveriam estar 

presentes na prática pedagógica das escolas. 

No ano de 2009, a SE/JF publicou e distribuiu para todas as escolas municipais o 

documento intitulado "Linhas Orientadoras para a Educação Infantil nas Escolas da Rede 

Municipal de Juiz de Fora", elaborado a partir do trabalho de campo com crianças das escolas 

municipais que tinham entre três e cinco anos de idade e dos encontros no grupo de estudos 

composto por educadores da rede municipal. Pretende servir de base para as discussões. 

Planejamento e avaliação das ações pedagógicas cotidianas, tendo as crianças e suas infâncias 

como centro de todo o processo educativo. 

Cumpre ressaltar que analisar toda a proposta curricular do município de Juiz de Fora 

daria um novo trabalho. Esclareço que, assim como nos outros documentos, a área a ser 

estudada especificamente se refere a como o direito à participação aparece ou não na proposta 

da rede municipal. 

Analisando estes três documentos, é possível afirmar que a concepção de infância 

defendida e sustentada é aquela que "nega a criança como ser inábil, ineficiente, que não 

alcançou ainda a segurança do adulto (SE/ JF, 2005, p. 21), entendendo a criança como 

sujeito participante da sociedade' (SE/ JF, 2005, p. 23). 
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como pode ser de ^."""^ições, planejar suas ações de forma intencional e 

na prática social e, a partir de ^ democrática no interior das 

transformadora da realidade, influiu 

eSC0,aS- . narece que a discussão e a definição do PPP na escola brasileira 
De qualquer modo, P autonomia e formação do sujeito crítico. Mas, afinal, 

estão vinculadas à idéia de V**** poljtico e pedagógico? O que é participação? 

o que é um projeto? Qual O senti ° ^ (silvAj a palavra 

Segundo o Dicionário e ■ ^ , toçado para ^ com 

"projeto" deriva do latim '' Evocàa^idéia de uma certa figuração visível do objetivo 

intencionalidade clara e expressa, voca dido como tomada de decisão coletiva 
+ "nroieto aqui bcia que se quer alcançar. Portan o, P ^ empiricamente esforços para realizá-la. Tais 

Porque engendrada nas bases e que ■ associados com a participação dos 

esforços, de natureza humana, somente serão possíveis 

sujeitos envolvidos neste processo. 

No entendimento de Veiga (2002, p. 1?): 
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Sobre a garantia dos direitos das crianças, foi possível verificar uma preocupação com 

o seu cumprimento, na medida em que se propõe uma educação pautada nos princípios do 

exercício da cidadania. 

O documento intitulado "Linhas Orientadoras para a Educação Infantil nas Escolas da 

Rede Municipal de Juiz de Fora" aponta com mais clareza o exercício do direito à 

participação quando coloca que as crianças devem ser compreendidas como sujeitos ativos, 

participativas, cidadãos de direitos, determinando como uma de suas dimensões pedagógicas 

"a liberdade de expressão da criança" (SE/JF, 2009, p. 27). Na parte final do documento, é 

listado e comentado um conjunto de legislações que resguardam os direitos das crianças. É 

interessante a inclusão deste item em um documento ao qual educadores têm acesso, porque 

as vezes eles próprios não tem conhecimento deste corpo de direitos legais que as crianças 

com as quais trabalham possuem. 

4.3.2 Proposta pedagógica das escolas pesquisadas 

A temática sobre o Projeto Politico-Pedagógico - PPP - tornou-se lugar comum no 

campo educacional a partir da LDB, afinada com a perspectiva neoliberal, e apresenta-se com 

objetivos e finalidades diversas. Entretanto, tanto pode estar pautado na lógica empresarial 

como instrumento de controle, eujos mecanismos se originam cm várias situações de decisáo. 

como pode ser de caráter emancipatório, ao reconhecer o movimento dialético que acontece 

na prática social e, a partir de suas contradições, planejar suas ações de forma intencional e 
i Uofininrin no modelo de gestão democrática no interior das 

transformadora da realidade, intlumüo no mouciu b 

escolas. 

De qualquer modo, parece que a diseussâo e a definição do PPP na escola brasileira 

estão vinculadas á idéia de participação, autonomia e formação do sujeito critico. Mas, afinal, 

o que é um projeto? Qual o sentido dos adjetivos político e pedagógico? O que é participação? 

Segundo o Dicionário de Ciências Políticas e Sociais (SILVA, 1986), a palavra 

"projeto" deriva do latim projeCuse significa aquilo que é lançado para frente com 

intencionalidade clara e expressa. Evoca a idéia de uma certa figuração visível do objetivo 

que se quer alcançar. Portanto, "projeto" aqui será entendido como tomada de decisão coletiva 

porque engendrada nas bases e que busca empiricamente esforços para realizá-la. Tais 

esforços, de natureza humana, somente serão possíveis associados com a participação dos 

sujeitos envolvidos neste processo. 

No entendimento de Veiga (2002, p. 17). 
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O Projeto Polit ico - Pedagógico vai além de um 
plano de atividades diversas [...]. Deve ser um 
processo de reflexão e discussão dos 
problemas da escola [...]. Busca um rumo, 
uma direção. E uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com compromisso assumido 
coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto 
político no sentido de compromisso com a 
formação do cidadão para um tipo de 
sociedade. E pedagógico, no sentido de definir 
as ações educativas e as características 
necessárias às escolas de cumprirem 
propósitos e suas intencionalidades. Portanto, 
político e pedagógico têm assim significação 
indissociável. 

Azanha (2000, p. 29-30) considera que a importância do desenvolvimento do PPP na 

escola está na tomada de consciência dos sujeitos quanto aos limites e possibilidades daquela, 

pois os problemas da escola refletem e sintetizam os problemas da sociedade na qual a escola 

está inserida: 

O projeto pedagógico da escola é apenas uma 
oportunidade para que algumas das coisas 
aconteçam e dentre elas o seguinte: tomada de 
consciência dos principais problemas da 
escola, das possibilidades de solução e 
definição das responsabilidades coletivas e 
pessoais para eliminar ou atenuar as falhas 
detectadas. 

Alerta ainda que a relevância de um projeto pedagógico não está em nenhuma "ciência 

de projetos" ou de manuais milagrosos, mas sim no exercício sempre doloroso da busca por 

uma efetiva autonomia tanto do sujeito como da escola. 

Num projeto pedagógico tudo é relevante na 
teia das relações escolares, porque elas são 
potencialmente educativas ou deseducativas. 
[...] Enfim o importante é a motivação e o 
empenho comum numa reflexão 
institucionalmente abrangente e o firme 
propósito de alterar práticas nos sentidos 
indicados por essa reflexão. Para isso, não há 
fórmulas prontas e convém não esperar auxílio 
de uma inexistente "ciência dos projetos" ou 
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de roteiros burocratizados. Elaborar um 
projeto pedagógico é um exercício de 
autonomia (AZANHA, 2000, p. 33). 

Concordando com tais autores, Quinteiro et al (2005) sugere que o PPP, além de ser 

um processo de reflexão, discussão e definição sobre os rumos da escola, pode ser também 

um mecanismo valioso de participação e organização política dos trabalhadores no seu 

próprio local de trabalho, uma vez que os problemas escolares são síntese das múltiplas 

determinações e contradições sociais. Discutir e definir as finalidades educativas e formativas 

da escola é, portanto, contribuir para a reflexão e elaboração de um projeto mais amplo de 

sociedade, de modo a exercitar a participação direta (ativa) na tomada de decisões em 

assuntos do seu interesse. E isto exige tempo e muita paciência histórica. 

No que diz respeito à participação da comunidade escolar na elaboração do projeto 

pedagógico da instituição educacional, a LDB, em seu ailigo 14 , inciso I, coloca a 

necessidade " da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola" (BRASIL, 1996). 

Ela também regulamenta a gestão democrática da escola pública como ícone de uma 

nova compreensão em torno da educação e das relações no interior da escola; decorrência 

disto é o artigo 12o63, da referida lei, citado na introdução deste trabalho, o qual institui a 

necessidade de cada escola elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

Após discutir os documentos norteadores mais gerais sobre os direitos das crianças e a 

sua educação, é importante trazer os documentos produzidos pelas duas instituições 

pesquisadas. Dentre estes optei por analisar a proposta pedagógica porque ela se propõe a 

organizar e implementar ações para gerir a formação dos educandos da EI. 

4.3.3.1 Proposta pedagógica da Instituição Verde 

Além da exigência contida na LDB para a elaboração da proposta pedagógica por 

parte das instituições educacionais, a SE/JF, através da Res. 25/200864 coloca em seu artigo 

5o- "O Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar de cada unidade de ensino serão 

elaborados com a participação de toda comunidade escolar" (JUIZ DE FORA, 2008, p. 01). 

63 Art 12° Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica (BRASIL, 1996). 

64 Estabelece normas para organização e funcionamento das escolas municipais. 
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A partir das exigências legais, a Instituição Verde elaborou sua proposta pedagógica 

que se encontra assim estruturada! inicialmente é justificada a necessidade de elaboraçao do 

documento a partir da exigência da LDB; logo em seguida é apresentado o histórico, a 

identificação, a caracterização e os objetivos da instituição, depois e colocada a oiganização 

administrativa, pedagógica, curricular e do tempo escolar; e finalmente é apresentada a 

proposta de inclusão, a forma de avaliação da instituição e as formas de articulação com a 

comunidade. 

É importante salientar que, na análise do documento da instituição, vou usar o termo 

proposta pedagógica, apesar da nomenclatura empregada no referido texto ser projeto 

político pedagógico: 

[...] a Instituição Verde através de seu Projeto 
Político Pedagógico propõe-se a criar 
condições para melhor educar e socializar 
seus alunos (INSTITUIÇÃO VERDE, 2009, p. 
6). 

Fundamentada teoricamente em um viés cognitivista65, o que torna notória a influência 

exercida pelos RCNEI na sua elaboração, a proposta tem como eixo norteador do trabalho 

cotidiano os conteúdos das diversas áreas do conhecimento. 

A influência dos RCNEI na proposta pedagógica da Instituição Verde é referendada 

pelo artigo 26° da Res. 25/2008, que dá as instruções para elaboração das propostas 

pedagógicas para a EI: 

Ari. 26° A Proposta Pedagógica para a 
Educação Infantil na rede municipal de ensino 
de Juiz de Fora deverá seguir os seguintes 
fundamentos norteadores: 
I - Princípios éticos da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum; 
II - Princípios políticos dos direitos e deveres 
da cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática; 
III - Princípios estéticos da sensibilidade, da 
criatividade, da ludicidade e da diversidade 

das manifestações artísticas e culturais; 
IV - Diretrizes educacionais para a rede 
municipal de ensino de Juiz de Fora (JUIZ DE 
FORA, 2008, P. 03). 

65 Tal nersnprtiva sofre críticas da área acadêmica que se volta em defesa da necessidade de se considerar as 
es^cificidades lias crianças em — fii*as etárias e ^ da El " a,"al sodadi"l'i 

brasileira. 
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A preponderância dos RCNEI na proposta vem corroborar a tese de doutorado de 

Wiggers (2008), que fez uma análise das propostas pedagógicas das instituições educacionais 

públicas estaduais de Santa Catarina e verificou que os RCNEI é o documento mais utilizado 

para subsidiar a proposta pedagógicas das instituições que trabalham com ciianças pequenas. 

O documento declara que a proposta é resultado da paiticipação dos piofissionais da 

instituição: direção, coordenação e professores. Entretanto, tal declaração não vem 

acompanhada dos procedimentos e mecanismos utilizados para envolver todos na elaboraçao 

da proposta. Mas no final do ano de 2007, época em que eu fazia o estudo empírico na 

instituição, participei de duas reuniões na qual o icfeiido documento estava sendo 

reformulado. Na ocasião pude ver que a direção, a cooidenação t os educadoies elaboravam o 

documento em grupos, quer dizer, cada grupo ficava responsável por uma parte do texto, em 

seguida cada parte era apresentada para o coletivo tomar conhecimento e discutir. 

Não foi informado no documento nenhuma instância de participação e decisão coletiva 

dos pais e das crianças. Este dado é revelador de que estar contemplado na legislação não 

significa mudanças na realidade das instituições e/ou a transformação em instituições 

participativas. Os mecanismos de participação tais como Associação de Pais e Conselhos de 

Classe não estão presentes no texto da proposta. Entretanto, não posso afirmar que nesta 

instituição não existam de fato tais instâncias de participação. Porém, a não inclusão pode 

significar que o grau de participação e de organização destas instâncias não deva ser relevante 

a ponto se serem incluídas no texto. A respeito da Associação de Pais, perguntei à diretora 

sobre a sua existência e, ela informou que não existe na instituição este mecanismo de 

participação. 

No que diz respeito ao direito de participação infantil no processo educativo, verifiquei 

que não é colocado explicitamente como isso acontece, no entanto aparece no documento 

grande preocupação com a "formação do sujeito crítico e participativo" e com "o direito da 

criança de expressar seus sentimentos," o que parece trazer implícito a noção de participação 

infantil. Entretanto, a proposta não contempla a forma como estas crianças participam do 

Processo educacional. Faz-se necessário um questionamento: talvez a instituição insira no 

texto de sua proposta o princípio da participação infantil porque ultimamente esta noção se 

tornou palavra de ordem presente nos discursos envolvendo aspectos políticos e educacionais, 

Por conta do paradigma da criança como sujeito de direito à participação nas questões que se 

referem à sua vida. 
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Será que esta noção de formação do sujeito crítico, participativo é apenas jargão? 

Houve reflexão sobre os condicionantes históricos, filosóficos e ideológicos que envolvem 

tais termos? Os dois capítulos seguintes se propõem a verificar como que isso acontece no 

interior da instituição. 

De acordo com as definições legais, compete ao colegiado acompanhar o cumprimento 

do projeto, mas verifiquei no documento da proposta que as formas deste acompanhamento 

não estão explicitadas. 

Por fim, observei o emprego de uma nomenclatura própria do ensino fundamental, o 

que pode sugerir uma concepção escolarizada de EI defendida pela instituição: 

Além das escadas, a Escola também dispõe de 
rampas de acesso, facilitadoras aos usuários 
de cadeiras de rodas, tanto no interior quanto 
no acesso principal à Escola (INSTITUIÇÃO 
VERDE, 2009, p. 4, grifo meu). 

Para conseguir educar e socializar 
efetivamente seus alunos, a Escola prioriza a 
relação dialética entre professores, alunos e 
demais funcionários, possibilitando que o 
conhecimento desse aluno seja construído a 
partir dessa relação dialética (INSTITUIÇÃO 
VERDE, 2009, p. 6, grifo meu). 

4.3.3.2 Proposta pedagógica da Instituição Rosa 

A proposta pedagógica da Instituição Rosa, redigida em uma linguagem que busca 

aproximar-se do leitor, é complementada pelo seu regimento e está sendo reestruturada. 

Encontra-se assim estruturada: inicialmente traz um breve histórico da instituição relatando 

suas dificuldades de criação; em seguida apresenta a organização pedagógica, os pressupostos 

teóricos que a fundamentam e por fim apresenta a forma como é trabalhada a metodologia dos 

projetos de trabalho com as crianças. 

Baseia-se em uma concepção teórica sócio-interacionisla" e utiliza como metodologia 

o desenvolvimento de Projetos de Trabalho" na qual "as crianças estão acostumadas a 

'Tncorad.nosconceITTÃTbr.ção majorame a autonomia de Piagc,. de atividade mediada de Vygotsky. 
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lidarem com um tipo de prática que envolve a pesquisa de temas de forma pouco usual para 

crianças fora daquele universo" (MOURÃO, 2007, p. 15). 

Desse modo, algumas atividades são combinadas na rodinha e planejadas 

cuidadosamente para que as crianças possam ampliar seu conhecimento sobre o mundo que as 

cerca, tornando-se participantes ativas deste processo. Outras atividades surgem no decorrer 

do dia, e contam com o papel do educador de estar atento ao que é de interesse das crianças, 

ou se já é hora de passarem para uma atividade com uma outra temática. Os assuntos 

estudados não têm tempo pré-determinado para serem desenvolvidos, sendo definidos pelo 

interesse das crianças. O desenvolvimento do trabalho visa partir daquilo que já é conhecido 

pelas crianças, caminhando na direção de novos conhecimentos e experiências, tendo as 

outras crianças, o educador e os bolsistas como parceiros. 

Apesar da proposta nao ter sido clara quanto as íoimas de paiticipaçao de todos os 

integrantes da Creche em sua elaboração - coordenação, educadores, bolsistas, assistentes 

sociais, psicólogos - é possível afirmar que ela foi elaborada por muitas mãos, pois a Creche 

tem seis momentos/oportunidades em que os profissionais se reúnem para pensar e repensar o 

trabalho: as reuniões semanais de planejamento participativo e de planejamento pedagógico, 

encontros dos educadores com as coordenadoras, que acontecem semanalmente, as formações 

continuadas que acontecem mensalmente, as reuniões quinzenais da Comissão de Pais, as 

reuniões do grupo gestor que acontecem quinzenalmente, e as rodinhas diárias dos 

combinados das crianças. 

A Creche tem em sua proposta pedagógica o objetivo do desenvolvimento da 

autonomia moral e cognitiva das crianças, que se encontra revelado entre os vários aspectos 

de sua dinâmica sócio-relacional, pedagógica e também na arquitetura de seu espaço físico. 

Como exemplo deste aspecto, observei durante a época em que fiz o estudo empírico, que o 

box do banheiro das crianças possui dois degraus que compõem um espaço que se assemelha 

a uma escada, colocando as crianças em nível de altura tal, que torna possível tomar banho 

apenas sob a orientação de um adulto. Outro aspecto observado foi a inexistência de portas 

nas salas em que ficam as crianças. Isto permite que elas possam tomar a iniciativa de sair e 

beber água no bebedouro, ou mesmo, sair porque lá não querem ficar, indo para a biblioteca, 

atelier, o pátio interno, para a parte da frente da Creche, sempre acompanhados por um adulto. 

" Este trabalho é pautado na Pedagogia de Projetos com base nos estudos do professor espanhol Fernando 
Hernandez. 



153 

Entretanto, vale ressaltar que, quando uma criança sai da sala, há sempre uma ação de 

algum adulto da Creche visando conhecer o motivo desta atitude e, quando apropriado, 

negociar uma volta à sala através do diálogo. 

Os aspectos colocados deixam evidenciado o contexto da instituição como um espaço 

onde a margem de escolha de ação das crianças e muito valorizada, favorecendo o 

desenvolvimento da sua autonomia e também proporcionando à criança uma maior inserção 

nos aspectos concernentes à sua vida. 

Nos pressupostos colocados acima fica aparente o direito de participação da criança no 

processo educativo e, na análise da proposta, foi possível perceber este aspecto uma vez que é 

relatada uma rotina de trabalho com as crianças na qual é combinado, discutido e planejado na 

rodinha pelos pequenos e pelos adultos o que será explorado durante o dia, proporcionando a 

sua inteira participação. 

Assim, além das regras estabelecidas previamente, que têm caráter mais fechado, 

conservador e estável, e se referem principalmente ao controle sobre a saúde e segurança das 

crianças, bem como a um funcionamento satisfatório para o desenvolvimento das atividades, 

existem também "os combinados" que são empregados para as várias regras de convívio que 

se estabelecem na Creche mediante esclarecimento e/ou negociação entre os atores 

envolvidos. Em geral, "os combinados" são acordados nas rodinhas, que se constituem em 

atividade diária na qual, educadores e crianças sentam-se no chão para conversar e planejar a 

programação das atividades e seu modo de realização. Os combinados também são 

estabelecidos quando ocorrem conflitos entre as crianças e entre elas e os adultos. Dado a sua 

importância, "os combinados" freqüentemente, tomam a forma de um registro escrito, sendo 

afixado no espaço da sala; outras vezes, se mantêm apenas no registro oral. 

Além disso, a metodologia dos projetos de trabalho contida na proposta pedagógica da 

Creche também proporciona a participação infantil, uma vez que as crianças "escolhem os 

temas com os quais querem trabalhar, falam sobre o que já conhecem a respeito dele e dão 

algumas pistas de como ele pode ser trabalhado de forma e interessante pela professora. Esses 

temas são privilegiados por um período indeterminado, ou melhor, enquanto durar o interesse 

da criança" (INSTITUIÇÃO ROSA, 2009, P. 03). 

Mais uma vez, é possível confirmar a intenção da Creche em preparar a criança de 

maneira crítica e competente, focando na autonomia e participação infantil uma vez que os 

temas a serem trabalhados são agendados com base em um interesse que parte das próprias 

crianças e que é coletivamente negociado, tendo o término de cada projeto de marcado pela 

diminuição deste mesmo interesse. 
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Por fim, verifiquei o entendimento de que a proposta pedagógica deve ser um projeto 

coletivo, uma obra aberta, criativa e dinâmica que expresse os diferentes anseios, objetivos e 

compreensões daqueles que compartilham o espaço da Creche. E também verifiquei a 

preocupação em considerar a criança enquanto sujeitos de direitos, buscando respeitá-la e 

captá-la na complexidade de sua cultura, com pluralidade de características. 

Este capítulo teve por propósito analisar o que o ordenamento legal internacional, 

nacional e municipal propõe sobre o direito da criança à participação no processo educativo. 

Diante do exposto, pode-se perceber que muito já foi feito em termos de elaboração de 

leis e criação de órgãos que lutam pela defesa e garantia dos direitos infantis. Entretanto, há 

dados que revelam a triste situação em que se encontram as crianças brasileiras - e do mundo 

todo - evidenciando que, apesar das conquistas em relaçao á infancia, os seus direitos ainda 

são constantemente violados. 

Como vimos, apesar de muitos países terem ratificado a CDC, em quase todos eles, 

porém, têm-se intensificado fatores que fazem das crianças um dos grupos etários mais 

afetados em suas condições de vida. Vários exemplos no mundo confirmam essa realidade: as 

vítimas da guerra em Kosovo-loguslávia; o massacre das crianças na Candelária, Rio de 

Janeiro; o trabalho infantil nas minas de carvão, em Mato Grosso do Sul; as crianças que 

trabalham em regime escravo nas fábricas-dormitório em Hong-Kong; o turismo sexual em 

Belém do Pará, entre outros. 

A análise do quadro normativo revelou que os documentos legais das últimas décadas 

ampliaram a todas as crianças os direitos civis, econômicos, sociais, políticos e culturais. No 

entanto, as novas definições legais não têm sido acompanhadas de políticas públicas 

universais. Essas reflexões nos indicam que o novo paradigma, que proclama para as crianças 

o status de sujeito de direitos, não traduz na prática a concretização desses direitos. Ou seja, 

temos visto um cenário em que o que é posto pela legislação está distante de se tornar 

realidade, evidenciando uma larga distância entre o direito proclamado e o efetivado. 

Segundo Campos (1999, p. 126), o problema de tornar realidade a garantia dos direitos 

das crianças, traduzidos em políticas, depende não só do contexto social, cultural e 

econômico, mas também da conscientização da massa populacional desses novos direitos e da 

necessidade de que eles sejam garantidos na prática, tendo em vista que: 

(...) a disseminação de novas concepções de 
direitos na sociedade geralmente é mais lenta 

e descontínua do que fazem supor as lutas 
políticas responsáveis por seu reconhecimento 
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legal. Muitas vezes, as novas concepções são 
absorvidas superficialmente pelo discurso, mas 
nem por isso integram a prática adotada por 
órgãos locais de supervisão e pelos 
profissionais que se ocupam diretamente das 
crianças. 

No que diz respeito ao processo de construção e consolidação dos direitos da criança 

no Brasil, a Constituição de 1988 e o ECA, em consonância com os parâmetros 

internacionais, inauguraram no contexto brasileiro uma nova concepção da criança como 

sujeito de direitos. Até o final da década de 80, nenhuma Constituição havia ainda se referido 

a direitos específicos da criança. Historicamente, tais direitos aparecem relacionados e 

justificados pelo Direito à Família e à Assistência. Portanto, a Constituição Federal 

promulgada em 1988 constitui o marco inicial dessa mudança de concepção frente aos direitos 

das crianças no âmbito federal, seguida pelo ECA, pela LDB, etc. 

O discurso da criança sujeito de direitos parece ser a "palavra de ordem" atual. No 

corpo de direitos atribuído às crianças está, além dos direitos de proteção e provisão, o de 

participação, ou seja, pelo menos na letra da lei e nos discursos oficiais, participar é mais que 

um direito, é uma ordem jurídica. 

Portanto, no século XXI emerge a construção da imagem da criança cidadã, o que 

requer, além da efetivação dos direitos de provisão e proteção, os direitos relativos à 

Participação, "[...] o que implica, para além de outros aspectos, a valorização e a aceitação da 

sua voz e a sua participação nos seus quotidianos, ou seja, nos diversos 'mundos' que a 

rodeiam e onde está inserida" (FERNANDES e TOMÁS, 2004, p. 143). 

No entanto sabemos que, entre os direitos proclamados, aqueles relacionados aos 

direitos de liberdade são os menos garantidos. 

O direito de participação das crianças nos processos de tomada de decisão que afetam 

as suas vidas deve ser respeitado, como garantia de respeito pelos seus direitos, tal como é 

defendido na CDC. 

Como promover a participação das cnanças nos piocessos de tomada de decisão em 

educação da infância? Este é o desafio. Nos próximos capítulos esta questão será vista com 

base na fala de crianças e de profissionais. Desde 1988, existe uma legislação específica 

voltada às crianças brasileiras, fornar efetivo o texto dos documentos legais analisados e o 

desafio deste Estado democrático de direito brasileiro, que necessita efetivar suas políticas 

públicas sociais, de modo que suas crianças tenham uma infância cidadã. 
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A este respeito, o que vemos é que de modo geral as orientações oficiais e legais 

delegam muitos direitos às crianças, mas o direito de participação, isto é, da criança ter suas 

opiniões ouvidas nos assuntos que a afetam, não aparece claramente explícito em todas as 

legislações analisadas, mas implícito em enunciados. 

Vimos neste capítulo que os documentos colocam que a criança têm direito de acesso, 

uso da palavra e da expressão, especificamente nas matérias que lhes dizem diretamente 

respeito, inclusive de participar do seu processo educativo. No próximo capítulo pretende-se 

verificar o que os profissionais que atuam com criança pequena colocam sobre esse assunto. 
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5. O DIREITO DA CRIANÇA À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO: A 

PERSPECTIVA DAS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

"Ami se parte daquilo que os homens dizem, 
imaginam e pensam, nem daquilo que são nas 
palavras, no pensamento, na imaginação e 
nas representações de outrem para chegar aos 
homens em carne e osso, parte-se dos homens 
e da sua atividade real. " (MARX, 2008, p. 
175) 

Neste capítulo, analiso a perspectiva dos profissionais de EI sobre o direito à 

participação no processo educativo. Trata-se de examinar: De que maneira os diversos 

profissionais: diretor, coordenador, educador e auxiliares de serviços gerais, expressara a 

concepção de direitos das crianças e, em especial, como caracterizam o direito à participação 

da criança no processo educativo. Ou seja, como o paradigma da criança como sujeito de 

direitos é expresso pelos diversos profissionais que atuam com a criança pequena? De que 

forma as práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições pesquisadas garantem a 

participação da criança como sujeito de direitos? O presente texto analisa os dados produzidos 

junto às profissionais a partir da sua fala, em entrevistas audiogravadas com cada profissional: 

da sua ação. registrada nas observações videogravadas com as educadoras que atuam 

diretamente com as crianças nas salas de atividades; e da fala das profissionais sobre a ação 

de uma colega. Para isso, estruturei o capitulo da seguinte forma: (a) inicialmente revelo o 

percurso trilhado para produzir os dados das entrevistas com as profissionais, quem são as 

educadoras participantes da pesquisa; (b) em seguida, discuto como foram produzidos os 

dados de observação; (c) ainda apresento como foram realizados os dois momentos em que 

me reuni com as educadoras para refletirmos sobre uma observação videogravada e descrevo 

esta situação; (d) e. por fim, exponho os resultados encontrados. 

5.1 A produção dos dados com as profissionais de educação infantil 

A proposta desta seção é inicialmente caracterizar os perfis pessoal, acadêmico e 

profissional de cada participante da pesquisa; depois apresentar os caminhos percorridos para 

produzir os dados da entrevista, da observação e dos dois momentos em que me reuni com as 

educadoras para refletir sobre uma observação videogravada. 
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5-U Conhecendo as profissionais participantes da pesquisa: uma primeira aproximação aos 
resultados 

Uma parte do trabalho empírico foi realizado com doze profissionais que atuam na EI, 

duas coordenadoras pedagógicas e duas educadoras da Instituição í^osa, a cooidenadora 

Pedagógica, a vice-diretora, três educadoras e três auxiliares de serviços gerais da Instituição 

Verde. 

As doze participantes são do sexo feminino. Na época deste estudo, as profissionais 

que atuam diretamente com as crianças, a vice-diretora e a coordenadora pedagógica 

encontravam-se na faixa etária dos trinta a cinqüenta anos. Já as auxiliares de serviços gerais 

encontravam-se na faixa etária dos quarenta e cinco a sessenta anos. Quanto ao estado civil, a 

grande maioria das profissionais são casadas e têm filhos, uma é casada e não têm filhos, uma 

é divorciada e uma é solteira, conforme o quadro abaixo mostra: 

Sujeitos Instituição a 
qual oertencem 

Idade Sexo Est civil 

fireção e 
Coorden 

Júlia Instit. Verde 34 F Casada com 
filhos 

Ângela Instit. Verde 40 F Casada com 
filhos 

Paola Instituição Rosa 30/4068 F Casada 

Mariana Instituição Rosa 30/4069 F Divorciada 

Educ. Denise Instit. Verde 50 F Casada com 
filhos 

Ana Paula Instit. Verde 44 F Casada com 
filhos 

instit. Verde 31 F Solteira 

Alice Instituição Rosa 38 F Casada com 
filhos 

Ana Instituição Rosa 37 F Casada sem 
filhos 

Aux. S. 
Gerais 

Luciana Instit. Verde 60 F Casada com 
filhos 

Bárbara Instit. Verde 54 F Casada com 
filhos 

L_ Lúcia instit. Verde 65 F Solteira 

Cumpre dizer que logo nos primeiros contatos com as profissionais, quando apresentei 

O Objetivo da investigação, me comprometi a resguardar suas identidades, para que se 

sentissem livres e seguras para falar o que pensavam. Porém, no intuito de que elas se 

reconhecessem neste processo, utilizei nomes fictícios escolhidos por elas. 

69 
C ... .oirrr cia idade apenas a faixa etária em que se encontra. Esta profissional preferiu nao re ' s a fajxa etária em que se encontra 

Esta profissional preferiu nao revelar su 
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Quanto ao grau de escolaridade, duas auxiliares de serviços gerais possuem o Ensino 

Fundamental completo e uma é não-alfabetizada. A maior parte das educadoras, das 

coordenadoras pedagógicas e a vice-diretora fizeram o magistério a nível médio na década de 

80 e inicio dos anos 90. A maioria fez graduação em pedagogia cursada na década de 90 e . 

seguinte. Apenas quatro profissionais fizeram especialização, conforme exposto no quadro 

seguir; 

e na 

a 

ENS. MÉDIO GRADUAÇAO PÓS-GRADUAÇÃO 

Sujeitos Curso 
Ano 

concl 
Curso 

Ano 
concl Curso Ano 

concl 

Júlia Magistério 1990 Pedagogia 2005 Não tem 
Psicoped 
agogia 

1992 

Direção e 
Coorden 

Ângela Magistério 1987 Pedagogia 1991 Alfabetiz 
ação e 

linguage 
m 

2007 

Paola 
Contabilid 

ade 
1995 Pedagogia 2003 Não tem 

Mariana Magistério 1990 Pedagogia 
Em 

curso Não tem 

Denise Científico 1975 
Desenho 
e artes 
plástica 

1979 
Psicoped 
agogia 1990 

Ana 
Paula 

Magistério 1983 Pedagogia 1988 
Psicoped 
agogia 1992 

Rafaela Magistério 1994 Pedagogia 1999 Educaçã 
o Infantil 2001 

Educ. 

Alice Magistério 1987 

Comunica 
ção Social 

Artes 

1992 

2005 
Não tem 

Ana 
Magistério 1989 

Comunica 
ção Social 

1994 

Não tem 

Pedagogia 2005 

Não tem Não tem Não tem 
Aux, S Não tem Não tem Não tem 
Gerais 

Lúcia DâõlenrX Não tem Não tem 
aSmí™ Has narticinantes da nesouisa 

No que concerne ao perfil profissional, na época do estudo, as profissionais do quadro 

do magistério (educadoras, coordenadoras pedagógicas e vice-diretora) atuavam na função há 

^oximadamente 16 anos; na EI, há nove anos; e na instituição onde foi realizada a pesquisa 

há cerca de oito anos. 

Já as auxiliares de serviços gerais atuavam na função, na mesma instituição há muito 

tempo, excesso uma que iniciou há dez anos. 
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A maioria das profissionais são efetivas e fazem uma jornada de trabalho de oito horas 

diárias. 

O quadro a seguir apresenta com detalhes o perfil profissional exposto: 

Direção e 
Coorden 

Sujeitos 

Júlia 

Ângela 

Paola 

Mariana 

Denise 

Ana Paula 

Tempo 
atuação 

no 
magistéri 
o ou na 
função 

13 anos 

20 anos 

10 anos 

18 anos 

28 anos 

Tempo 
atuação 

na 
Ed.infantil 

13 anos 

13 anos 

10 anos 

18 anos 

5 anos 

Tempo 
atuação 

na 
instituiç 

ão 

8 anos 

2 anos 

10 anos 

3 anos 

5 anos 

9 anos 10 anos 17 anos 
2o período 

da El 4hs/dia Educ. Efetiva 11 anos 11 anos 11 anos Rafaela Artes - 
8hs/dia73 

8hs/dia'5 

G1, G2e Cedida 6 anos 8 anos G3 14 anos Alice 
Cedida 2 meses 12 anos Limpeza e 

merenda 
13 anos Ana 8hs/dia Efetiva 21 anos 21 anos 25 anos 

10 anos 

Luciana Limpeza e 
merenda 

Terceiriza 
da 

8hs/dia 9 anos Aux. S 
Gerais 

9 anos 
Bárbara Limpeza e 

merenda 8hs/dia Efetiva 21 anos 21 anos 32 anos I MPIrí "Ocj i '^w  J___————— —     • 

Situação 
funcional 

Efetiva 

Efetiva 

Prof 
substituta 
daUFF 

Efetiva 

Efetiva 

Efetiva 

Jornada 
de 

trabalho 

8hs/dia 

8hs/dia 70 

4hs/dia 

6hs/dia 

8hs/dia 71 

4hs/dia 

Turma/fu 
nção em 

que 
atuava na 
época da 
pesq de 
campo 
Vice- 

diretora 
Coord 

Pedagógic 
a 

Coord 
Pedagógic 

a 
Coord 

Pedagógic 
a 

Arte-10, 2o 

períodos 
da El e 1o 

ano do EF 
2o período 

da El 

    . «■ i . 4wHia como coordenadora pedagógica e 4hs/dia como educadora de 1 Suajornada de trabalho é assim divi i a. 

Jrma de EI. |as do município, perfazendo 4hs/dia na escola onde desenvolvi a 
A educadora leciona artes em duas esc® . g[ 

esquisa e 4hs/dia em outra, também com 
He SaoGonçalo cedida para a Instituição Rosa. 

Professora efetiva do município d 

■ Hívidida: trabalha um turno na Instituição Rosa e o outro em uma escola 
Sua jornada de trabalho é assim turma de El. 

municipal da cidade de São Gonçalo coi 

. , , . Sã0 Gonçalo cedida para a Instituição Rosa. 
Professora efetiva do município d 

• M-a,- trabalha um turno na Instituição Rosa e o outro em uma escola 
Sua jornada de trabalho e assim divi 

'articular com uma turma de El. 
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5.1.2 O discurso das profissionais de educação infantil 

• * qc nrofissionais da Instituição Veide no final Comecei realizando as entrevis as imlns e individuais 

■ ■ Ap 9008 Fiz entrevistas em duplas e individuais, 
do ano de 2007 e dei continuidade no inicio de 200«. 

antecedência e marcadas em horário que íosse favorável que sempre eram agendadas com an ■nctitnieão em oue 
~ jo entrevista era a própria instituição em que 

para as participantes. O local de reahzaçao 

trabalhavam. 

n a coordenadora pedagógica e a vice-diretora (juntas) da 
Inicialmente converse, com ^ ^ ^ ^ que ^ „ 

Instituição Verde - Angela e Ju ta - ^ ^ B^rbara e 

conteúdo de Artes e postertortnene ^ Ana e 

Lúcia. No ano seguinte foi realizada 

, 7no„ foram realizadas as entrevistas com as profissionais da 
No inicio do ano de ^ e(iucadoras Alice e Ana e depois com as 

Instituição Rosa. Primeiramente conve 

coordenadoras Mariana e Paola. 

, tÍD0 semi-estruturadas, ou seja, com questões parcialmente 
Estas entrevistas foram do P ^ ^ 34) propõem. ..a entrevista 

elaboradas pelo pesquisador. Conforme ^ esquema basico, porém não aplicado 

semi-estruturada se desenrola a Pall,r necessárias adaptações". Foram 
. . , rs n entrevistador taça 

rigidamente, permitindo que o 
,• •+oi _ rvíP3 -6 transcritas na integra. audiogravadas em mídia digitai 

d„r na realização de entrevistas para que seja ampliado o 
É indicado o uso de grava ^ cornunicação de extrema importância, pausas de 

poder de registro e captação de elemento; a compreensão da narrativa (Bodgan e 

reflexão, dúvidas ou entonação da voz, P ^ ^ ^ goriano (2004) concordam com esta 

Biklen, 1994). Autores como Almeida ar orjginai e aumenta a acurácia dos dados 

indicação, pois o gravador preserva o mudanças no tom de voz, além de 
*i^nrios vacilaçoes 

coletados. Registra palavras, si 

Permitir maior atenção ao entrevistado nrofíssionais duraram em torno de 
Aa nrofissional ou gmpo F 

As entrevistas com caci p zWenove minutos de audiogravaçao, 
mtal de duas horas e dezenov 

quarenta minutos, tendo um 

conforme apontado no anexo 12. nessoal 

inicialmente eu fazia qu«toes sobre o perfil pessoal, 
Quanto ao seu conteuu u-etivo de iniciar com perguntas deste tipo era 

acadêmico e profissional das profissionais. O o j 
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• talar pm situação deste tipo. Em seguida, lançava questões quebrar o gelo" que costuma se instala , ■ j- j 
, . , in tais como o conceito de direito, o direito de 

diretamente relacionadas à temática do estudo tais con 
a ^.tro nutras conforme indicado nos anexos 13. 

participação no contexto educativo, de 

5-1.3 A ação das profissionais de educação inf 

Ar** nráticas das profissionais e tentando verificar como o 
Com o objetivo de apreendei a p . r 

, QHn nu negado no cotidiano com as crianças, fiz nove direito à participação infantil é provoe • -j j a riteiiii.irão Verde de 
_ . nmtT1 na Sala de atividades da Instituição Vcide, de 

observações vídeogravadas em fílmador .. i i ç, t observações foram realizadas na turma da 
mais ou menos cinqüenta minutos cada uma. Sete 

rr;ancas de cinco anos; e duas na tunna de crianças 
educadora Ana Paula que trabalhava co ^ ^ ^ tota|.zando ^ 

de cinco anos que estavam tendo ® 8 ^ Na Instituiçã0 Rosa fiz uma observação, 

horas e quarenta e o.to minutos ^ ^ e e cinco 

também videogravada, durante um . ^ ^ ^ ^ ^ ()uo| ^ resp011!iiveis 

m.nutos de videogravação. Filme, as a i ^ ^ ^ ^ responsabilidade 

pelas crianças a educadora Ana e os o sis r„ Suzana 
. Isabela e as bolsistas Cassia e Suzana. 

Pelas crianças estava com a educa ora ^ ^ pareceu mais pertinente para registrar 

Neste sentido, a opção me^0d0
íd

0^a
ravaçõeS5 pois representa um recurso técnico que 

estes movimentos foi a utilização e , mesma ocorrência do observado [e este 

"Permite a exposição repetida do ob^^dor o observado, ou seja, amplifica sua 

aspecto] aumenta a possibilidade de o o ser ^ ^ utiiizaçã0 da videogravação permite 

análise". (ALMEIDA-CARVALHO, 199 . P- ^ ^ nos 

lanto um certo distanciamento quanto 

gistrados. 
a da filmadora pode interferir no comportamento dos 

Questiona-se se a presença ^ esclarecem que o comportamento pode 
.. . ^ Rndoan e Biklen t1 y ^ 
ticipantes. Autores como tso b apontando que após poucos minutos 

„m curto período ae xem^, r 
codificar, mas apenas por un ^ uipamento e voltarão a apresentar seu 

participantes irão se acostumar 

nportamento usual. d ^ e quarcnta e três minutos de filmagem, 

O material videogravado totah ser)arei aquelas videogravações na 
19 Para efeitos de analise sep 

uorme apontado no anexo i- , . . recorrente e evidente. Sendo assim, 
- üarticipação ioi mais 

al considerei que o direito a p . . „ \/prfle cada uma com duração de 
, . fritas na Instituição Verüe, 

ecionei quatro filmagens 
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• tnc a saber: (a) duas videogravaçoes da educadora Demse 
aproximadamente cinqüenta nnnut , . , ,1 -j 1ÍA 

- a a. Artes- nas duas filmagens a profissional trabalha o vídeo A que trabalha com o conteúdo de Ai • \ j • j 

^ diferentes de crianças de 5 anos; (b) duas videogravaçoes 
era das Cavernas" com duas turma . o i 

filmaeem a profissional confecciona o personagem Bob 
da educadora Ana Paula: em u e ^ videogravação de um dia 

Esp„„ja e na ou.na conla a h.s o ^ Tudo^ ^ ^ ^ ^ 

inteiro na Instituição Rosa, dividid 
"Rodinha: conversa sobre a Odisséia . 

no atelier; e a parte da tarde, sobre u 

- ■ c mra a análise das videogravaçoes: 
Elegi os seguintes top.co Edllcador? Foi negociado? Foram apresentadas 

- a atividade d proposta por guemrt^ ^ ^ ^ esco|]ia? 

mais de uma opção de atividade. A ^ 

atividade parte de um/algum opiniSo? Seu pensamento? Em que 

- a criança participou da ativi a e. 

situação? 

- em que grau/nível ela participou? ^ informações que dão baSe para o texto escrito, e 
O uso da videogravaçao resu^ ^ observações. Possibilita uma análise 

também funciona como instrumento e ^ tecnológico destaque de importância 

exaustiva das situações cotidianas, dand0 ^ 2 nesauisa assim como permitiu o uso deste 
or, nhietivo desta pt-=4u' > 

para as análises pertinentes ao J 

material junto às profissionais. 

a c nmfíssionais de educação infantil 
5.1.4 O discurso sobre a ação/prática a 

. , vista e da observação, de um encontro com as profissionais 
Lancei mão, alem da en re atividades, com a finalidade de conversar 

w, aç crianças na sala 
que atuam diretamente com a em um conjunto de textos que tratam de 

sobre o vídeo de uma delas. Paia is ' ^qq^- Cl OT 2005; FAÍTA e VIEIRA, 2003; 

autoconfrontação (BRONCKART, ^ ^ VIEIRA, 2003, 2004), sessão reflexiva 
PLAZAOLA GIGER, 2007; SOUZA-E maGALHãES, 2004, 2007) e grupo focai 

(LIBERALI, 2002; LOUSADA, - ' GA e G0NDIM) 2001). Todos três partem do 

JNI-COTRIM, 1996; GATTI, ' de melhor compreender as 

. nbieto de analise, com o 
io do educador como 

ç crliicacinnaiS. 
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rnnhecimento e análise da atividade de trabalho 
A autoconfrontação é um método de conftecimen 

■ nrnnrios trabalhadores, confrontando-os a seqüências que consiste em associar à pesquisa os propnos tranama 

de imagens em que eles mesmos aparecem trabalhando. (CLOT, 2005), 
1^, „nrpcenta as sessões reflexivas como "instrumentos de 

Magalhães (2004, p. aP . 
r anrnnriacão do processo reflexivo para a 

reflexão que propiciam aos professores apropnaçao p 
^ ~ ^ ciiqq nráticas pedagógicas na negociação com colegas e 
desconstrução e a compreensão de suas p 

eom professores externos (da universidade) . . , , , 

J í- rrc focais como uma técnica de pesquisa que coleta dados por Gatti (2005) define grupos íocais con ., , 
. Hi^cutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador, rueio das interações grupais ao se dis 

. „ intermediária entre a observação participante e as 
Como técnica, ocupa uma posição 

• q . P ae ser caracterizada também como um recurso para 
entrevistas em profundidade. Pode . 

+ ~n Has nercepções, atitudes e representações sociais de 
compreender o processo de construção 

grupos humanos (VEIGA e GONDIM, -000 j 1 
1 as educadoras foi vídeogravado e teve como 

O momento em que me re „ccim pntpnHpr 
pntre si sobre o vídeo, procurando assim entender 

objetivo que as ptofissionais falassem n« s,^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

melhor suas intenções naquele momen ^ ^ ^ ^ 

Julgamento sobre a práttea doce. ' e traba,ho Ao contrário, este diálogo tem 

constrangedora frente ao pesquisador e nnp ns; nessoas falem 

, t e não de outro jeito, deixando que as pessoas talem 
Por objetivo entender porque agimos ■ liVíta 

• pnmre temos uma intenção explicita ou implícita. sobre suas ações porque, ao agir, semp 

■ junto com as profissionais analisando os dados 
Tive a possibilidade e e^ ^ ^ puderam ver as imagens 

registrados. Nesta oportum a comportamentos não-verbais, as situações e os 

filmadas, os comportamentos ver ais, um parlicipa„te ativo e propicia a 

aspectos ambientais. Esta estratégia az 

reflexão por parte dos sujeitos estud^ inicia|mente com as três educadoras da 

Para a realização deste ^ monlento para assistiimos ao vídeo de 

instituição Verde Denise, Ana Par ^ ^ ^ três tivessem disponibilidade e o 

Urna delas- Nã0 foi fáci1 encontrar UI delas percebi também um pouco de resistência 

Pnmeiro encontro foi desmarcado por uma ^ mesmo de comentar sobre o 

Para realizar esta atividade, talvez por receio de se , P 

trabalho de uma colega. 

a n a segunda data, escolhi entre os nove vídeos feitos na E. 
Depois de agendada .g estudo e que pudesse permitir uma 

Municipal, aquele que melhor caracteiizava 
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discussão mais rica. Antes do encontro, pedi autorização à profissional que foi filmada para 

exibí-lo durante o encontro. 

No vídeo escolhido, a educadora Ana Paula desenvolve uma atividade sobre o 

personagem "Bob Esponja". Inicia apresentando o personagem em fantoche para as crianças. 

Pergunta o nome daquele boneco, com que letra inicia seu nome, a cor da sua roupa, etc. Em 

seguida, contou uma história e„volve„do-o. Depois, distribui para as crianças espumas, 
■Am Ap mia colorida ou caneta hidrocor para que eles 

cortadas na forma quadrada, e um vidio de cola coionu 

fizessem o boneco do "Bob Esponja'. 

, ■ a o rpcidência da pesquisadora e durou em torno de cinqüenta O encontro foi realizado na resid . . 

• • oim.m trechos do vídeo76, aqueles mais significativos 
minutos, Primeiramente, assistimos alguns trecnos u 

, . fnl desenvolvida junto às crianças. Depois disso, 
Para o entendimento da atividade que foi desenvoi j 

o fílmaaenr "Descreva a atividade. Porque escolheu 
Perguntei para a educadora que estava na filmagem. 
e Uvrn,,? O aue aconteceu antes? Você organizaria esta fazer esta atividade? O que a motivou .1 .... 

ê? Você considera que a atividade cumpriu o seu 
atividade de outra maneira? Como. Po q 
... . • Ac outras profissionais: "Como vocês descreveriam a 

objetivo?" Em seguida, perguntei as outra p o n v - m 
d tra maneira? Como? Por que? Voce considera 

atividade? Você organizaria esta atividade de , 0 ^ 10 r 

. ■ .9 T>re alauma crítica a ela? Qual? Em que momento 
Pue a atividade cumpriu o seu objetiv . • o d a9 a ■ 

criança foi sujeito de direitos? Por que? A criança 
desta atividade vocês consideram que a „ 

n ^ .7 A criança teve direito à voz? Em que momento? 
Participou? Em que momento? Como. 

Como?". 

trn com as profissionais da Instituição Verde e o segundo 
Realizei o primeiro o encon ^ ^ antecedência com as educadoras 

^om as da Instituição Rosa, Da mesma ^ ^ 

:: ^ - -e 

Elas se apresentara™ mu.to solte. ^ ^ ^ 

"mo de trabalho da manha e datar e, ^ vi(leo(,ravado da Instituição Rosa um 

Para esta conversa selecion es^]do Separei o trecho em que a educadora Alice 

ePisodio que melhor retratasse o objeto ado para uma atividade no atelier. Depois 
chama algumas crianças que estavam no pai ° contou a história "Lendas e 

as crianças estavam naquele espaço, a educa 

P^sonagens"77, em seguida pediu que pintassem um sapo. 

-     e d0is minutos. Com os recortes feitos a exibição para as 
O vídeo escolhido tinha a duração r*6.1"11 

Profissionais durou em torno de quinze pers0„agens. São Paulo: Ed. Moderna, 1998. 
SANTA rosa, Nereide S. Schilaro. Lendas eper 
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wtitnírãn Rosa e teve a duração de quarenta minutos. 
O encontrou foi realizado na Instituição Rosa 

xr • w ^ « trprhos do vídeo78. Procurei selecionar aquelas cenas Nos primeiros dez minutos assistimos a trechos ao viu 

j nnr exemplo o momento em que as crianças 
que melhor retratavam o objeto do estudo, por exemp 

t nue seria usado para pintar o sapo, e também cenas 
negociam com a pesquisadora o material que seria p 

entendimento da atividade. No momento seguinte 
que fossem significativas para o entendimento , T . . . 

. ^ mesmas perguntas feitas às educadoras da Instituição 
conversamos sobre a filmagem, tendo as 

^erde como norteadoras. . . ^ 

. ■ enntms com O objetivo de conversar sobre o registro 
Foram realizados dois encontr 

. ~ Tpntei também marcar com as educadoras da 
vtdeogravado, um em cada instituição. Tente. 
T . prçnrnros sobre outro registro videogravado com a 
Instituição Verde outro encontro para co . ~ 

•+vimntes sobre o direito da criança a participação no 
mtenção de ouvir novamente as parti p ■ * xr a i 

~ rnnseeui uma data que fosse conveniente. Na verdade, 
Processo educativo, no entanto nao cons g 

~ atividade e em função disso, nao insisti. nao percebi motivação para reahzaçao ^ ^ ^ _ Mp3 _ e transcritos na 

Os dois encontros foram au g ^ ^ ^ , 

integra, totalizando uma hora e trinta mi 

t cruzamento dos três instrumentos de pesquisa S-2 Análise e discussão dos dados: o entrecruzamen - 
discussão a spcctiva das profissionais de educação 

na consolidação de uma interpretação 

'ufantil 

ie defrontei na análise dos resultados desta investigação 
A primeira tarefa com que n ^ ^ ^ sorte que contribuísse para a 

foi encontrar uma maneira de organizar ^ direit0 à participação da criança no 

nompreensão das idéias das profissionais e 

Processo educativo. ^ ^ capítulo, abordei o modo como produzi os dados e os 

Nas seções um, dois e tres deste cai ^ cruzamento dos três eixos: 
H ■ teroreto-os procuranuu ia^ 

escrevi, nesta seção analiso-os e in respeito do direito da criança à 
o quedam. O que fazem e o que falam sobre o que fazem 

Participação. produzido, construi a as seguintes 

Após a leitura minuciosa de to o m mais crí,ími/.adLi (a) Conceito de 

«•agorias como forma de apresentar a paçSo infantii. 

dlreito; (b) Direitos das crianças; (c) D11 ei o 

íntegra o vídeo tinha a duração de vinte e cinco 
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5.2.1. Conceito de direito 

sobre o paradigma atual da criança como sujeito de direito 
A fim de iniciar a convei sa sobi c o pai b 

■ . i . nrnfissionais o que entendem por direito. a participação perguntei a todas as p 
j - j,, em campo percebi de modo geral uma diliculdade 

Analisando o material produzido ^ 
• ' .in 'it nrofissionais ficaram "meio enroladas diante desta 

em definir direito, ou seja. de inicio a p 
■ i wtP nausa na resposta e ate mesmo falando mais da 

indagação, fazendo vários períodos d \ 
■ * Ap direito propriamente dito: 

dificuldade em definir o conceito do i 

Âh  FA não sei (Mariana) 
Seriam direitos Ah das pess 

, nnlnyrct direito eu tenho eh Não é uma coisa 
Direitos, benefícios. Eh  Quando vem a palasra 
fácil de definir (Paola). 

• u Uirhele eh eh  Difícil, eh....eh... Como eu vou 
Essa é a pergunta?[...] Bom, direito oh Mie - 

conceituar essa palavra direito? (Ra ae a 

nssim: . Ah não, hoje eu não quero fazer, eu quero 
Não sei dizer o q é direito. Direito a 

brincar!!! (Ana) 

■nflssionais apresentaram dúvida diante desta questão. Por 
Além da dificuldade, as pi 

• c oerais Bárbara assim se posicionou, 
exemplo, a auxiliar de serviços gei - 

Eh Eh Direito de quê? Como assim? 

ViUar (2001, p. 42) da Língua Portuguesa traz a 

O dicionário eletrônico Houaass ^ rect0? conforme a lei; conjunto de leis 

seguinte definição para a palavia as re]ações da sociedade quer do ponto de 

e disposições legais que regulam obng ^ pesSoas, quer do ponto de vista dos bens; 

vista da sociedade, quer do ponto ^ ^ legislação, jurisprudência que regem 

faculdade legal de praticar um ato; conjun 
. Pa privilégio; imposto, taxa . 

uma nação; poder legítimo; rega i , ^ ^ ^ significado apenas: ela é empregada em 

A palavra direito, portanto, mais diversas áreas do conhecimento, 
~ , abarcando ss ut"10 

diversos sentidos ou acepções, ^ ^ amp]as dadas pelas participantes da pesquisa. 
convergindo para as definições diveisa conceituar direito, justificada pela 

. da dificuldade chi 
Verifiquei que, apesa ' vocábulo, e passado o impacto diante da primeira 

diversidade de significados relaciona ^ „ rnnceito aos direitos civis contidos na 

nstas que remetem u 
pergunta, todas anresentaram resp 
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Constituição: saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, alimentação, liberdade do 

expressão de idéias, pensamento, opiniões. Alguns exemplos são apresentados abaixo; 

Direito é ler liberdade paru expressar suas idéias, ler voz (Julra). 

,, „ome no caso da criança, direito, à saúde, direito 
Então, por exemplo, voce tem direito et 
à moradia, à alimentação, entendeu (Rafaela). 

Eu tenho direito a uma casa, uma família, cuidados, escola (Angela). 

Todos deveriam ter acesso à saúde, educação (Ma ) 

~ fni formulada uma definição para a palavra direito, mas 
E possível observar, que nao foi íormuia 

. íduos têm, conforme Barbara também aponta: 
foram dados exemplos de direitos que , 

tenh0 meus direitos de tudo, fundo de garantia, 
Eor exemplo, arrumei um emprego, 

, rr ■ n° isso ai é um direito que a gente tem, nao e? Essa 
dentro de casa, minhas ferias, 13 > ,.,.7 

octnrlos realizados por Gouveia (2007). dificuldade também foi verificada nos estudo 

• • fl«ocia à oportunidade de expressão de suas idéias e 
Outro exemplo de direito o 

• • v rsüx,* diante da sociedade; 
opiniões, assumindo uma postura ati 

r „n/]py ter voz, é se colocar (Júlia). 
Direito eu entendo é você ter voz, e voe p 

■fn n nninião, a vontade da criança, o momento deles 
Eu acho que é seria a gente ter o respei 

(Alice). 

Vimos na literatura que o vocábulo direito 
Também foram dadas outras respo ^ ^ lambém ocorre na fa|a das 

Pode ser tomado a partir de _slSn,IIC'\°!'eicram 0 coaccito dc (lircii„ ao que está posto na 

Profissionais também. Duas profissionais 

lei: 

• ~ tsn FCA na LDB, entendeu? E a gente vai 
0f direitos são garantidos C^r^Rafaela). 
agindo, pelo menos tentando faze 

. tr, estabelecido na eu entendo rpte. 
Direito, além do que es 

(Angela). 

• m a direito como um sistema de normas de conduta 
Rafaela e Ângela se refenrarr c ^ regUlar as relações sociais: Assim direitos e 

imposto por um conjunto de mstitmço P^ ^ sociedade para não virar uma bagunça 

geralmente são regras 
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São dirá,os constituídos universalmente para que a geme possa viver em sociedade (Ângela). 

Estas definições convergem com o pensamento de Costa (1974, p. 22): o complexo 

de normas, regras ou faculdades, que disciplinam a atividade humana dentro da sociedade. 

Por si mesmas obrigatórias e exigíveis, mediante aplicação de penalidades 

Um outro grupo de profissionais se deteve a pensar o significado de direito como a 
... „|u,Ânc e a noção de que meu direito vai até onde 

Preocupação em respeitar os direitos alheios e a uv^au i 
•, o iHfMfl nue direitos implicam em cumprimento de 

começa o do outro. Também surgiu a idéia que anuiu* y 

deveres; 

; 1 n dlirpito não não  Não respeitam os direitos 
ds vezes as pessoas não percebem que o d . _ - 

alheios e isso que nos trazem muitas frustrações ( enise 

•d partir do momento que eu tenho um beneficio, eu tenho dever. (Paola) 

Mas a gente tem alguns direitos e alguns deveres pré-eslahelecidos (Rafacla). 

Vamos supor a questão do limite, meu direito começa onde termina o seu. O seu termina onde 
começa o meu (Ângela). 

r +-t..,v3n Rnsa confirmam esta noção de que os 
As observações realizadas na Instituição Rosa 

* Ars rlírpito implica em deveres que devem ser 
mdivíduos têm direitos, no entanto todo 

rv trprlm em que isto aparece: a educadora Ana 
necessariamente respeitados. Vamos ver 

■ r Aru innrlie Um grupo de crianças tinha terminado de 
estava com as crianças no refeitório fazendo lanche, um g p 
1 . d n a ácn.fl a educadora disse: - Olha, vou dar um aviso, 
lavar as mãos e estavam brincando com g ' 

; r,oUn Pp ,abão ctuem estiver sentado. Quem desobedecer 
"osso combinado é: - Só vai fazer bolinha de saõao cp 

, ~ A. bancas aue estavam brincando na pia na 
vai perder o direito de fazer bolinha de sabao. As crianças q 

AAccr hp não estarem com vontade de lanchar, 
entrada do refeitório sentaram nos bancos apesar 

• -r- Ars rtnn o conceito de direito que remete a 
Ana Paula, apresentou um s.gn.ficado para ' , . 

wc mie ela deveria ter e não tem por causa da situação 0Portunizar à criança acesso a recuis q • ~ a 
i cippçso à literatura infantil. Essa fala sugere uma visão de socio-econômica, como por exemplo a 1 , j v a i- a 

muito divu gado e criticado na década 
«lucação com o papel de compensar/supnr carenc.as, muito 

oitenta; 

a r né Eu lenho muita preocupação. Direito a ter acesso à Acesso a recursos que eles não tem, ■ Rafada também trabalha muito com a 

literatura. Eu gosto de trabalhar com a literatura. 
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literatura Eu tenho me empenhado muito nisso, em trazer sempre materiais variados de 
literatura porque eles eh Eu acho que eles esse direito E você estar permitindo ao 
outro eh aquilo que ele deveria ter e não tem recursos, condições de ter. No caso esse tipo 
de aluno, dessa nossa clientela, da realidade econômica. A gente tem que dar direito a um 
bom ensino, mais recursos, mais acesso. Direito a um bom ensmo (Ana I aula). 

Eu pergunto o que é um bom ensino e Ana Paula responde reafirmando o discurso de 

que direito é oferecer acesso a recursos que as crianças não têm ou não tiveram a 

oportunidade de ter, como por exemplo a literatura, ficando assim com uma deficiência: 

Eu acho que é estar suprindo essas falhas que de não acesso em casa. Acesso 

literatura de diversas formas ao teatro, ah. ah, recursos variados, ao jornal, revtsla. hvros. 
ostar despertando esse prazer de estar em contato com livros. Eu acho que isso e importante 
(Ana Paula). 

Esta noção está de acordo cora os objetivos dos organismos internacionais para os 

quais a EI é entendida como medida compensatória, e uma importante estratégia no combate 

da pobreza e um meio para promover a eqüidade. 
, direjtos humanos, as profissionais foram unânimes em 

No que tange ao respeito pelos u 
. , . mnr|n oerai os direitos dos cidadãos são extremamente 

colocar que, no Brasil e no mundo de modo gerai, o;, 

desrespeitados: 

direitos básicos têm sido negados. [...] Os direitos civis 
gf ande maioria da popnlaçc ■ ajreito à alimentação, moradia, escola, saúde. 

cistos legalmente não são assegurados, au rÂnsela) 
« direitos têm faltado ã grande maior,a da população (Ange ). 

serviç0S públicos eu acho q não. Porque a partir do 
fosse direito á saúde em relaç horas lá, eu acho que não é um direito, eh.... 
mento que a pessoa vai pfo hospi a j 
lo la) 

WPS, vou fazer uma consulta, ai ele pede um exame, 
porque não, por exemplo, eu vow ' exame m gente. Que direito nós lemos? 

a três, quatro meses para eles jazerei 
irbara) 

, , , tem, Não tem. Isso é bem questionável (Rafaela). 
'rcicio pleno do direito a saúde. 

'UUm as educadoras da Instituição Rosa externaram que Sobre o direito à segurança pu > t> • fj + j i ~ 

occ pm função da violência sofrida por toda população. 
stado do Rio de Janeiro vive um c 

..c alunos nor seus pais ou responsáveis, gerando medo, 
educadores são ameaçados por se ' j t v ~ p ,■ 

, ot- rneSmo doente por conta desta situação. Por causa disso 
<ando o profissional acuado e a . , ^ 

cr pnnsidera que as crianças menores ainda nao estão 
opção por trabalhar com a t a a ^ 
. . . . ^ assim apresentam um risco menor ao educador. Cumpre OlvirtaQ q rrímitialldadC, ^ 
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ressaltar que a escolha por trabalhar cora determinado segmento de ensino deve partir de 

princípios como formação adequada, identidade e afinidade. 

Eu adoro a educação infantil. Eu larguei o emino fundamental. Porque eu trabalho aqui na 

creche e na outra escola i tarde também com educação Eu sa, do ensmo 
fundamental para a educação infantil lutei por isso. Um dos Eu 

"nha o filho do traficante sentado na minha frente. Eu dava O filho do traficante era 
meu aluno e a única maneira q eu tinha de controlá-lo era bolar ele sentado na unnha frente 

, v , in riin Os outros não tinham direito de ser meu ajudante. So Me tinha q ser meu ajudante todo dia. us ouirus u 
ele. Porque se ele não fosse meu ajudante  ossa 

Esta fala demonstra o caos do descumprimen.o dos direitos humanos básicos à saúde, 

educação, moradia, alimentação, identidade, liberdade de expressão. 
„ nacri ter acesso aos direitos civis básicos e necessários 

Uma profissional colocou que para ter acesso 
nrlmiiri-los paoar por eles, comprá-los, o que é um 

para vida de cada cidadão é necessário q 

. r „ crarantia de um direito básico é negá-lo: 
contra senso porque pagar para ter a gar 

^ , roçnpitados. Isso é presente na minha vida. [...] A questão 
lm' esses direitos meus tem sul / , ,, nosso pagar moradia, a questão da saúde, 

"ssim. é por mim mesma. ""^0 eu rabalhaPO^ PS / ^ ^ ^ 

posso colocar os meus filhos ^ZaZ sendo assegurados? (ÁngcM) 
trabalhando, será que esses meus direitc. 

. • m . descrença na ação do governo no que se refere à garantia dos Ao que tudo indica, a descrenç 
, .terística do contexto brasileiro. A luta pelo cumprimento 

direitos é uma representação caracte 
, + f„ifl das profissionais, tendo como uma das formas de 

dos próprios direitos está presente na 

• • . +:o dnc nossos direitos os movimentos de greve: 
reivindicar e protestar pela garantia d 

. . pli nfocuro usar os argumentos que são certos pra ser 
E quando não são respeitados eu / 

respeitado (Júlia). 

verdade nem sempre são respeitados. Porque que a 
dh tá, enquanto cidadão brasileiro na v ^ vezes para assegurar direitos que às vezes 
Sente faz greve? A gente faz greve na maw desse trabalhadora a gente vem 

a gente vem perdendo. Então, a gene istou a0 longo da história (Rafaela). 

Perdendo muitos dos direitos que a gen e 

c cí»m rnnflitos, obstáculos e resistências: negar essa 
Não há luta pelos direitos humanos sem contl.to 

, . , fa na auai como a viagem do navegante na política e na 
realidade é recusar a própria luta, 

democracia não há porto final. 
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Os direitos individuais fundamentais garantidos pela Constituição Federal visam 

'«guardar um mínimo de dignidade ao indivíduo. Foi possível verificar pelos relatos das 

Profissionais que participaram desta pesquisa que estes direitos estão sendo violados e 

desrespeitados. Esses resultados apontara para o mesmo descaso observado nos estudos de 

Gouveia (2007), segundo os quais há um reconhecimento formal da existência dos direitos, 

entretanto, na prática percebe-se a violação dos mesmos. 

Foi possível perceber um outro lado. uma visão diferente desta exposta até aqui, no 

que di2 respeito à garantia dos direitos humanos. As profissionais apontaram alguns aspectos 

Positivos em relação aos seus direitos, destacando que no local de trabalho eles são 

respeitados, porque são assegurados momentos para a formação continuada, o serviço público 

de saúde é eficiente, funcionando quando é necessário uti 

dqui os meus direitos são respeitados, no espaço da creche (Manana), 

r direitos como trabalhadora eu tenho garantido. Na 
mo professora substituta todos o ■ equipe Instituição Rosa também é 

instituição Rosa todos os direitos como mais um eq , 
respeitado (Paola). 

n f n0 pOSto de saúde. Todas às vezes que eu fui no 
Viando eu fiz os exames pra Utr, J assim, todos os meus direitos enquanto 
Posto de saúde Itaipu/Niterói eu fui otei ■ rpaola). 

cidadã quando eu chego e peço está sendo gar 

-uivo também foi avaliada como de qualidade e eficiente, 
Além disso, a educação pubh c . , , 

■AnA* nara estudar é bem mais fácil e acessível a toda 
destacando que, na atualidade, a oportunidade para estuda 

• tem disposição e força de vontade; 
População e isto acontece quando o m 

. , , uoa a educação é muito boa. [...]Vai muito da 
nonde minha filha ta estudando em , p,, va[ em frente. Meus filhos estudaram 
P^oa, se a pessoa tiver força de (Bárbara). 
e« colégio público e eu não tive gueixa nenhuma .1 

~n tá sabendo aproveitar..., mas hoje em dia tem muita 
educação hoje em dia, o Pov°n"lnnúbiica desde o pré até ....ok.oh até... o curso 

Mcdidade. Assim, eh....eh   muita es P ^ ^ ^ pra (juem ejJ  e' muíto 
superior, a faculdade, a federal é pubhc . /••• 

Acomodado assim... (Luciana) 

is destacaram o ensino público oferecido pela instituição 
As auxibares de serviços g profissionais têm boa qualificação, muito 

que trabalham como de excelente qualidade. Us p XI t t . 
. nreocunados com a sua segurança. No entanto, veem 

Cuidado com as crianças e estão sempre pi P • . , m as enanç responsável e comprometido exercido pelos 

^ infelizmente, apesar do trabalho 
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Profissionais, pais e responsáveis náo esfáo sa.isfei.os e freqüentemente reeiamam do serviço 

educação pública oferecido: 

^ . , rr;n„cas são tão bem tratadas, os professores são 
e ve assim, na nossa escola as Ç ^ Valor, né. O pessoal não dá valor, 

excelentes, tudo professora formada, o pesso pseola. [.■■ ! As crianças machucam, 
Qualquer coisinha já serve pra colocar e es^ „ se p0jp0. Leva no médico, leva no 
Cae'n, acontece alguma coisinha os professai ^ netinho em escola particular.... a 
Posto. Escola particular não tem nada disso. tombinho .. machucou e 
nàe vai pegar a criança toda lá arrebentada.... ah.... 

Pronto (Luciana). 

QC n;i0 estão satisfeitas com os serviços públicos 
Lúcia comenta que as pessoa 

Merecidos; 

, , r1nm ^le. Mas eh...eh.....fala das professoras, fala do 
e atc Deus cair aqui na terra, eles fala 

Vereador, fala de todo mundo (Lúcia). 

j- er nue no Brasil a violação dos direitos humanos e Para finalizar esta seção cumpre ^ ,egislaç3o considerada 

as crianças é ura fator diário. ApeS" ^ efetivá-la, passando pela valorização do 

avançada e progressista, há muito a se 

Pstado diante da vida dos indivíduos. 

^-2.2 Direito das crianças 

• d0s direitos das crianças é resultado das discussões 
A preocupação com a garantia ificaram na década de 90, alcançando os 

Racionadas às crianças e à infância, Qu 

meios políticos, a pesquisa e a nudia. considerados naturais, inalienáveis e 

, i _ /-i p direitos humar ? 
Do conceito alargado a conceito de direitos das crianças 

emanados das propriedades intrínsecas da pessoa, eraer e 
' 'as deste grupo etai io. Re decorrem das especifícidades propn aipUmas ambigüidades tais como: Onde 

a crianças traz ai^, 
o conceito de direitos das resolver os conflitos que podem surgir 

Começam e acabam os direitos das crianças. ^ 

entre 08 direitos das crianças e os direitos d alcuns autores em relação a este 
osicões criticas 

Fernandes (2005) apresenta as p v características no que concerne aos 
dpk , /inDSt identifica algun 

ate- Coloca que Alderson (-ou ; ^ limitados, ou seja, como conceito 
direitos das crianças. Primeiramente o a o no caso das crianças, ao estarem 

atribuírem liberdades e responsabilidades. 
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^pendentes da ação de terceiros (neste easo, da vontade dos adultos) serem de difícil 

nvaliação. Em segundo lugar o fato dos direitos serem condicionais, uma vez que são 

reguiados pelas capacidades das crianças para o seu exercido, das responsabilidades, direitos 

= obrigações dos pais e pelas responsabilidades do Estado. E por último o fato dos direitos 

«rrem partilhados, o que implica que tem de se observar uma igualdade de oportunidades no 

sou exercicio, levantando-se, assim, complexas questões relacionadas com as relações de 

autoridade e poder que existem entre adultos e crianças. 

Fernandes (2005) continua expondo as idéias de autores que contestam a 

aplicabilidade do conceito de direitos das crianças, recusando a legitimidade das crianças 
^ w^ntr. Utilizado é o de que este reconhecimento poderá serem detentoras de direitos. O argumento utmzauo i 

, . cs c^n nnder e tutela, as relações de autoridade que 
P0r em causa os direitos dos adultos, o seu poder , v 

mantêm as crianças num estatuto subordinado e obedi1 

, trtrinq os movimentos críticos acerca dos direitos da 
A idéia mais persistente em todos os 

0r- . . totalmente inserida na família protetora, não 
enança recupera a imagem de infancia totaimc 

J crionrflc: na sociedade civil. O reconhecimento de 
considerando qualquer participação das crianças na 
.. . -J rnino um perigo para a harmonia da sociedade 

reitos das crianças é mesmo considerado como P t P 
, ■ ap tudo um enfoque paternalista, profundamente 
onnnaníe, privilegiando-se, acima 1 . . 

na construção dos seus mundos sociais e 
cerceador das possibilidades da criança partrapar Ç 

culturais. 

r+naiiesa trás também um grupo de estudiosos que, apesar Por outro lado, a autora portu& - , n ■ 
a . • xw direitos das crianças de formas distintas, tem 
de tentar compreender a emergência dos direitos 

, 'Itimo século, promover a construção de uma 
Acurado, principalmente desde o inicio do ultimo p 

i , as especificidades que conferem ao grupo 
a imagem de infincia. Nela se reconhecem as p 

. ^ lim cnmo de direitos, acentuando, de forma 
Clal das crianças um estatuto diferente e um corpo 

progressiva, a imagem da criança como ator s 
j mrx nn trabalho de campo a respeito dos direitos das 

Analisando o material produzid 
o nmfissionais foram unanimes em afirmar a 

crianças, foi possível perceber que as p 
p p . m0 os adultos, os pequenos também tem 

fmversalidade dos direitos. Desta forma, assim como o ^ 
r t cado por Ana: a educação, saúde, bem- 

d'reitos, os mesmos que os adultos, conforme destacado p 
M i i+rri, mie como a criança e um ser em 

c um ,ar. E uma delas ainda completou que c 

desenvolvimento, necessita também de atenção e cuidados prop.ios. 
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Criança tem direito com certeza. Ehhhhh, a tudo isso que a gente falou, direitos básicos, e 
muito mais ainda que o direito ao cuidado, atenção especial, a um ser que esta em 

desenvolvimento (Ângela). 

A concepção das profissionais está de acordo com o que está posto pelo artigo 3o do 

ECA de que toda criança tem direito a ter diieitos. 

A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de 

que trata essa Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade (BRASIL, 1990). 

O brincar, uma atividade essenciai na vida da criança, apareceu na fala de quatro 

Profissionais como sendo um dos direitos das ciiai ç 

ser 

cm 

escer, brincar, descobrir (Alice). 

a criança tem direito de "simplesmente 
Cinco profissionais ainda coloc 9 

oo r^nostas afirmaram que criança tem direito 
'ança". Indagadas a esclarecer sua P ' . . 

_ através de brincadeiras livres ou direcionadas, 
'meiro lugar de "ser criança", o 1SS0 s . 

O educador pode contribuir nesse sentido 
■aves de atividades que dão prazer, u , 

nnr exemplo, correr, pulâr, Sciltcii. 
^Porcionando situações de prazer, co 

. . . Jn rirruito eh.... é uma das atividades que eles 
>ão. «uanéo a gente fez 

'ls gostam. Propor este desafio, so , 

feliz, primeiro de tudo (Alice). 

amam essa felicidade, que tragam esse bem-estar, 
fW» cria ambientes.propostas que propwamessa] 
a alegria (Alice). 

53) se expressa de forma semelhante quando propõe 
Campos de Carvalho (1998, p^ ^ ^ ser criança, onde se descobre 

- a EI deve ser um lugar onde se p . ões mais variadas com objetos e pessoas, 

^ conhece) o mundo através do brincar, das reiaç 

icipalmente entre elas; as crianças 
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As educadoras Alice e Ana ainda continuaram explicando sobre os direitos das 

danças defendendo que o meio79 exerce uma influência grande sobre o desenvolvimento das 

crianças (VYGOTSKY 1996) e que às vezes elas têm que lidai com situações extremamente 

««is e inadequadas para sua idade que podem interferir no desfrute do direito de ser feliz, 

aesse estado de felicidade, da criança: 

Ana; Porque a criança ela assim sofre muito a influencia do meio, as vezes elas trazem 

Questões assim muito difíceis para apropria idade. 
Alice; O entendimento que a criança tem daquela situação. 
Ana.- O entendimento que ela tem de urna separação de pats, por exemplo. A forma como 

acontece, às vezes nós adultos não sabemos como lidar. 

As coordenadoras pedagógicas Paola e Mariana também consideram que o principal 

feito das crianças está em "ser simplesmente criança" e tecem uma critica à concepção atual 
ri- . .. _ irmitas atividades em seu dia-a-dia, ao explicarem 
de que a criança precisa estar inserida em muitas auviuc 

como que as crianças exercem este direito, assim se coloc 

fefe De não ter uma agenda tão comprometida aponto da eh  

PaTf ^ fT eX,ZífTNotação, balé. inglês, judô. extra. É ■ E ai nao da tempo dela eh...■■■■■ cronometrado. A gente chama de direito, a 
urpinho que ela vai exercitar o brwcaj' , hrjlicar, Claro que hoje em dia não tem a 

Por Umidade dela escolher o momento ce escoia Que 0 balé, a natação, futebol. Mas 
''rança que não tenha essa ativida e for criança. De poder brincar, pegar seu 

7"*' ^ e/a tenha este momento de ^ EJdirei(0 ãela. 
Material, de usar a fantasia, o faz de conta, vestir roupa 

. o f.ln destas cinco profissionais é que primeiramente elas 
O que foi possível perceber na tala 

+ . dn sociedade que investem alem da educação 
riazem a realidade de crianças da classe media 9 v 
ln , ■ ,oc canoeira, etc. Em segundo lugar explicam que mstitucional, também em aulas de inglês, bale, capoe 

■ cpndo neeligenciado em detrimento de uma 
0 feito das crianças de brincar e fantasiar esta sendo neg g 

agenda lotada 
v Pnctman Í1999) e Sarlo (1997), defendem que na Um grupo de autores, entre os quats Postman (l ■ f. ■ n 

r ntnrefadas e com isso a iniancia esta sendo 
atualidade cada vez mais cedo as crianças estão atareradas, 

lido a ado escencia esta mais estendida. furtada ou até mesmo desaparecendo, por outro lado a ado 

. tr_ n discurso saudosista de que, na época em que 
Nesta direção a educadora Denise . 

oank estendido, livre de compromissos e da 
era «iança, o tempo da infância era mais 

meio entenda-se algo muito amplo, que 

envolve cultura, sociedade, prática, e ínleraçfcs. 
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responsabilidade de adulto, agenda lotada, sendo possível exercer o que era próprio da sua 

'dade, brincar: 

*• ** uma infância muito mais longa. [...[Eu.se eu eu 
e chupava naquela hora. Ah não. hoje eu queria ,r la para pe de tanger ma. eu para 

"Pé de tangerina. Ah não. Hoje eu quero nadar no no. Eu fio uma em uma 
teonda. Hoieeh eh Os meus f,Um não tiveram essa liberdade tamanha como eu 
Então, hoie a 'crianca os direitos dela estão sendo muito impostos. [..[Eu quer,a brmcar de 
Wme. eu podia brincar de pique, eu queria brincar de bang bang. eu quer,a brmcar. subir lá 

"" alto do morro, catar coquinhoe descer na canotnha do e brmcar de escorregar. 
eu podia. (Denise). 

p , . ., pm virtude das inúmeras mudanças sociais e econômicas, 
t necessário considerar que, em viriu 

o , ufms mudou e nráticas exercidas em um tempo remoto 0 modo de vida atual das crianças também mudou pia. 

nSp. „ J. fianças da classe média, por exemplo, vivem em nao se repetem mais. Hoje em dia as crianças ua 
Ap FI e nem nor isso precisam deixar de exercer 

apartamentos, ingressam cedo em instituições de bt e nem po i 
pvpmnlo brincar. Nesse sentido, a mesma 

atividades próprias de sua idade, como por exempio, 
„ . . „ Qfi,qi tece uma crítica à instituição educativa que 
educadora comparando a sua infância com a atual tece 
irv, ~ ■ Up viver a infância na sua plenitude: 

normas e regras impedindo a enanç 

1, . e^nrln nnraue ela entrou muito cedo na escola. A 
je, a criança tem tudo muito esquema / é normalizar, é criar normas e eh... 

jnola. ela infelizmente. eh...eho "Za creche com meses. Eu não. eu entrei na escola 

matar quanto mais cedo.... Ele val P banheiro. Agora não é hora. A hora de 

ty 7 anos.Então, eu comecei a ter a Tant Antes era a hora que eu queria. Se eu 
tner, a hora da merenda a partir dos ^ ^ queria comer um biscoito, se eu 

<IUe> 'a uma mamadeira, um bolo. Se eu Clue' Azora não é hora de brincar, vamos 
Queria brincar. Eu não tinha que oúeí/eccr eu não tinha nada disso até os 7 anos. 

var as mãozinhas que nós vamos para o . direito da criança de ir e de vir 
E^o, a escola, ela é uma inihidora da vontaae 
denise). 

Upnec com seus ritmos e durações, segundo Barbosa Na escola, a rotina, com suas repe 9 ' c a 
, ,n. ,.n tempo e tem um carater normatizador. 

2006), desenvolve mais a aprendizagem da ordem temp 

^ educadora Denise sinaliza para isso na fala , , . 
t o nup ao mesmo tempo em que a Modernidade Neste sentido, Sarmento (2007) pontua que, ao m f t , 

à cidadania, produziu o confínamento das 
0duziu a escola como condição ' 

a zv rnnirolado pelos adultos, construindo uma :rianças em um espaço social condicionado e controla P 

P V -A A. nn institucionalizar a infancia, partiu da idéia das 
Privatização da infância". A Modernidade, a 

rianças como meros seres biológicos e sem estatuto 
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Assistindo às observações videogravadas, foi possível percebei um descompasso entre 

a fala e a ação da educadora Denise. Ela critica a imposição de regras e normas pela 

instituição educativa, no entanto, ela endossa esta postura quando leva as crianças em fila até 

a porta da sala de artes e vai chamando um por um para entiar e determina o local em que 

devem sentar. 

No final de sua fala aponta uma visão negativa da instituição educativa e traz também 
Urna noção de que a instituição educativa não respeita o direito da criança à participar, 

exPressar suas idéias. 

As observações realizadas nas duas instituições confirmam a concepção das 

educadoras de que criança tem direito de brincar, fantasiar e desenvolver atividades 

Prazerosas. Na Instituição Rosa, apenas em uma manhã, os pequenos tiveram a oportunidade 

de ouvir história, brincar livremente no pátio coberto - alguns brincaram de roda, outros em 

brinquedos espalhados no espaço - brincar no pátio gramado - alguns brincaram de pique- 

osconde, outros de pular e correr em volta de obstáculos colocados pelas educadoras - 

brincaram de fazer bolinha de sabão e, no final do período, ainda tomaram uma chuveirada 
antes de almoçarem. 

Tr . . . da tarde, as crianças ouviram histórias, brincaram 
Ja na Instituição Verde, no período aa wiu , 

cnrr. . u - nedacósicos dentro da sala de atividades e 0m massinha de modelar, com brinquedos peoagog 

bvremente no pátio. 

Conversando sobre o respeito pelos direitos das crianças, seis profissionais foram 

éticas ao colocarem que, assim como os direitos básicos dos adultos, os das crianças 

tflmk- ~ 'vaíi-nQ mle não garantem saúde, educação, segurança, íambem são violados pelos órgãos públicos, que nau g 

r VP7PS ele não consegue esse direito, criança tem 
riuciana explica: Tem direito só que muitas vezes 
tni , , ~ cnúrjp alimentação, uma casa descente. Ela ainda 
10(10 direito, direito de tudo.... educação, saúde, atmer ç 

lembra r dP.resneito dos seus direitos por parte de seus pais que n^brou que as crianças sofrem desre p 
v- , , . ni7inc Dais que não tão nem ai oh oh  não 
Vl0lenta seus próprios filhos; Muitas vezes pelos pais j 

0rienta... pão procura... Então.. 

a ■ ,„u, phc pão têm. Direito à saúde, por exemplo, ai, 
S crianças, eles têm direito a muita coisa ,peses. Isso não é direito à saúde 

Vai nO' posto médico marca consulta para daqui 
1° eyiamente (Rafaela). 

• ..ma situação de violação dos direitos das crianças à 
Esta mesma educadora denunciou 

^çao qua„d0 colocou que o ano letivo de 2008 tinha começado ha pe.o menos tres 

senlanas e algumas turmas ainda estavam sem um educador responsave . 
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A aula já começouhá mui,o tempo eos professoras estão chegando hoje. Hoje!!!!/ Hoje!!! 
ChegaLhoje para poder cobrir a sala de aula.entendeu. Isso e os da 

crianças (Rafaela). 

A fala da coordenadora Ângela - seguindo a mesma concepção que ela demonstrou ter 

quando falou de seus direitos - mostrou outro lado da negligência quanto ao direito das 

c rarsrtpnrentes à classe econômica mais favorecida da 
crianças, destacando que crianças per 
c . , J „ . • rtat-ontidos porque seus pais trabalham, e podem pagar um 
sociedade tem seus direitos mais garantia p 

1 . ^ 1„. Mnvfimente um contra senso, pagar para ter assegurado 
Plano de saúde, uma escola particular. Novamente u.. 

^ Ha dura realidade vivida por milhões de crianças 
um direito básico é negá-lo. E fala também da dura 

u , i 11 ^ intar nela sobrevivência ainda muito cedo: 
brasileiras, obrigadas a trabalhar e lutar 

Tem 
, ; mje tem Seus direitos assegurados. E, uma outra grande, uma 

uma parcela da população q negados, que praticam o trabalho infantil, são 
utra parcela de crianças que os c irei 0 ^ rua gg0 levadas pelos próprios pais para 

arcados pelos próprios pais a estai em p ^ iavouras, mendigando pelas ruas. 
starem trabalhando com eles, ou ca cm p • acesso aos bens culturais da 

■■■] Seria a parcela mais àesfav^ida^e^ ser humano deveria ter. 

umanidctde. que não tem direito aos bem dtgnos que 

„ c ,.i„ destacaram que as crianças têm menos condição de lutar Ângela, assim como Rafada, d 

. ■ não têm informações de como podem se mobilizar e 
da garantia dos seus direitos porqu 

correr atrás do que é seu". 

ro ser tem que estar zelando pelo direito dela (Áng 

, rtn nás temos mais condições de correr atrás dos nossos 
o que a gente enquanto actuno, ^ ^ or„aniza mais e a gente enquanto grupo tem que 
itos, entendeu. Pelo menos a 8ente se rar os direitos deles (Rafaela). 
r pelos direitos deles (crianças), para 

r Un de condições das crianças para lutar pela garantia dos seus 
Pcini cxcmDlifícâr estâ feP j , ' \ \ ' ara exempi ^ crianças sem um educador responsável ha 

itos, Rafaela falou da situação na ms 

semanas: 

, :á começou há muito tempo e as professoras estão 
io por exemplo, agora, você ve, a au ■ fessoras que estão chegando, estão chegando 

lando hoje. [...] Isso certamente, ess ^ luían brigar e falar: - Olha, não chegou 

causa da gente, se não tivesse l"" f chegariam, entendeu. 
dcc... * Pr ninda. entendeu? Pias nem 
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Uma educadora colocou que a criança externa rapidamente a sua insatisfação quando 

seu direito é infringido, reivindicando de forma autêntica e sincera, chorando, gritando, 

chamando a atenção do adulto que está com ela. 

n ^ rrinnca ele é extremamente lógico. A criança tem uma u maior senso de direito esta na criança, c'c L ^ 7 
lógica muito própria mão. rptando isso mo c respetado da demonstra 

•aomento. ela não tem o subterfúgio guenós adultos guando estamos 
mão a criança é extremamente, eh  transparente. Entao. por tsso que ela Cora. ela se 

manifesta de outra forma. O professor principalmente tem ter essa e 
(Denise). 

Foi possível verificar nas observações realizadas a situação colocada pela educadora 
n . xt ^ A,i contaVa uma história para as crianças, Guilherme 
Demse. Na Instituição Rosa enquanto Alice coma 

K ,• . • a-otampnte reclamou que estava sendo incomodada. Na 
beliscou Flora e a menina imediatamente rema m 
r .. . ,• ros de literatura infantil para as crianças; um dos 
instituição Verde Ana Paula, distribuiu 

^ o, Uvrn da mão de um colega, que foi reclamar com a 
nieninos da turma tomou brutalmente o 

educadora, ou seja, foi reivindicar seu direito. 
o,nHr. a criança é incomodada ela luta pela garantia do seu 

Em situações corriqueiras quando a criai v 
ç mmo é o caso de exploração sexual, maus- 

direito, entretanto em situações maiores e amplas como 
- • o intervenção do adulto na defesa dos seus direitos, atos, trabalho infantil, é necessário 

• . oc rrinncas da EI são muito pequenas, 
principalmente se considerarmos que a 

r- -zvnck Ha Instituição Rosa foram unanimes em colocar 
Numa outra direção, as profissi 

, ■ oopntn de todos para que os direitos das crianças sejam lue na instituição existe o envolvim 

-.c reili/adas foi possível perceber esta preocupação em Sempre resguardados. Nas observaço 1 

^ b . . enfermagem envolvido com a prevenção de doença e 
situações tais como, o serviço de . 

.+ à n,r(icÍDação nas questões que dizem respeito a sua vida 
Principalmente a garantia do direito p . . , 

• „ /niondn ela sugere o nome para a galeria de artes, 
^ Creche, seja através da escuta da criança quando ^ s g tividades que serão realizadas ao longo do dia. SeJa quando ela discute e negocia as atividades qu 

« r ri ancas continua, portanto, na atualidade, um conceito 
O conceito de direitos pura 

a zvmp petas ambigüidades muitas vezes condicionam e 
ambíguo e altamente contestado, sendo q 

C0mplexificam as tentativas de reforçar esses mesmos d.re.tos. 

^•2.3 Direito à participação infantil 

ot-ndiiuna da infância que vê a criança como sujeito 
Percebe-se na atualidade que o parad g • • u - a u rcrceoe se na cuua aicnirsos das mais variadas areas do saber 

detentor de direitos à participação esta presen e n 
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= Permeando diversos meios: acadêmicos, científicos, políticos e também educacionais. Em 

Iodos eles se acentuam as discussões de que é indispensável à participação infantil. 

Entretanto, a participação infantil não é algo novo. Aliás, é um conceito antigo, de 

mais de um século, se considerarmos a importância das idéias participativas no movimento 

pedagógico da Escola Nova. No contexto educativo, a participação não é uma mera estratégia 

Pedagógica nem um "modismo". 

5-2.3.1 Criança tem direito à participação 

u o ,vnrtirinacão infantil, todas as profissionais entrevistadas 
Ao serem interpeladas sobre a participação ima , 

r , o „r:fmra tem direito à participação em todo processo 
foram unânimes em responder que a criança mm m 1 

, ^ -ctp Hireito fosse óbvio, como mostram os exemplos 
educativo. E mais, responderam como se este direito iossc 

a seguir; 

Lógico que tem, ué. (Bárbara) 

Tem o mesmo direito que nós temos. (Luciana) 

Tem direito à participação sim (Rafaela) 

• - ai-tirinacão completando que a instituição onde trabalha é Rafaela reafirma o direito a participação co p u . 

ã pag0S por todos os cidadãos brasileiros, 
Publica, logo é mantida pelos impostos que sao p b t 
■ . . trabalha. Deste modo, considera que, assim como 
•uclusive os pais das crianças com as q 

, mesmo que seja através de seus responsáveis, com a 
as crianças contribuem de alguma forma, mesmo qu j 

. • • também têm direito a participar do processo educativo: 
manutenção financeira da instituição, 

P nara pensar em termos de escola pública, quem paga 
"orque inclusive, se a gente for Para' ' ' nossos salários são os impostos, então eles 
nojsos salários não é o município. Quem / 
sáo nossos patrões também, entendeu. 

nup „ narticipação infantil pode assumir e recuperar as 
A revisão de literatura mostrou qu 1 , „ , f .. t 

, . direito das crianças a participação, sendo freqüente a 
d'f«entes possibilidades de exerce,o do d.re.to ^ 

referência a conceitos como opinião, informação, reuifao, express. • ia d cunceuuí) cu ^ implica o respeito a liberdade de 

O direito a participação q „ n aue de acordo com Fernandes (2005), é 

Opjnião (artigo 12°), o direito a ter uma voz, Q . 
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essencial para recuperar a dignidade, visibilidade e identidade social da criança, rompendo 

assim com o silêncio social a que as crianças estiveram confinadas durante séculos. 

O direito à opintão implica a existência de espaços de escuta das crianças, de 

^ . . . ra.tcic rnnflijem as intersubjeüvidades daqueles que falam e 
comunicação e diálogo, para os quais connuem ^ j 

. . reconstroem interpretações da realidade social desses 
daqueles que ouvem e nos quais se reconsuucn i 

atores. 
iirQ nup ns indivíduos, crianças e adultos, partilhe com 

O direito à expressão assegura que os 

nensamentos e expectativas, promovendo a construção 
outros atores sociais e tornem públicos p 

de identidades pessoais e sociais. 

«r uma cultura de escuta às vozes das crianças é um passo 
A importância de promover um 

. Ac cm cidadania e da importância que elas assumem na 
essencial para o reconhecimento da sua cmauaiua 

1 oro armimenta que "...não escutar as crianças é uma forma de ordem social. Tomás (2006, p.120) argumenta que 
ti , .. „ CP1, direito à participação, de lhes negar a sua presença 
lhes negar existência, de mutilar o seu enreuu a ^ 

não imnlica, no entanto, que elas influenciem as 
Pública". Esta atenção às vozes das crianças nao impnca, 

^ os is 0pinam, o que no caso da infância adquire 
decisões relativas aos fenômenos sob 

■, - ^•cmridade de poder e estatuto social relativamente aos amda mais visibilidade, devido a disp^ 

adultos. 
+ , tnmhcm comprometido com o direito de expressão, de 

O direito à participação esta ^ 
110 e 14° da CDC). Deste compromisso resulta a 

Pensamento e de consciência (artigo 
. enciais onde a criança tenha a possibilidade de tornar 

mdispensabilidade de construir espaços sociais 
^ Hn mnndo social que a envolve, acerca do conjunto de visíveis as suas representações acerca do munao • .r . > 

Ma são significativos e que atribuem significado as 
requisitos sociais e culturais que para ela sao sig 

interações com os outros. i- •, j • 
~ tá oinda entrelaçado com o direito da criança ao acesso a 

O direito à participação es ' j- ~ 
P in1 lsDecto essencial para que o direito a participação possa se informação, e este parece-nos um P -i-r i i i t- • 

v ' P . .p aduito ou criança, tem possibilidade de participar em 
sustentar. Nenhum indivíduo, seja ele a 

minimamente informado acerca do mesmo, 
qualquer dmamica ou processo s ^ ^ ^ informação tem sido recorrentemente 

No que diz respeito a n ^ têm maturidade intelectual que lhes permita 

omitido por se considerai que as ^ ^ ^ argumento da incompetência infantil, 

oompreender criticamente a info Ç ^ uando esta é dada, muitas vezes é transmitida de 

tern Sldo negada a crianÇa a iníorn Ç realidade social que pretende caracterizar, 
tonna metafórica, distorcida e também distorcidas. O direito à participação passa, 

mduzindo as crianças a interpr Ç nnc;sui de acesso à informação objetiva acerca 

^ntão, pela reafirmação do direito que a criança possui 
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tk si, de sua família e da realidade social era que está inserida para que seja possível 

ntanifestar-se de uma forma também informada e objetiva. 

Uma vez que todas as profissionais consideram que as crianças são possuidoras plenas 

do direito à participação, expondo suas opiniões, expressando seu pensamento e também 

recebendo informações, procurei saber como a voz. e, a vontade da criança são escutadas e 

levadas em conta no cotidiano das duas instituições. Nesse sentido encontrei posições 

dissonantes nas duas. Enquanto a Instituição Rosa assume no discurso e sustenta na pratica 

■ide as crianças são, a todo momento, participes ativos no processo educativo, a Instituição 

Verde assume através da fala e confirma na sua prática que a participação infantil não 

acontece com freqüência no processo educativo. 

Como houve discordância, as duas instituições são analisadas separadamente. 

^•2.3.2 Participação infantil na Instituição Rosa 

Na Instituição Rosa, todas as profissionais foram enfáticas ao colocar que, na 

Instituição, as crianças participam o tempo todo: teu em todos os ntontentos. Etn 
/ hora do lanche, nas reuniões de almoço (Paola), 

conversas com as crianças nas i odinhas, 
, t z-n .Võn Rosa isto é. em todos os assuntos que dizem respeito e em toda rotina pertinente a Instituiça 

,sa.,itr,ç: pstão sempre prontos a escutar atentamente os 
« Creche (Paola). Em primeiro lugar os adultos estão sem] p 

sssrtnetn mie eles têm, o que eles nos trazem, a gente 
aspectos colocados por elas; Ouvir a proposta que 

escuta a criança (Alice). 

■ ■ ozvgo infantil se realiza por meio da negociação constante. 
Em segundo lugar a participaç ., , 

ui "oc nas reuniões, nas votações as crianças sao ouvidas, dao 011 seja, nas rodinhas, nas assembléias, nas r 

o^nins ronforme esclarecem as duas coordenadoras 
as suas opiniões, expressam seus pensamentos, 

da Instituição Rosa Paola e Mariana. 

" e votações com as crianças. As reuniões são feitas nas 4-' Nós temos reuniões, assembléias e v ^ resoIução de problemas entre eles, às vezes é 
r"dinhas. As assembléias geralmente sa(^^0 campinho. Eles votaram a respeito do 
atguma coisa que eles querem eh--- m outro }ugar e eles eh.... nós fizemos um 
Campinho. Eu lembro que a /mv6'■ . V a; a Mônica deu a sugestão de ir lápra fora. 

^binado com eles. Votamos onde ele iajium 
Então isso tudo foi combinado com as crianças. I 'otaçoe. 
J: Agora do espaço cultural. ^ o nome d0 espaço cultural, qual a importância 
A: Foi feita uma eleição do espaÇ0 votação com urna, com assinaturas. E ai as 

este espaço pra creche. E ai foi " mais? 

crianças votaram a respeito do nome. í .«//icr escutar a criança. 
J Mesmo a escuta, pra respeitar a criança, a gente 
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É possível perceber que existem várias instâncias de participação: rodinha, 

assembléias, reuniões e votações, e ela se faz em todos os aspectos da instituição: 

Até quando eles têm uma solicitação específica. Eles vêm à coordenação e diz assim. O Pedro 
José: - Paola, quero que você compre mais balanços Então, ele veto a coordenação pra 

Mir porque ele entende que a coordenação é quem admuvstra esse dtnhetro pra comprar os 
brinquedos Então ele veio pedir pra que seja comprado bnnquedos pra sala dele porque um 
b"lanÇ0 só é pouco. Eles têm essa autonomia e conhece esse processo de dtreüos e deveres, 
eb bem claro pra eles (Paola). 

De acordo com as diferentes modalidades de participação propostas por Hart (1992), 

Trüla e Novella (2001), Shier (2001) e Fernandes (2005), em alguns processos a participação 

d . odl1itn reconhece a opinião das crianças, inicia e dirige o 
a cnança é consultiva, ou seja o adul 

acesso, mas não deixa que a criança controle os resultados. As coordenadoras expuseram 

««e tipo de situação quando explicavam a participação das crianças na festa julina, dizendo 

, • 1,p cPria apresentada, a barraqumha da turma, e aquelas Oue elas escolheram a musica que ser y 
f ixa etária das crianças da EI, como por exemplo 

atividades que não são apropriadas para a raixa 

utilizar o fogão, eles não fazem: 

d Eles decidem qual a barraquiuha dançar ou não vão dançar. Que música. Qual 

que eles vão trazer de prenda, oe mesm0 0 Fernando estava resolvendo com a mãe o 
C("nida que eles querem trazer. Oulcm ^ época a Beth fizer uma oficina relacionada à 

lae ele queria trazer pra creche. [J J,- fazer algum prato típico, telajulimelesvao junto com elaprorefeilorwpmj. 

licocada. _ preparativos antes, sim. 
■ So nao vão mexer no fogão. Mas a} 

instituição Rosa - no período em que fiz o curso de 
Presenciei várias situações na 

h u - n na observação videogravada - em que os aspectos 
cutorado e a freqüentava, e tambe 1 . . r •* -a t 

4 . zxinrados pelas profissionais ficaram muito evidentes 
relacionados à participação da criança e c 

cotidiano da instituição. Passo ag ^ ^ Instituição Rosa, é possível citar 

a] 
Noqoe diz respeito a oigamzaç^ ^ ^ favorecer o desenvolvimento da 

guns apontamentos observa os. ^ crianças, entre os vários aspectos de sua 

autonomia moral e cognitiva e a particip 

dinâmica sócio-relacional. 
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Segundo Campos de Carvalho (1998), a organização dos espaços infantis é feita de 

acordo com as idéias sobre o desenvolvimento da criança e os objetivos que o educador 

apresenta, quer dizer concepções de desenvolvimento guiam, conscientemente ou não, a 

0rganização de ambientes em instituições educacionais. 

Sua arquitetura80 foi projetada de modo que as salas de atividades das crianças maiores 

~ 02 e G3 - não têm portas. Isto permite que elas possam tomar a iniciativa, de uma forma 

mais livre, para, por exemplo, sair da sala para beber água no bebedouro, pegar alguma coisa 

suas mochilas, ou mesmo, sair da sala porque lá não querem ficar, indo para a recepção, 

P^a a biblioteca, para o pátio interno, enfim para um outro espaço que não aquele da sala de 

atividades. 

Entretanto, vale ressaltar que, quando uma criança sai de sala, há sempre uma ação de 

algum adulto da Creche visando conhecer o motivo desta atitude e negociar uma volta â sala 

através de um diálogo. 

Também visando o desenvolvimento da autonomia e a participação da criança nas 

diversas atividades do dia-a-dia da instituição, no banheiro utilizado pelas crianças (localizado 

no meio dos três espaços interligados de cada sala), existe um espaço que se assemelha a uma 
pç- . . a ae rrhncas ficando em um nível de altura tal que torna 
escada que leva aos chuveiros, e que as crianças rica 

Possível a um adulto apenas orientar as crianças na hora do banho. 

A observação do dia em que fiz a videogravação iniciou com uma história infantil - A 

'•mpeza de Tereza - que tratava de um personagem que gostava de tudo bem limpo e 

„ . etc npla educadora Ana e não houve negociação a respeito 3rganizado. A atividade foi proposta pela eaucau 
. . ^ p nem da história que seria contada. Poderiam ter sido 
10 tipo de atividade que seria realizada e nem ua 

i cocf.m q temática pretendida por Ana para as crianças 
'Presentadas várias histórias que explorassem a temauu P 

_ encontro em que conversamos sobre a prática de uma 
eolherem uma. Indagada sobre isso n 

I criança participa sim o tempo todo em todos os 
s Colegas, a educadora explicou qi 

^ cpmnre há um planejamento prévio e, às vezes, 
sf«ctos da rotina da Creche, Apesar disso, sempre na u p j p 

deassu„tos que precisam ser trabalhados como, no 
td Participação não e possível em íunç 

nrr-mq estava deixando os brinquedos espalhados no chão emPlo citado, a situação em que a tu . 
j tura deixava tudo sujo, quando fazia recorte e 

P0s terminar a brincadeira, quando fazia pmiu , ,. , . ,. . , 
, ~ Pnr i«n escolheu aquela historia com o objetivo de 

agem deixava papéis picados no chão. Por isso, M 
■ õw P limneza da sala de atividades, 

abalhar aspectos inerentes à organizaça 

——    ao de mestrado de Fabiana de Souza Santos intitulada: Sobre este assunto especificamente, consultar a ^ comportamento e desenvolvimento da 

qualidade do espaço construído da cl®c f 0.crecheUFF. 
'tonomia em mancflc entre 2-6 anos: estudo de 
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Após contar a história e antes de ir para o lanche, apresentou para as crianças as 

atividades do turno da manhã e disse que eles poderiam escolher entre brincar de circuito, ir 

Para o atelier ou brincar livremente no pátio gramado. Depois disso distribuiria canudos para 

•trincar de bolinha de sabão e depois teria chuveirada. Novamente não houve negociação 

aottra a organização das atividades do período da manhã. De qualquer forma, apesar da 

criança não ter sido partícipe ativo neste processo, as práticas exercidas promoveram o direito 

4 Participação na medida em que as crianças tiveram mais de uma opção de escolha, Há que 
çp • , . j ^„rvarinM Ana não estão inteiramente de acordo com a se considerar que, se as práticas da educadora Ana nao 

nrox,, a ... i o r-mmYtpnadoras no entanto ela tinha iniciado suas Proposta pedagógica defendida pelas coordenadoras, 
at- •, , . . lirT. n1(ôc e ainda estava no processo de conhecer e se 
atividades profissionais há pouco mais de um mes e 

apropriar da proposta pedagógica. 
.nvesntnc; de narticinação infantil no cotidiano da 

Continuando a identificar os momentos de parucip v 
•, . , „ cUnarão dirigida pela educadora Alice. Após contar 

instituição Rosa, é necessário apontar a situação dirigiu g 

umn w 4.' ■ ■ J ,m .ano negociou com as crianças o material que seria ma história e propor a pintura de um sapo, negu 

ntilizado; 

ice; Vamos pintar com o dedo. 
edro Paulo: Com o dedo? 
tora: Com o dedo não. 

■ Eduarda: O dedo não. 
lice; A/ao tem pincelpra todo mundo, 

znnanda: Com o dedo não. 
lice; Deixa eu ver, cotonete vocês aceitam 

Todos: Ah não. 
ora: Com palito. 

!f Ce; Paiit0 gente. 
0dos: Ééeeeeeee... 

■ ^ no neríodo da tarde, as crianças participam negociando e 
Em outro momento ocorrido i P . n m a a i i 

.1 penaro vão ficar apos a atividade de desenho, 
tolhendo junto á educadora Isabela em qual eapaÇ» P 

nnra a biblioteca, outros brincam no pátio coberto 
E|ã vai combinando com cada um e uns vao para a bm 

hes brinquedos, outros ficam na sala desenhan 
' , piorados pude concluir que as crianças de fato 

Em síntese, a partir dos pressupostos participaçao é a rodinha; nela é 
V^voza.ivaem.odoprocesso,ea^c^ J ^ ^ 

conibinada a rotina do dia, são resolv.das situações p 

^ência do grupo. 
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Para finalizar, se focalizar o episódio da atividade no atelier, vários foram os 

momentos de participação. Em primeiro lugar, as crianças foram convidadas a fazer a 

atividade, ou seja, foi quem quis e se interessou; em segundo lugar, enquanto a educadora 

contava a história, a criança fazia intervenções com sua opinião; e em terceiro lugar, houve 

uma negociação acerca do material utilizado para pintai o sapo. 

5-2.3.3 Participação infantil na Instituição Verde 

Vou agora analisar como a criança ocupa o papel dc sujeito de direito à participação e 

à «cuta de sua voz, na Instituição Vetde. Lá verifiquei posições divergentes a vice-diretora e 

® auxiliares de serviços gerais assumem um discurso de que a criança é ouvida e participa na 

«Ia de atividades na relação com a educadora e que a escuta à criança acontece quando é 

solicitada a resolver questões burocráticas; a coordenadora pedagógica diz que essa 

Participação acontece apenas em parte devido à preocupação com o cumprimento do 

cnrrí t o ,^7 ns crianças não têm voz ativa na instituição. cumculo; para as educadoras, por sua vez as crianças 
„ mveraência no discurso das profissionais está dividida 

A partir disso percebe-se que a aiv g 

no,- r- • m.P atuam mais próximos às crianças consideram que P0r segmento. Aqueles profissionais que atuam f 

sua „ ~ cWpria ser' iá aqueles que ocupam funções, nas quais não sua voz nao é ativa da forma como deveria ser, j i 

têm i ~ mn pk crianças, pontuaram que a participação infantil no Iem relaçao direta e constante com as criai ç 

Processo educativo acontece efetivamente. 
„ w n irei to à narticipação infantil acontece na sala de 

A vice-diretora argumenta que 
n+. ., . oztncfldoras e cita como exemplo a construção de 
Cidades, na relação entre crianças e educadoras, 

regras de convivência: 

p Quando eu estou em sala de aula eu vejo que isso é 
0 que a gente vê de sala de au • v- escola, até onde vai o respeito que ela tem pelo 

espeitado sim. [...] O que ela pode fa^ei ^ ^ ^ construção das regras de convivência 
0 ega, ela participa na construção. ^ r e expjiCa para a criança porque, sabe? 

As professoras conversam que nao p 
(Júlia) 

A educadora que trabalha com ar.es também argumentou que o hábito de negociação 

^ combinados existente na instituição é uma instância de parite.paçao. 

  ,,c;m um (ermo mais da educação infantil, com 

os 

,. assjni um termo mais da educação infantil, cc 
ltão> tudo que deve ser falado, vamos i ue ajlt as regras são os direitos (Júlia). 
CO}uhinados tudo tem que está muito ca, 
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Quando as crianças participam da criação de regras ou normas de convivência, que 

recebem na EI o nome de "combinados", elas tendem a respeitá-los mais. Além de promover 

0 desenvolvimento das crianças como seres humanos morais e auto-regulados, a criação de 

regras contribui para a atmosfera geral de respeito mútuo (DEVRIES e ZAN, 1998; 2004). 

Ao incentivar que as crianças criem as regras para a sala, o educador minimiza o 

Controle externo, que se torna progressivamente desnecessário, e promove o desenvolvimento 

da autonomia moral e intelectual das crianças. Também mostra a distribuição entre o poder 

Como domínio sobre os outros e o poder como influência. 

r, . , • — or maior reflexão a respeito da partilha na comunidade 
Portanto, além de proporcionar maior reneAdu F 

e<!rvu„ 1- . .mima a rriacão de um contexto participativo, democrático escolar, a discussão sobre regras, propicia a cnaçau u 

e w , . ^mv-ionando condições favoráveis para a formação das e tecido por redes de cooperação, proporcionando v 

Crianças a partir o seu próprio ponto de vista. 
, os adultos costumeiramente lidam com a questão 

No entanto, o que se observa e que os auu 
ein j* . ■ „ ímnnndo recras e ou normas de convivência. Essas üa disciplina, no cotidiano da criança, imponao regia 

rearo, ^ t adultos e transmitidas às crianças, ou seja, ocorrem, grds costumam ser criadas pelos aauuos 
„ • , ^ j„c nriiiitos nara as crianças, pois há um trabalho 
Primeiramente, por uma imposição externa dos adultos pa 
• ^ portanto as regras impostas às crianças em seus 
tetenso para a criança aderir às regras. Portanto, as i g 

. , ~ „ imVin condição necessária para o bom convívio em suas P ocessos de interação social sao, no ini > 
, . . uáíiras nara o desenvolvimento do respeito mútuo; "é 

telaçoes, depois se tornam premissas basicas para u 
„ . v nrincíoio muito difundido para as crianças. 
Preciso respeitar o outro para ser respeitado , principio 

nc educadores consideram benéfico permitir que as 
Cumpre observar que, atualmen , • •. . 

, Ao rpcrrnc Porém, é necessário cuidado, porque esse 
Crianças tenham voz no desenvolvimento de regras. For 

envolvimento pode ser superficial e sem sentido. 
u o P^ruta da voz infantil na sua função, uma vez que ela 

Indaguei a vice-diretora sobre 
^ da criança com a educadora. Ela assim se 

referiu apenas à participação n 

Pnsicionou: 

m dido de socorro, que a gente vê aqui na nossa 
üa vez que uma criança que vem co ^ 'Dercebe assim, saindo até o ambiente de escola, 

ejcola, com relação até....eh... eh... que voce? crjança, porque ela tá sendo tão rebelde 
0 emocional dela, que a gente senta e escu agUji precisando de ajuda, 

"«M situação.Você lá dando direito " °tTa (S 
""ondeu? Acho que isso é muito visto aqu, na escola (. 

, „nnCenção sobre a participação infantil se restringe ao 
Esta fala de Juba sugeie que ^ como por exemplo, uma 

Emento à solicitação da criança quando esta p 
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conversa. Completa colocando que administrar a instituição e uma atividade que envolve 

""«os aspectos burocráticos, tornando difícil incluir a participação infantil. A inserção da 

criança na rotina administrativa ocorreria quando ela tem necessidade de procurar o serviço 

administrativo. Citou como exemplo uma atividade que faz parte de sua função, a elaboração 

d» cardápio da merenda, colocando que é difícil a participação infantil porque ele é definido 

dentro do que a criança precisa comer em termos nutricionais e dentro do que é enviado pela 

Prefeitura. Neste caso, a participação da criança fica por conta dela escolher o que quer comer 

dentro do que está estabelecido previamente. 

. t pu muito como incluir a participação da criança. 

É um al! na0 tem mUÜ0 aSSm'tno é assim. é a necessidade que a criança tem de vir até 
a vem burocrático, en sempre pronto a ouvir essa voz dela. Então assim. 

eles té' 6 maiS Voltado a m0' a êe"fí msso trabalho passa muito pela burocracia (Júlia). les tem mais que vir até nós porque o nosso n aum , 

^ vpm mais ou menos assim, pré-estabelecido pela 

secret " "5° paríi/!pa' ele ^ X, assim, como que é estabelecido, com o que vem pra 
escnt aria' [■■■]então a Sentea : s0 com o que vem. não adianta a gente falar a a, a gente tem que trabalhai c terminado gênero, então a gente trabalha com 
C'la"Ça gosta disso, se a escola não recebejietermma J 
0 We vem estabelecido de cardápio mais adequado (Ju ). 

... vai ao encontro das idéias de Rayou (2005). O autor 
O discurso da vice-diretora nao 

. orwpncias políticas na escola, sendo estas entendidas 
menciona que as crianças possuem competências po 

, „oc;ai ordenada com valores compartilhados 
Como a capacidade para organizar uma vida socai 
w, .o - e tonin no pátio como nas salas de atividades, 
"ediante aproveitamento das experiências tanto no p , , . 

, e, m.. nrdinárias da cidadania e do elo civil, 
focando em discussão formas elementare , ~ A 

~ A. mrticipação infantil está vinculada as concepções de 
A lógica de compreensão da pc a . 

. mnmentos históricos, economicos e políticos que 
lnfância que vêm se desdobrando com os momentos n 

. oc, nilP vêm ocorrendo acerca das competências 
'vencíamos. Elas demarcam as mudanças que vet 

• „ • ív,nfíi rnmo algo possível dentro da instituição 
lnfamis, da cidadania e participação mfanttl como g 

educativa 
"nfância, cada vez mais percebemos que as crianças 

Ao avançar na concepç efetivar mais espaços na instituição 

P^suem competências de participação social, basta J crmrpender com suas habilidades. Embora a 
Ucativa e na sua vida que iremos nos i i i ■ ~ 

• rvrvnn uma possibilidade de tomada de decisões 
eotnpetència de participação infantil já surja como uma p H F Y . x faixa etária, isto e de quais seriam as crianças 
^ instituição educativa, ela ainda fica restnta a fa.xa 

^uriarn essas competências. 
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. ^ nossível a participação infantil em todos os âmbitos da 
Apesar de defender que p - • í • r t r f 

• . ■ . n. gestão eu entendo a resistência da vice-diretora frente a 
instituição educativa, .nclustv g ^ ^ ^ ^ dos divcrsos 

situação da participação infan . ^ desanos aos 

segmentos na instituição educativa b 

padrões mais tradicionais de gerenciame ^ i 
. „nto à não-participação das crianças na gestão escolar 

Uma das justificativas quanto a nau l , 
J . c necessitam de proteção c ao argumento de que elas sao 

deve ao fato de que as crianças ~ t j n j 

• c ■ t7004 p 53) diZ qne essa proteção "decorre da argumentação dos adultos de imaturas. Peneira ( , por si próprias e com maturidade - cognitiva, 

uma incapacidade das crl®çaS de adversidades." Prout (2002), por sua vez afirma que a 

afetiva, moral - num mundo c ^ a foíma como ela é compree„dida e como 

imaturidade das crianças e um e 

lhe atribuem significados é ^ na as auxiliares de serviços gerais. 

Indagadas sobre a pai i ^ restnlas js Suas funções e tarefas da limpeza e 

colocaram que não sabiam tzerp^ ^ ^ ^ adm.nistratjvo Nestc cas0 é 

merenda, não se envolvendo auxiliares de serviços 
divisão clara dos serviços, ou seja, as auxiliares oe seiviçus 

possível perceber que há uma e ^ ^ desenv„lvidas pelas educadoras era 
gerais não se envolvem, por exemp , edu(.adoras também não participara das 

i . p noSSlVCl SUpui 
sala com as crtanças. ^ gerajs com as criançaS! como por 

atividades desenvolvidas pe as c 

exemplo, dar banho e servir a aliment ç~ 

» _ gente não. Então. Acho que é so isso... Ahhhh, só isso. 
A gente fica na cozinha, né. Enta0'°*reil0 que a criança tem lá (apontou outras partes da 
[...JA gente não sabe. Porque ™uUo uma coisa> se não for alguma coisa que não vai 
instituição). Eh eh... a c,'l""Ç" não sabe (Luciana). 
prejudicar a gente faz. Pra la , 

uma cisão entre o educar e o cuidar. Silva e Rossetti-Ferreira 
Nesta situação esta pos a ^ ^ indissoCiáveis quando se consideram as 

(2000) destacam que cm a o ^ criança de 0 a 6 anos. Partindo deste pressuposto, é 

especificidades do desenvolvimento ^ educação e 0 cuidado passam a ser legalmente 

interessante lembrar que, a partir ^ ^ discutia essa complementaridade a partir de 

considerados como função da EI, J 

experiências de outros países. ^ [n{anúl primeira etapa da educação básica, tem como 

Para a LDB, "a t**** do criança até seis an„s de idade, em seus aspectos 

finalidade o desenvolvimento 
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físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade" 

(BRASIL, 1996). A consideração da criança no seu desenvolvimento integral indica que deve 

"«ver a preocupação em considerá-la em Iodas as suas dimensões, tanto nas necessidades 

físicas como sociais, ou seja, educa-la e cuidá-la. 

A complementaridade prevista na relação entre a educação e o cuidado deriva da 

«Pressão Ia,ma educare, cunhada pela psicóloga Bet.y Caldwell, que tem em si a idéia de 

fusão dessas dimensões. Campos (1994, p. 35) explicita esta posição: 

Esta concepção torna mais fácil a superação 
da dicotomia entre o que se costuma chamar 
de assistência e educação. Com efeito, não só 
todos esses aspectos são recuperados e 
reintegrados aos objetivos educacionais, como 

também deixam de ser considerados como 
exclusivamente necessários à parcela mais 

pobre da população infantil, e de ser 
contemplados somente para as crianças 

menores de 2 ou 3 anos de idade. Todas as 
crianças possuem estas necessidades e, se 
Iodas têm o direito à educação, qualquer 
instituição que as atenda deve levá-las em 

conta ao definir seus objetivos e seu currículo. 

wanntj n 994) a indissociabilidade entre educar e cuidar 
De acordo com o que indica Campos 

f dimensões estão presentes em diferentes idades e 
fortalece a compreensão de que es 

dpve haver ênfase de uma em detrimento de outra. 
^ndições socioculturais e, assim, nao deve haver 

• , m.dps das crianças pequenas e, portanto, a complexidade 
Tendo em vista as singularid 

, jwnto' cuidar numa perspectiva educativa, urge que se 
das ações envolvidas em seu atendimento, cuíca f 

,r o ^rí, a EI, defendida por Rocha (1999). 
construa uma pedagogia especifica p si /iqqqx i j 

p f0i cunhado por Rocha (1999), em seu doutorado. 
O termo "pedagogia da mf 1 f u • i 

^ b ilidade de desenvolver uma autentica pedagogia da 
Com este termo, a autora defende a p ,> • ~ 

„ rnrias crianças e seus processos de constituição em 
cujo objeto de estudo sao as p 1 

diferentes contextos 
^ ^ain da infância configurana-se, sobretudo, como 

Em outras palavras, uma pedagog , , • . . Ul p .j a . * inserção social da criança, lendo em vista suas 
Processos que contemplam o cuidado - - • i n r « 

;nprentes à faixa etana de 0 a 6 anos. 
Slngularidades/peculiaridades e diferença 

—     - "advo"ar a departamentalizaçílo da pedagogia em campos 
Segundo a autora (1999, p. 55) nã0Í '"Teducaçâo da criança em instituições não-escolares, tais como 

®sPecíficos," mas, contemplar a especi ici 
Creches e pré-eseolas. 
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Se a vice-diretora e as auxiliares de serviços gerais defenderam que a criança é 

Participante ativo na instituição, a coordenadora, por sua vez, colocou que ela acontece em 

'"■•nos porque está em um contexto institucional e exposta á condições que vão além da sua 

fontade, como programas, obrigações, um currículo a ser cumprido, o que pode ser um 

lrnpedimento à escuta da voz infantil. 

\r~ , , , f^innrnrt das crianças nas decisões da escola de uma õiao Michele Fu nnn nercebo a participação auò \ 
s /t' hu na0 PL,Lt" r ia „ente tem um programa a seguir, a gente tem joraiQ gcrcil pu yinn vpío isso cicofltccct /•••_/ o r> • • 7 * p 
i.rr &*rai> eu nao veJ0 lòòU , rumor ir isso. Principalmente os professores em Ovn ctirrictilo p n Qpntp se vê ore ocupado e P 1 ~ v * ~ 7 
c 7 7 

rLLULO e a Senie *c ve p ^ ^ ^ Je ^ nao £nta0) nem sempre elas 
Salci de auln Pvitnn ns vezes então, e en . ^ ^ 

ULa' £mao' as vezeò; c humeracia que temos que cumprir. O currículo tem tem q voz delns ntevirUdas devido essa oui 1 r % 777 voz aeias atenaiaas aeviu questões mínimas em sala de aula. 
We ser colocado, tem que ser dado. E as , , 1 

Então a voz deles sobressai muito pouco, ain a 

vnlirando sua opinião, colocando que o paradigma da 
A coordenadora continua expli 

. . . • ser 0Uvida em todos os aspectos pertinentes à sua 
Wíancia que defende que a criança precis 

~ ^ rxzvctn de fato na instituição educativa; Vlda é novidade no meio escolar e nao es p 

P , há muitos am)s, né. Essa questão da gente dar voz 
, 0 Proprio sistema que a gente ven participar plenamente na construção de seu 
a criança, da criança ser um ator soei ■ g não está totalmente colocado no seio da 
Conhecimento, é uma coisa de uma de ca a f 
escola (Ângela). 

n^nke Rafaela e Ana Paula corroboram as idéias da 
As concepções das educadoras, Demse,   

- ,;Apm na instituição o direito a participação da criança 
«wrdenadora. Elas comentam que nao veem na , , , „ , 

• 1 o. r, nlaneiamento do que sera trabalhado com elas 
sendo respeitado porque, em primeiro luga , P 

Parte exclusivamente dos adultos, únicos detentores do saber. 

, eu questiono a escola e a mim também, 
vossa!!!!!!!! Não acho. Um dos err0S 'um planejamento do que você acha que a criança 

Questiono também, porque a gente mon a i ^ criança, então, ali que você começa a 
quer saber, o que acha q é inV°r'.a"^ fança para lá o professor para cá. Eu sou o 

ueterminar como que é o appartheid. ^ ^ ^ ^ ^ majs que você in4sque eh...eh... 
bebedor!!!! Por mais dinâmica que Jique ^ ^(e rcmç0t ainda está muito dentro da nossa 

Ujateriais didáticos, a gente ainda esta c0 acha de importante, o que ele deve saber 
fiação de professor eh... eh... o que a gen 
tDenise). 

m esta educadora, quando reconhece que estava no 
A coordenadora concorda nHneiamentos para o ano seguinte pautado no 

«Odo dc encerramento do ano, realizando planejamer 
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que o adulto idealiza, determinando que será abordado e trabalhado com as crianças 

previamente, sem prever a escuta da sua voz, a sua paiticipação. 

É essa semana a gente tá fazendo planejamento. A gente tá colocando a impressão de adultos 

sobre o planejamento. Então, a criança chega e vai iccebei uma coisa pronta, ou seja, ela 
fecebe tudo pronto, ela não participou. [...]Ela vai chegai e encontrai todo um planejamento 
pronto. A gente supôs uma criança e fez um planejamento jn a ela. Isso ai e uma realidade, 
tem que ser dita mesmo. Foi baseado na comunidade que a gente atende, nas crianças que a 

gente atendeu esse ano, no perfil das crianças que a gente atendeu, mas realmente uma 

participação da criança não. (Angela). 

Existem situações nas quais as relações de poder, controle e hieraiquia centralizam no 

adulto as decisões sobre o que, como e quando serão as atividades, O adulto é aquele que 

determina e dita todas as regras, sem ouvir a voz infantil. Mas o excesso de controle por parte 

dos profissionais incentiva uma submissão da criança à realidade externa e a perda de contato 

com o mundo subjetivo e a criatividade. 

As observações realizadas na instituição parecem confirmar os aspectos colocados 

pelas duas profissionais, a educadora de artes e a coordenadora. No mês de dezembro de 

2007, participei de duas reuniões pedagógicas na instituição, quando foi realizada uma 

avaliação dos trabalhos desenvolvidos naquele ano e o replanejamento para o próximo ano. 

Pude verificar, nesta ocasião, através de conversas com a coordenadora pedagógica, com 

algumas educadoras, e ainda a partir da análise da proposta pedagógica da instituição, que o 

Planejamento das atividades têm como base os RCNEI e as Diretrizes da SE/JF. A eada ano, o 

Planejamento elaborado anualmente é discutido e reavaliado pelos profissionais e, era seguida, 

a coordenadora pedagógica sistematiza e organiza as discussões na forma de "unidades de 

estudo", que geralmente tem relação com as datas comemorativas. Além disso, no inicio de 

cada ano letivo, as educadoras recebem a lista de habilidades especificas paro cada idade, que 

devem ser vencidas no decorrer do ano. 

No entanto, as observações mostram também que as crianças, não desistem e 

continuam solicitando o direito de falar, como o sinalizar que estão presentes. Geralmente, 

quando são levadas a participar, o fazem executando uma tarefa determinada, totalmente 

desvinculada de interesse e motivos pelos quais gostariam de fazê-la, acarretando numa 

Possível aprendizagem de momento que não agrega significado. 

Essa preocupação com o cumprimento de programas impõe barreiras para a 

Participação infantil advindas do próprio sistema de ensino. O modelo pedagógico, que 

constitui um indicador da proposta pedagógica da instituição, também parece estar atrelado a 
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uma concepção de EI que prepara para o ensino fundamental. Percebe-se isso nos termos 

Próprios ao ensino fundamental usados pelas profissionais durante as entrevistas, nas 

observações e no encontro que realizamos para conversar sobre o registro videogravado da 

educadora Ana Paula;: 

A,é mesmo na sala de aula, por exemplo a criança traz a insatisfação (Rafaela). Grifo meu. 

0 «/«no e um indivíduo cidadão q a gente tem q está exercitando com ele. Porque se as 
panças saírem daqui capazes eh, eh  identificando alguma coisa que não está boa (Ana 
Paula). Grifo meu. 

Além de perceber a concepção escolarizante de EI nos termos utilizados pelas 

Profissionais, suas concepções revelam o mesmo viés. 

No''período tudo bem. mas a partir do 2° período, do Ca,to. do 2'ano, sai fechando essa 

"hordagemporque tem muda matéria para ser dada (Demse). 

Freitas (2007) e Kishimoto (2008) colocara que a presença dos arranjos escolarizados 
do ensino fundamental nas práticas das creclies e das pre-escolas, junto as crianças pequenas, 

Funcionam como meios de prepará-las para as fases posteriores da escolaridade formai sem a 

Va'orÍ2ação da experiência infantil, A poderosa e arraigada forma escolar acaba por desfigurar 

0 * constitui a identidade e especificidade da EI, esvaziando seus conteúdos próprios e 

'eduzindo-a a condição de "etapa prévia» do ensino fundamental. Neste sentido, os campos de 

estud°s da Educação, Psicologia, História e a Sociologia têm procurado desenvolver um 

conjunto de conhecimentos que destacam as singularidades da infância como conteúdo e 

f0r™a próprios da EI, cuios substratos emergem do modo como a criança se apropria do 

mundo n J , n zvc nrnressos de socialização entre seus pares e entre estes e unao do adulto e o transforma nos processos u 

08 Cultos. 

conversarmos sobre a filmagem de uma atividade 
JNo encontro marcado para 0011 

desenvzxi • i a Dnnio Rafaela e a própria Ana 1 aula também externaram 
envolvida pela educadora Ana Paula. Karaew F K 

pren _ . „ falando da necessidade de alfabetizar as crianças 
•-'Paçao com a escolarizaçao precoce, 

de 6 „ f.,rmas de 3o período da EI e agora estão incluídas no 
5 anos,82 qUe antes integravam as turmas ae t 

nsino fundamental; 

82 i ~ _ . om Ja ldb determinando: "O ensino fundamental, com duração 
"línim1 Federa, n0 "-114/2005 altera o artigo J a rti|.dos seis anos, terá por objetivo a formação 
bás,v 0,to anost obrigatório e gratuito na es ca do cidadão [...]" (BRASIL, 2005, p. 01} 
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í: Este momento de cobrança que ai passa uma turma/série da educação infantil para o 

'^'UO fundamental. 
• sllfobetização. ... . .. . 

«" alfabetizar, não mi, o que é da educação infantil, o que e mfancia. 

Percebi entre as educadoras o entendimento de que as práticas educativas têm como 

w»Po o trabalho com a linguagem escrita. Isso pode decorrer de suas interpretaçbes acerca 

^ determinações da coordenação pedagógica ou da equipe técnica da SE/JF c. também, das 

Ptessões indiretas percebidas por elas quanto ao compromisso com a alfabetização no I" ano 

daesrvni •, , . lc,. ç, pYnectativa da comunidade escolar ampliada (pais e 11 escolaridade obrigatória; entre elas, a expeciauva 

P^fessores de outras séries) e a aplicação da Provinha Brasil para as crianças egressas do 1° 

a»°- Ainda corrobora esta ênfase o cumculo dos cursos de formação continuada, quase que 

^clusivamcnte voltados para a alfabetização. 
imnlementação do ensino fundamental com duração de 

Cumpre dizer também que a impie 
novo si j r cnne: de idade no 1° ano do ensino fundamental, se 

anos83, que inclui a criança de 6 anos ae mau 

Cnnom • fTtw mera a maioria dos educadores conforme apontado institui como um momento de conflito para a maio™ 
nai ,, mnnot nois não se considerou a participação dos 
Pela Pesquisa de Araújo Rita (2008) e Moro (2009), pois, 
em. , nplo fato de não terem ocorrido), sequer nas 
Caçadores em discussões prévias (inclusive pelo 
t_ , , ^oc r,|;ás como ocorreu em outras reformas 
'""nadas de decisão a respeito das mudanças, abas, 

cac'0nais em nosso país. 
-Aos nnlíticas não se atenta para o fato de que as 

Nesse processo de implementação de políticas. ^ 
creno d a rp. trazem várias implicações para a aplicaçao das crenças e pensamentos dos educadores trazem ^UAPT^T 

n i- oanitoS e VIEIRA, 2006; CHARLOT, 2006; 
po|itícas em geral (MAINARDES. 2006; SANTOS VI , 

.. r.AnDpjo e M TRULL1S, 1999), e dessa, em 
G0MES, 2005; SAMPAIO e MARIN, 2004, BARREI o 

esPecifíco 
J nc onancas de 6 anos de idade, que representa o A garantia de matrícula para todas as enanças 

Ma na falta de mecanismos adequados para sua asP«t„p0sitivoprincipa| dessa política, nnpacta na lalta d , 

; p F r, educador nas discussões, nas tomadas de 
"Pplementação. Para isso, cabe ouvir e envolve, o oj j , 
, via autêntica acerca das finalidades, das 

"ccisão acerca desse processo, na compreensão 
. Dara o trabalho com essa faixa de idade 

Metodologias e das estratégias educativas adequadas para ., , , b uas es b .. . c „çc:im como, esclarecer a comunidade escolar 

^ crianças, em função de suas especifiedades, assim 

amPliada - pais e todos os profissionais, inclusiv 

——    . , ldB determinando: "O ensino fundamental obrigatório, 
A Lei Federal n0 11.274/2006 altera o artigo 32 da iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

0'3jet'C'UraÇâ'0 C'e P fnove) anos' Vo a formação básica do cidadao [•••] 
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o Ensino Fundamental de 9 anos eonflgura-se atualmente em assunto de grande 

'ttponância, principalmente por tratar-se de uma definição social quanto ao tratamento de 

,od» "m grupo geracional, no caso o infantil, e assim afetar á extensa maioria da população 

Oleira. Assim, o tema é tão ou mais significativo do que, por exemplo, outro, da irea de 

«Surança pública, sobre o desarmamento. Contudo, enquanto este último foi motivo para um 

Afeito, em abrangência nacional, fica marcada uma total ausência de discussão com a 

Pnpulação sobre o arbítrio referente ao Ensino Fundamental de 9 anos. Por que a educação da 

cr'ança pequena não merece o mesmo tratamento? 

r onm a nprsnectiva de Ângela e Dcnise. A análise da 
As observações realizadas confirmam a perspecx.va u b 

filmar» , ^ "A era das cavernas" mostra que a atividade é agern em que a educadora de artes expl 

dpw • . ~ w. ac rriancas sobre o tema trabalhado, o recurso 
terminada sem nenhuma negociação com as crianças 
útil- , i»winânria anesar do seu discurso condenar este tipo utllJzado. A atividade é realizada como culminância, apesar 

dp o»- j A,-.a Paula na realizaçcão da rodinha no início da de atitude. A videogravação da educadora Ana 1 aula V 
tara -ompac n rotina do dia, apenas apresenta o que será tarde mostra que ela não negocia com as enanças a rotina oo 

re^ad„. p0r exempi0 (eva „ma história para contar, sem discutir sc pode ser feita outra 

at'vídade e, uma vez combinado que será explorada a literatura infantil, não oferece outras 
0Pçôes de livros dentro da temática que pietende e/p 

Conforme a própria educadora, o planejamento da instituição ja esta etenmnado 
mnsideração as necessidades da criança, e, íuando o ano letivo inicia. Portanto, para leva. em cons.de. aç , , / 

)S rn F- , ía necessário que houvesse, por parte do educador, um )s Motivos que a levam a aprender, seria necessário q 
no . . sala de auia como um lugar onde se partilham e se 

•rnento interno de apropnaçao da c . , 
. anrendizagens sejam significativos. Dessa 

astroem significados, onde os ensinos P 
, • nciHeria levar em consideração que aprender e 

a interpretação das atividades planejadas podena 
, V realização necessita de objetivos explicitados e 
de uma necessidade, qn® su , . ,. 

_ instrumentos necessários para aprendizagem ^Partilhados que desencadeiem ações, elejam ms 

J nerceber se os objetivos foram atingidos, ou seja, ^ por fim sejam avaliados de modo a perceber se j . r)í 

' J , niIP era objeto do desejo c intencionahdade 
08 resultados foram adequados ao 

-•oente/discentp 
/vzxntpiidos nré-estabelecidos em planejamento 

Vale acrescentar oue mesmo estando os ... acrescentar q , , é o modo como ele encaminha a atividade. 

a1' 0 qUe pode dlferenciar a pratlCa observações que, em vários momentos, as ^«bi durante as entrevisse.ámbêmdurnnte^ ^ ^ ^ 

cadoras disseram parar a atiuda F o em consideração o interesse efetivo das 

i:)Curam responder à curiosidade in anti, 

pelo assunto. 
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Neste sentido, o segundo motivo pelo qual as educadoras não vêem a participação 

acontecendo no processo educativo está no fato de ouvir muito pouco os pequenos, apesar de 

considerarem esta escuta importante. Segundo Rafaela, a escuta poderia acontecer levando 

para as reuniões de planejamento a voz infantil, seguindo a mesma linha de pensamento de 

Denise e Ângela; e também através dos pais, por exemplo, nos encontros do Colegiado da 

instituição: 

Bom, eu acho assim oh Michele. Olha, de modo geral eu acho que o direito mio é tão 

respeitado assim não porque o aluno ele não tem eh... Nós aqui na escola nós não temos um 
espaço para ouvir a criança. [.JUai, até mesmo na sala de aula, por exemplo, a criança 
traz a insatisfação e nós podemos levar para as nossas reuniões, entendeu? A mãe poderia 
estar sendo ouvida. Mas por exemplo, nem sempre isso acontece O espaço que a gente tem 
da comunidade é o colegiado, que nem se i eúne, enten eu. { a ae a). 

Ao colocar que nem mesmo os pais estão sendo ouvidos, Rafaela defende mais uma 

vez sua postura de que a voz da criança pode ser escutada através dos próprios pais que 

defendem seus direitos e participa por elas. 

Eu acho que pode viabilizar a participação, por exemplo, nessa parte da reunião de pais. Se 

« escola for um pouco mais aberta os pais vão colocar as q uestões. Oh gente isso nao esta 
dando cena Por causa disso. Não é melhor fazer „ 

. , , , m.pm responde por ela ate determinada idade nao sao os pais? 
fiança quem e responsável quem respun^ j. 
É assim que está falando a lei, nó? (Rafaela). 

Respondendo sobre o direito á participação infantil, Ana Panla considera que uma das 

formas de viabilizá-la é criando espaços para ouvir a criança. Completa colocando que, dessa 
n , + • n„ra a formação da criticidade, permitindo que a criança 
rorma, o educador pode contribua para a roíu y 
... . ocfA Ap acordo. Argumenta que, se as crianças saírem da 

discorde daquilo com que nao esta de acoiuu. b 

; . . ^netrnído sabendo se colocar frente os acontecimentos da 
instituição com esse senso critico co > 

sociedade, seu objetivo foi alcançado. 

p , , ntip,tã0 da linguagem, esse olhar para ficar atento. O espaço 
acho que passa muito pe q ^ rer ^ss0 a}g0 realmente significativo, né. 

o ouvir, eu acho isso fun jst0 aj é fundamental, a gente tem que estar atento o 

L-J Inclusive a questão da cri i ■ 0 criança tenha o espaço para que a 
tyo todo com essa preocupação ae ja^ ^ é um indivíduo, cidadão que a 
fiança possa discordar. Trazer porque se as crianças saírem daqui capazes, eh. 
Sente tem que estar exercitando com eie pu 

^  idemificando alguma coisa que nao esta boa (Ana aula,. 
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A educadora continua expondo suas idéias ao defender que considera necessário 

deixar a criança colocar sua opinião, expressar suas idéias. No entanto, uma piática baseada 

nestes pressupostos pode provocar barulho, agitação na turma, fazendo do trabalho nesta linha 

algo extremamente difícil e cansativo para o educador, o que exige muito dele, especialmente 

se ele está sozinho com vinte e cinco crianças. As dificuldades de estar sozinha com a turma, 

de não ter apoio dos pais para compreender que um trabalho neste sentido não traz como 

resultado imediato o aprendizado de letras e números, e o desacordo com a proposta 

Pedagógica da instituição educativa fez a educadora voltar atrás em trabalhos assim: 

Eu acho a gente tem que ter essa preocupação. Não é simplesmente. eh...eh.... É deixar falar 

Por falar simplesmente. Eu acho isso ai muito importante. Muitas vezes a gente vai ter uma 
sala mais barulhenta, mais agitada. [.JEu não acho que seja uma coisa tao fácil 

Dependendo da turma. Igual a turma que tive o ano passado. Como voce vai exercitar isso 
nesses meninos Você tem que estar cortando mu,to. Pondo mui,o Imite [ JEntao. muitas 

tmhalho c/ue eu acredito porque nao tinha condições. Eu vezes eu tive que voltar atras num ti aoamo _ v. , 
-. , , ~ ■ itnrtn p as crianças achavam que era bagunça. Então, hoje eu saia acabada, e não via resultado e as u ""'v . 1 ,, . ; 

mostro cuefazer determinadas atMdades como fhoje levantar 

experiência A brincadeira de chico,inho guema nao ttnha fetioatnda 
nr., T/ „ ^vprsar sobre o assunto. E essa turma e mais tranqüila pra 
acabou, volta assenta. Vamos conveisai sul» ^ . , . 1 

' 7 , iemno rptnrnam Então, da pra mm variar. E e uma coisa que me 
nisso Eles obedecem eles voltam, leioniuiit. j . 
t, ^ , ooeaecem tmbalhar assim. Eu eslava me sentindo muito frustrada 
satisfaz, dá prazer. E eu gosto de trabainai 
(Ana Paula). 

idéias de que explorar a cidadania infantil não é tarefa 
Rafaela coaduna com as suas idéias ae qt h 

n. .. , . „ i;fíriI|aaae à formação da turma de crianças: 
fácil para o educador e relaciona a dificuiaaue a v 

. . , Mnií. rtesada você trabalhar esse negócio de democracia é Quando a formação de turma e mais pcsaaa, 

mais difícil (Rafaela). 

j i Ufnirão Rosa concordam com as colegas da Instituição Verde de As educadoras da Instituição ixusa 
^ccmosto a escuta infantil é cansativo e exigem do educador que um trabalho que tem como pressup 

muito envolvimento, dedicação, paciência e insistência: 

, . . , temvo ,odo e eles testam o limite da gente o tempo todo. 
os precisamos negociar com ^ adulto o tempo todo. Ele fica: - Eu posso ir até 
ntendeu? Criança fica testar, i testar de novo. Naquele mm limite. Depois 

"«de? O adulto dá o Imite.de p(Alice). 

de amanhã ele vai testar de novo. J 

1 , a ausência da escuta infantil no espaço da instituição, e 
Denise e Ana Paula lamentam a ausenc 

. ir escuiar e registrar sistematicamente as colocações 
Consideram importante a pratica ... 

j ^ mandamento e a lógica própria da criança, o que, inclusive, 
'nfantis como forma de entender o pensamento 
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serve tambérn pãvã 3Vülisr o tr&bâlho cjue está sendo lenlizüdo c n própria postura do educador 

frente os pequenos: 

Eu acho muito interessante. Eu acho que a gente tinha que anotar as frases que as crianças 

falam, as coisas que eles trazem que é muito interessante. Para o trabalho da gente, para as 

Pessoas poderem eh eh eh  Tem coisa que é muito rica. Muita coisa interessante. 
Para ver o que está na cabeça da criança. As coisas que eles pensam. A forma que eles 

Pensam [ 1É importante Essas falas trazem pra gente muitas coisas. Lembrei o que a 
Porena falou e eu acho que até pra gente pensar o que a gente está fazendo. Ela nunca 
estudou no segundo dia de aula vieram dois alunos ou Ires. A, eles sentaram pertinho de 
mim. E eu sentada aqui na mesa, fazendo as coisas. Dei brinquedo, massinha. E fiquei 
sentada adiantando as coisas. No final do dia ela falou: - Oh tia, aqui e o seu escritório? 
Olha só, uma professora que fica sentada, olha o que passa para a criança. Poxa!!!!!!! E um 

absurdo mm Eu tenho consciência disso porque devido ao momento Unham poucos alunos. 
Eu tive que rir. Realmente como a gente tem que estar atenta as nossas atitudes. Em tudo que 
a gente faz. Eles são muito engraçados, eu acho otmo (Ana Paula) 

Os professores tendo o cuidado de começar a observar, a escrever, a registrar a fala dos 

alunos. Porque os nossos diários só estão escrito o que nos damos. Nos nao temos uma 

anotação, um caderno separado onde a gente registra os interesses, os questionamentos as 
Perguntas, as falas dos alunos Nós profissionais ouvimos aquilo como o vento passa . Voce 
está entendendo? Nós não temos o hábito de escutar. (Den.se). 

A respeito disso, os educadores da Instituição Rosa têm a prática de registrar os fatos, 
, . . , ae dois instrumentos: o Caderno de Registro Pessoal e o 

acontecimentos e situações atiaves ae uma 

Relatório de atividades. 

O Caderno de Registro Pessoal é um espaço de eonversa com o próprio educador, 
. , .... r„nii7adas rever encaminhamentos, repensar sua prática, 

onde ele pode avaliar atividades realizauas, ic 

earvWin nercurso. Nele vai estar refletida a história do 
anotar leituras, documentar o seu propno percu.s 

Prtprio educador a história do seu processo de formação, permitindo assim um processo 

continuo de auto-avaliaçào. Todos que atuam na instituição - e não apenas os educadores - 

^0 convidados a registrar sua prática rellexões (PICANÇO, 2007). 

• -J J c ri um instrumento de registro para o educador que atua com 
O Relatório de Atividades e um instrume. 

, I -cfo Hp Pducacão e o bolsista que desenvolve oficina. Este se 
as crianças em sala, para o bolsista de educação 

p oal por "ser um relato das atividades desenvolvidas e 
diferencia do Caderno de Registro 1 essoai poi 

, 1 • rip trabalho do educador, com a função de tornar-se objeto 
retratar, na verdade, a metodologia de trabaino 
, , pHncadores e dos próprios pais" (PICANÇO, 2007, p. 22). de discussão por parte de outros educadores e i 

j tvarcphaner Cl993), humaniza o educador, colocando-o de O ato de registrar, segundo Warscnaue l 

p f -tpc p erros contribuindo, dessa forma, para seu auto- 
frente com suas incertezas, limites e enos, 

idéias da autora, Ostetto et al (2001) explica que registrar: 
conhecimento. Complementando as meias u 
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[...] é fazer e contar as tantas e tantas 
histórias protagonizadas por educadores e 
grupos de crianças no cotidiano educativo: 
histórias construídas com matéria real do dia- 
a-dia esse rico universo de criação, 
encharcado de linguagem, de significados e 
sentidos - que são reveladas a partir da 
escrita-reflexão do educador (OSTETTO et 
al. 2001, p. 11-12). 

Registrar situações que envolvem o cotidiano de uma instituição de educação tornou- 

se um instrumento de reflexão importante nas mãos do educador que, comprometido com o 

Que faz, busca constantemente aprimorar sua prática. 

O registro deve ser guiado pelas inquietações e/ou questões que emergem das ações 

Pedagógicas, sobretudo objetivar a permanente atenção às manifestações infantis diante das 

Proposições dos educadores, e deve ser partilhado com o outro, colega educador, coordenador 

Pedagógico, diretor e refletido com a teoria. 

Apesar da importância do registro como subsídio para o planejamento e o 

planejamento de todas as ações que envolvem o cuidado e a educação das crianças, e ainda, 
como suporte para uma reflexão do educador sobre a sua própria prática (BODNAR, 2006), 

só a partir da década de 90 a observação e o registro pedagógico passaram a ser documentos 

de reflexão das ações pedagógicas, com o escopo de (re)orientar os planos de ação junto às 

eflanças. 

Entretanto, é necessário destacar qne ás vezes não faltam vontade e até mesmo 

'niciativa do educador na construção de uma prática do registro cotidiano. Mas falta tempo, 
n • , . ... „nós 0 período de trabalho com as crianças, o educador 
Pds e importante que, a cada dia, apos o pti 

^ cpii rntidiano. As vezes falta também apoio, e até mesmo P^e, pense, reflita, anote, registre o seu cotiuianu. 

coragem de enveredar por caminhos ainda não ti ill 

Completo minhas idéias com as de Ostetto e, a! (2001): 

Mas, será fácil para o educador dizer a sua 
palavra, narrar a sua experiência, escrever a 

sua história? (p.12). 

O registro videogravado das observaçSes confirma o discurso das profissionais de que 

Participação infantil acontece muito pouco porque não há espaço para ouvir a voz infantil, 



201 

inclusive em questões mínimas de expressão do pensamento 

nducadora conta a história "Tudo bem ser diferente . 

Educadora- Tudo bem ser diferente, uns tem olhos claros outros escuros. Uns tem cabelo 
comprido, outros curto. 
Criançal- Tia!!!! 
Criançal- Oh, tia!!! „ , ., ~ , 
p- Espera, estou contando a história. Algumas pessoas sao altas, outras ja sao baixinhas, 
assim igual à tia. 

Efiançal- Tia, deixa eu falar uma coisa!!! 

Educadora- Espera Ramon, eu já falei para espei ar.. 
Criançal- Oh Ha, o meu irmão tem o olho verde, o meu epreto. 
Cducadora-Depois você fala. Deixa eu acabai. , ,, . , 

Criança?- Oh tia o meu cabelo eslavagrande.mas deup,olho mu,ha ume cortou. 
Educadora. Na hora que acabar a história a gente conversa sobre tudo tsso. 
^ profissional continuou contando a história. Quando acabou perguntou qual aparte que as 

criança.s mais gostaram.] 

Cabe perguntar se o trecho acima não estaria expressando a necessidade de estabelecer 

regras, limites e o medo de perder o controle quando da participação da criança na atividade. 

Essa postura pode ser um reflexo da concepção tradicionalista da qual fez parte o percurso 

escolar desta profissional, em que somente o educador exerce o poder. Parece então 
o mifll é necessário combater a participação da criança na Permanecer a compreensão segundo a qual e necessa v 

^ , c sn Up nreservacão do princípio de autoridade e da defesa da 
condução da atividade, como forma de preservaçau r 

^ rs„anHn n adulto trabalha com a criança, ambos fazem parte 
ordem estabelecida. No entanto, quando o aauuu 
. qnc. fj0is deveria ficar subtraído dele, ao contrário, 

oesse processo e, portanto, nenhum dos oois 

procurando comprometer-se com ele. 
■j ws mtp a escuta infantil se faz de forma pouco freqüente. 

As educadoras consideram que a escuta 
c , . wCn.„tf) consiste em perceber o interesse da criança por 
Entretanto uma das formas de escuta consisic 
j . . mip PStá estabelecido no programa, ou seja, tendo-o como 
determinada temática, a partir do que esta estau 

- m «n interesse da criança, conforme colocado por Ana 
Ponto de partida, procurar adequa-lo ao interesse 
n „ cwhre uma filmagem feita com sua turma. A educadora 
Paula no encontro para conversarmos sobre uma b 

d atividade com o personagem Bob Esponja foi porque, 
oxphca que o motivo de reahzaçao 

woipnHário afixado na sala, as crianças ficaram curiosas, ao colar a figura do boneco em um calendário 
vontade das próprias crianças, e com base em filmes, Motivadas a conhecê-lo. A partir de uma vomau 

^rnveitou para trabalhar as cores, as formas, as letras do hlstórias, fantoches, a educadora aproveitou pa 
e devem ser explorados com crianças de 5 anos: 

a'fabeto, itens contidos no progran d 
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gosto muito do Bob Esponja. Comprei um negócio do Bob Esponja e coloquei no 
^lendário. Percebi que as crianças também gostaram. Percebi que também havia interesse 
da parte deles Eu percebi que eles gostavam. Eles iam contando, falando dos pet sonagens. 
São vários personagens, eles iam falando'. - Ah ele mota no abacaxi, no fundo do mar. 

Bercebi que havia interesse, motivação. Nos assistimos ao filme, depois eles fizeram um 
desenho. Então, eu percebi que houve, eh.... eh.... que havia interesse (Ana Paula). 

Sua colega Rafaela concorda que direcionar o trabalho pedagógico partindo do 

interesse da criança é uma forma de promover/acolher a participação infantil: 

Mas eu acho que ele (criança) teve voz na medida em que ela como professora coloca o 

cartaz, o calendário, na sala e percebe a grande aceitação do personagem e traz o 

Personagem pra aula porque ela está vendo que ele tem aceitação. Ela abre espaço pro 
Personagem na sala. 

O fato de privilegiar o interesse da criança e ficar somente nesse lugar, ou seja não 

avançar, pode não acrescentar muito numa proposta que privilegie a participação da criança. 

0 que se pretende é que o educador possa ir além do interesse da criança, no sentido de partir 

dele para interagir com o grupo, trazendo questões pedagógicas, ouvindo opiniões e 

discutindo conceitos, permitindo a apropriação pelas crianças dos conhecimentos produzidos 

historicamente pela cultura humana. Da mesma forma, trata-se de promover a apropriação 

Pelas crianças da linguagem e seus múltiplos significados, propiciando uma educação pela 

qual a criança vá se modificando e, com base nos conhecimentos que incorporou, crie e recrie 

outros, enfim, que trace a própria história, inserida em seu contexto sociocultural. 

Nesta seção, foi possível apreender que as educadoras consideram que as crianças 

devem exercer o direito de participar, ou seja. expressar suas opiniões, seus pensamentos, 

fetas idéias corroboram a tese de Weber (2008). que apontou em seus resultados que pais e 

p^. , , _ primea deve ter liberdade para se expressar. No entanto, 
sducadores compreendem que a enanç 
pv- . , . -n, pSte nrocesso, quais sejam, o cumprimento do currículo e distem alguns fatores que impedem este piul 

a Pouca freqüência da escuta da voz infantil. 

^ • • ocemirem que o direito à participação não está sendo de fato 
Apesar das profissionais assun 

pv<i ., ., mie este é o caminho ideal para a formação de cidadãos 
e*ercido pelas crianças, consideram que esie c 

Críticos, autônomos e criativos: 

A4 .ortn de aue o nosso planejamento parla somente da voz do 
(T

S amda nã0 chegamos m aspe l , a Reggio Emilia. Quando eu falo nisso eu 
rio, 4 escola ainda não CKg DOdemos chegar no nível de Reggio Emilia porque ali 

estou sempre visando que um dia poetemos b 
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realmente parte da voz do aluno. Nós ainda não conseguimos isso, eu tenho consciência disso 
(Denise). 

& veyo assim, almejo que chegue um dia em que realmeme aconteça de falo a participação 
^ família na escola, da educação, do que a geme nossos J,lhas. Que 
rr,- elaboração das atividades, estar mais inserida nos 

vhm Ça pOSSa ParllclPc" P ^ n,yente vem falando que ela constrói seu conhecimento, que Planejamentos ativamente. torne prática e não teoria, e não 

aue e prota&°nlsta de sua IS 0 ' . iss0 serja o ideal, o caminho ideal. Ai realmente s ao e discurso. E uma cois ' autônomos, críticos, capazes de estar transformando 
nos estaríamos formando seres humanos auiononiu.i, lurnus jorrnunuu ã, , na SOciedade, naquilo que ela acha que nao e 
ojeu entorno e influenciando fZaT ,sso tem que começar na eseola. essa 

' a/iít!r positivamente na n criança ampliar isso pra um campo maior 
Participação começa na escola, pra depois a criunç / 
(Angela). 

5.23.4 Participação infantil acontece sob algumas condições 

.. . 4- 1 . ac arão e da conversa sobre a ação, foi possível apreender 
Através da análise das ralas, aa ç 

. . exercido em condições pontuais. A primeira exige o 
que o direito a participação e exer 

• ^ nnssível explorar o interesse da criança tendo como 
cumprimento do programa, ou seja, 1 

Ponto de partida o currículo estabelecido. 

houve> nãa O ano que vem na hora de desenvolver 
ao houve não, a participação dn ^ sua concepção pode ser que ele escute essa 

Planejamento, ai cada professai c e ^ Mnd0 o trabalho dele aos pais e no seu desenrolar 
dança ou não. É ele, no inicio do ano, ex^ ^ ^ ^ ^ ^ professor escute a criança. Assim, 

'' seit trabalho dentro de sala de au a. esland0 pronto ela possa estar colocando as 
'a(a criança) dentro do planejamen c outras rotas sejam tomadas, mesmo com o 

Opressões dela, está podendo fazei assi 
'anejamento já estando feito (Ange a). 

• à participação é exercido depois que a criança já está 
Em segundo lugar, o d , . dos Ela não entra no processo nua e crua, e nem 

luada quanto aos aspectos que serão abordados, bla 

4 F n^sado pelo educador e que surge a criatividade 
'arece no início; com base no que c c • > 4 ^ n ■ r 

' , análise da atividade citada por Denise confirma o 
fantil A observação videogravada e a c - .... 

9 , r-lmP a Ser exibido, depois determinou a atividade 
•locado acima: a educadora escolheu o 

le seria realizada, um desenho com cai 

~o do que nós vamos trabalhar. Eu passo para as 
''uieiro porque eles já têm uma noç^os jizer 0 seguinte, nós vamos trabalhar, por 
'onças no início de cada projeto. sjçãa A arte tem esse lado, essa... como eu 
emplo, o índio, então eles vão muna geralmenle queremos alertar para o mundo 
deria falar eh... essa especifcida ■ sempre começa com uma exposição de 
'uai, o imaginário da criança. Então, a ge 
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"'•agem, um filme uma nem de teatro, e a crianç vai entrando mundo tendo aquela 

**,. Então primeiro a gente começa dando várias informações a ertança de uma certa 
forma que ela esteia apropriando aquilo. E como se agente estivesse adubando terreno. E 
depois a partir desta adubação ele começa a criar. Ele passa a a, toma rumo que 

" criança quer Ai nós professoras de arte vamos afastando, e vamos deixando espaço para 
'e imaginar, para ele criar. A nossa área dá uma abertura para a voz da ertança. Atada não 

 1 osfín ovinn nnrtwdn ainda da voz e do desvio dn 

a 

ele ""ogmar, para ele criar, a husòu ■ i i j j • , 
estamos 100% porque os nossos projetos não estão parttndo a,mia da voz e do desejo da 
fiança. Parte da escola, nós ainda obedecemos escola. Fazemos uma 

reunião do planeiamento' - Vai ser o projeto lal c Mas daquele projeto 
caminhar do projeto Um exemplo, nós vamos ertança desvenda ongem da 
crema. Então as crianças vão assistir mnftlme da época " 
mapa, nós vamos fazer várias imagens, de varias cavernas (Demse). 

A análise de outra observação videogravada permite verificar o mesmo aspecto. Ana 

Paula leva a proposta de produção de um boneco do personagem Bob Esponja, mas chega 

. AnnÃn traz as esponjas cortadas em formato quadrado e COm a atividade definida sem negociação, tiaz as c | j 
a r n on hnneco canetinha e cola colorida. A partir destes 
duas opções para dar cor e forma ao b > 

• rtnrtp usar seu imaginário e sua criatividade, 
aspectos definidos pelo educador, a criança pode usar b 

H.rc Ap trazer a atividade toda definida na conversa que 
A educadora justifica sua postura de irazc 

,■ ^ a esta videogravação. Disse que, como trabalha 
tlvemos juntas com Rafaela e Denise sobie esta b 

. preciSa trazer as atividades com alguns aspectos 
5empre sozinha com o grupo de 25 crianças, pi 
s js. . çUafwarra e conseguir manter a ordem. Além disso, 
lefinidos a fim de evitar desorganização e algazarra e c c 

, • i m,p fizesse pouca sujeira na sala, por isso a escolha da ra necessário fazer uso de um material que nzesse p 
■ ' rsrxr pvemnlo, do guache. As auxihares de serviços 

:anetinha e da cola colorida, ao invés, poi exemplo, g . , , 
Io fíri desorganizada com tinta, massmha, papel picado 

israis costumam reclamar quando a sala fica aes b 
. . ,n nnvaniente percebe-se uma distancia e inclusive uma ; brinquedos espalhados. Neste sentido, novamen 1   

.• p merenda e o trabalho pedagógico junto as crianças, 
lsão entre o trabalho de apoio à hmpez 

""forme refietido no diálogo entre Rafael" " Ana Pal'la: 

■ • - se não ia. Porque a gente é muito cobrado nisso. E 
Eu estava vendo se ia fazer suje"a'^as não ^jxa de fazer também por causa disso. Nem 

té que eles trazem a sala muito limpa- ^ ^ Lúcia, hoje eu fiz uma atividade que eu 
u<indo a Lúcia ficava mefaía"d°' "pavaas crianças de fazer não. 
cho que você não vai gostar, tu nui p f.ca um pouco marcado, não sei se você 
; Eu acho que isso incomoda um pouco 
-fcehe isso. 

P ' Não fica. 

■' A sala tal, número tal, suja muito. colorida de tinta sei lá o quê. dá a impressão 
P: Ah é, ai eu olho pra pia e esta aque / £r/.s7c este conflito. Por mais que eu 

)  fim assim tn  
? porca. As 

' que eu não vou 

você é porca. Às vezes eu fico ass'"l j i deixar de estar fazendo. 
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caia auciau^ Em terceiro lugar, o direito à participação 

defendido pela vice-diretora; 

acho que assim a participação deles é dentro do que cabe a faixa etária deles, e o que 

** ao que tem que ser sislematizado. Se a gente tem uma situação na escola em que a gente 
"do pode levar pra criança a atitude que tem que ser levada que cabe dentro da faixa 

etária deles, que ia vivenciando,acho que sim, ela participa ( u ia . 

Em quarto lugar, o direito de participar sendo ouvida na expressa~o das suas idéias, 

segundo a educadora que trabalha com artes, acontece através de um pedido de socorro 

P"que precisa suprir alguma necessidade. A criança é ouvida quando solicita por socorro, 

quando vai até ao adulto porque necessita de algo. Quer dizer, o direito à participação da 

oriança parece se resumir a responder quando solicitada, dando sua opinião a respeito do que 

Será realizado, conforme a fala de Denise. 

Nn u ,7 w-zr mw ele está correndo na sua frente. Que você já 

nom "'o ^ ^ man'ca: m a sua frente porque tem uma fila. [...] A gente sá dá voz 
ao rn lZ0U que ele nã0 r6 pa*Sa hrando ou está lembrando de alguns combinados que ele 
infli ^ T' h0ra qUe VOCê ^TiAssunto do saber, do conhecimento muito pouco. lnJl'gm. Ai a gente dá voz a ele!!!!!!!'- Assumo 

(Educadora C) 

, - ^ortírinacão relaciona-se à execução de tarefas, deixando de 
Em síntese, o direito a particip ç 

suas próprias experiências à luz das experiências Considerar que as crianças "podem lidar com suas p t 

outros; podem discutir, fazer escoihas. defender as próprias escolhas - iutar por elas e 

lidar com situações novas" (DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2003, p. 83). 

•2.3.5 Escolher é participar 

■A'in de narticipação infantil está relacionada às várias 
Em outra perspectiva, a idei ... 

. ^ eScolherem. Neste sentido, a criança tem varias 
Possibilidades que são dadas para as crianças escom ^ 

n ricc Qiividades que serão realizadas durante o dia; 
lnstâncias de participação desde a escolha 1 

. nç,r„ a confecção de um boneco, a escolha do personagem 
a escolha do material utilizado p 

rvnlha dos alimentos que quer comer na merenda, a 
Iuc encenará em uma peça teatral, a escolha dos a 

He ler a escolha da barraqumha da turma na 
^olha do livro de literatura infantil que gostara de ler, 

esla julina, conforme revelado pelas profissi 
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Quando a professora pergunta pra ela, você quer ser no teatro, quer ser a honequinha. você 
Quer ser... eh eh eu acredito dessa forma. A fulana gosta de falar assim, assim, assim, 

gosta de cantar eles mesmo dentro do grupo eles conseguem identificar isso muito bem. 
En<do, quando a professora pergunta isso a ela, quando dá esse direito de escolher o que ele 
quer, eu acredito que isso aconteça sim. Porque ela tá tendo essa oportunidade de optar 

(Angela). 

votaram a respeito do campinho. Eu lembro que a trave ficava em outro ugar e eles 
eh - nós fizemos um combinados com eles. Votamos onde ele m ficar. Ai a Momca deu a 
^gestão de ir lá pra fora. Então, isso tudo foi combinado com as crianças. Votaçoes... 
(Mariana) 

f; por exemplo, lá na sala tudo que eu faço é votado. P: Chegou em safa de aula o que nós vamos fazer hoje, e votado. 

R: ^ não, isso não. O que nós vamos fazer hoje não. Mas as vezes eles dao sugestão. A gente 
Podia fazer isso isso e isso Dar uma sugestão de atividades A gente fala. - Ah então, ta 

vomos fazer na 6 feira Já 'aconteceu isso. Te dou o exemplo de recorte e colagem. Eles 
falnrr ' ojeira. Ja wmno aue a gente nao recorta. Falei assim ah, eu arc"n: - Vamos recortar tem muito ter / q ~ nndin vrr nn d" S" 
tomhém acho Vamos fazer isso, então. Eu expliquei pa, a ele porque nao podia cr na 4 , 5 

te™. Emão poTer na 6'? A, lado mundo votou, concordou. E ficou acordado que na 6' 
todo mf„Z,afazer recorte e colagem Foi uma aula a ped,do deles, por exemplo. 

(Diálogo entre pesquisador e educadora Rafaela). 

■ consideram que as crianças são partícipes c estão 
As auxihares de serviços gerais comi 

e escolhem o que querem comer na hora de servir seu 
rcendo seu direito na medida em que 

nraf a ^cneito do que gostariam e tem vontade de comer; Prato5 ou quando fazem uma solicitação a respeito ao q g 

p , merenda se eles não querem a comida, a gente não 
fpomplo. aqui. nós estamos ^ em e0„,a (Blitburd). 

Se a criança ta pedindo a gente da. Então, g 

Cada um tem o direito ...Pra comer Ne... (Luciana) 

rU-rc nrocuram escutar a voz infantil as profissionais 
Explicando melhor sobre como t c 

Conversam entre si; 

n. ; . .n1l„ vncê não faz batata frita? Batata frita hoje, mas não 
As vezes eles pedem, oh tia, poiq 

Pode fazer. 

faz pra acabar com isso.. Por exemplo, se ele 
Quando tem bastante batata ne.... 

quer comer sopa, a gente faz. Sopa é mais ac 

Mas no caso já vem de lá tudo mandado. 
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A análise dos registros videogravados de observação nas duas instituições permite 

Verifícar que, de fato, são oferecidas diversas possibilidades de escolha para as crianças. No 

entanto, isso se faz de forma mais presente na Instituição Rosa, pois o trabalho da instituição 

está calcado nestes princípios há algum tempo, e a unidade tem condições estruturais de 

esPaço e recursos humanos para tal. Na Instituição Verde, por sua vez, observei que são 

oferecidas opções de escolha; no entanto, quando estão em sala, é oferecida a mesma 

a^vidade para todas as crianças, ou seja, todos da turma fazem a mesma atividade ao mesmo 

tempo. Essa organização pode ser justificada pelo fato de existir apenas um adulto 

responsáveI por 20 crianças. Nesta faixa etária a criança não pode ficar sozinha, sempre tem 

^ ter um adulto por perto acompanhando o que está sendo feito. Apenas um educador para 
cuidar de toda turma, sem auxiliar, precisa criar uma forma de organização do trabalho na 

qual todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo no mesmo espaço. 
• j instituição Verde remetem aos processos sociais do 

As colocações das profissionais da msmuiv 

naíc , r narticinacão dos cidadãos, seja pelas precárias Pais que não tem possibilitado a efetiva participação 

_ , ~ np)a herança política de vários anos de 
-ondições de acesso à cultura, à educação, seja peta ncra.iç p 

Jit^ . . fnram formadas em um período de golpe e pós-golpe tadura militar. Algumas profissionais ío 

nilitar de muito prejuízo para as instituições democráticas. 

, • „o nac instituições educacionais hoje supõe uma análise 
Falar em participação da criança nas instituiço 

I .nnsiderar a complexidade de sua ação, bem como as 
Criança concreta, portanto exige con 

• mmo um sujeito de direitos que, ao se socializar, 
sPresentações dos adultos acerca da criança como suj 
„ . , „ ovictpntes ao mesmo tempo em que também produz 
Propna-se do conhecimento e valores existentes, 

ultura (FERNANDES, 1979; MARTINS, 1993). 

P , ■ ms saltar que a análise apresentada acima não tem a pretensão de Para concluir, cumpre ressanai j 
. n, An nmfíssional que atua com a pequena mfancia, mas 

^acterizar um Julgamento ao trabalho _ 
matizar as práticas nas instituições de El, bem como Je tais considerações possam problematizar as p ^ 
~ j a^ppntes nroporcionando reflexões acerca do papel 

atribuir para os cursos de formação de docentes, p P 

1 criança na sociedade contemporânea. 
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6- 0 DIREITO DA CRIANÇA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO; A 

PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As crianças pensam? Sobre o que 
pensam? Qual a importância dos seus 
pensamentos? Pra que serve um pensamento 

de criança pequena? Como eu colho e 
interpreto tais pensamentos? E o que eu faço 

agora com esses pensamentos, agora em 
minhas mãos? Se eu voltasse a ser criança, 
como sugere Janusz Korczak, com 4 anos de 
idade ainda responderia sem hesitação: sim, 

as crianças pensam! Fazemos isso há um 
"tempão" (...) Para pegar nossos 

pensamentos, talvez tivesse que inventar uma 

máquina. Uma máquina grande mesmo, quem 

sabe um computador de carregar na palma da 
mão e que todos os adultos pudessem ter. 
Depois de ter esse pensamento na mão 
conversaríamos mais sobre minha infância, 

sobre a minha educação..." (OLIVEIRA, 
2002, p. 35). 

Neste capitulo anaüso a perspectiva das crianças sobre o direito á participação no 
process0 educativo. Trata-se de procurar responder as questões: Como a criança entende seus 

direitrvo . . ^.vinflí-ão no processo educativo? De que forma as reitos, e, em especial, o direito de paiticipaçao no p 

Prática o j ... oc clnas instituições pesquisadas garantem a participação as pedagógicas desenvolvidas nas du 

Criança como sujeito de direitos? 

^ -r acQ idéias das crianças sobre os seus direitos, e, em 
O presente texto traz a analise das idcias ua 

especial J. • ■ • ~ nn nrocesso educativo a partir da sua fala, de sua ação e 
f o direito à participação no pi ■ 

imã. _ . Ao seeuinte forma: (a) inicialmente abordo as ,rod"Çâo gráfica. Para isso estruturei o capitulo da setu 

OinJica ~ • Ao investigação com crianças; (b) em seguida, explicito 'Pncaçoes teórico-metodológicas da investigaça 

orrin T ^ o nrocesso de autorização para realizar a pesquisa, a Se deu a produção dos dados, o p 
nt, , resnonsáveis por ter uma materialidade 
"lrada em campo; (c) logo depois, apresento os respo l 
rtrv-r otínnn o canítulo trazendo os caminhos utilizados 
Sutstica para analisar - as crianças; (d) continuo 

, . , s „nm as crianças; (d) discuto também como 
ira Produzir os dados da conversa (entrevista) com 
iro . ainda apresento os caminhos utilizados para "■P Produzidos os dados da observação, (e) amoa P 

_ ^vnnstos os resultados encontrados. 
uÇào do desenho; (f) e, para finalizar, sa 
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,, . teórico-mctodológicas da pesquisa com 
A perspectiva das crianças: mip 

CnanÇaS • Hí,Hp de desconstruir pretensos saberes sobre a infância 
Imbuída pela constante necessid nrnnosta de se 

Uorimentos abordo nesta seção a pi oposta 
instruir outros possíveis oltares e cot ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

63 r * «"» Pesílutsn as teórico-metodol6gicas da investigação 

Pesquisar com elas, apresentando assim as i 

CnanÇaS- . nilisa cientifica não é nova, principalmente na condição 
A presença da criança na pes . , interpretado. Neste sentido, é possível 

de objeto a ser observado, medido, descrito, ^ isas 0bservam e analisam a criança 

exPor alguns exemplos tais como: na educaça^ instituição educativa, e suas falas c 

na condição de aluno, geralmente no COnt^ ^ ou não aos objetivos da instituição 

Produções são interpretadas a partir de sua a ^ ^ comparação de suas 

educativa; na saúde pública, as crianças são focaliza ç 

Condições físicas a padrões definidos como no imnorta reter é que o estudo 
dcidos mas o ejuc i111^ 

Outros exemplos poderiam ser a , consicjerado recente é o debate sobre a 
Clentifico da criança é algo antigo. O que pod ^CA]vip0S, 2008). Percebe-se um 

condição que a criança ocupa na investigação . se distanciam de padrões 
/-iniQis com 

niovimento no qual, cada vez mais, as pesq 

Conceituais e metodológicos rígidos e fechados. ^ realidades da infância a 
ri 097 P- 24-26), o 

Segundo Sarmento e Pmto 1 ' emergente, que adota um conjunto de 

Part'r da própria criança é um campo d escuta da voz das crianças. Os autores 

tentações metodológicas que tem con c ^^gncja e 0bjeto de estudo não é algo 
também salientam que tomar a criança como u ^ ^ sendo esta tomada apenas 

n0V0- No entanto, o que se levava em conta ~ ^ sim) constituíam o verdadeiro 

Como pretexto, referente ou destinatário de da saúde, da instituição educativa, 

Objeto de estudo. Falava-se do desenc01^6"^, era levada em consideração. O que 

da educação, mas a infância como categoria sócia ^ ^ capacidade do pesquisador 
ndo esses ' 

^a Aplicado nessa nova abordagem, segu soCiedade, que precisa ser integrado e 
para estudar a infância não como algo exter' " nas re|ações de controle social dos 

^'ãfeado. mas como um segmento que ^ cuUura| pelas próprias crianças, 

'"""os sobre as crianças e na produção e tV» mmpo, pautaram-se 

Os estudos realizados no campo da m ^ a infância. Dessa 

^aponderantemente em abordagens que preten « ^ ^ ^ ao 

tratavam da criança como objeto e nao com 
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i jpr melhor o universo infantil, os pesquisadores 
ançar-se a campo para comprecn ^ ^ ^ 

entrevistavam pais, professores, enfim, q fi •+ , nn n rri-mca não teve 
^ durante muito tempo <x criança nao itvc 

informação, menos a eriança. Pode-se ^ ^ afetaram decisivame„te a 

ra faiar e - ^; r r ^——--— 'ma de compreender a .nfancra, ^ ^ conte>ito juljicia| 

oontextos, desde logo o contexto fann m. ^ na qlial , criança é vista como 

O movimento que tenta virat es a ^ a ela direitos 

objeto vai se delineando a partir " aprovação do ECA por exemplo, e de lodo o 

fundamentais inerentes à pessoa humana. ^ para iss0 A nnR|ança cultural 

aparato legal exposto no capitulo quatro for u ^ l)Uscarn lima forma outra de ver e atuar 

se faz sentir por meio do esforço de pesquisa a.sa propoSta consiste em superar 

junto às crianças. Uma premissa fundamental p strução cultural, portanto existem 
infância e uma 

a visão idealizada compreendendo que 

multiplas e diferentes infâncias. dominado a ingressar no 

' el perceber que o ultimo biUi 
A partir do exposto, é possiv p ^ crianças, porque anteriormente outras 

movimento de revisão dos modelos dt pesq hecjment0 dominante, como a crítica dos 

m'norias já exerceram essa crítica sobr considerada centrada no homem branco 

movimentos negros e indígenas sobre a i a quai questiona a predominância da 

0cidental; a crítica feminista sobre a pesquisa ^ humanas; e ainda a crítica dos grupos 

Perspectiva masculina na produção e se Senteni usados e interpretados 
'1 zrnc: e sociologos quu ^ 

P0Pulares pesquisados por antropo oe 

Unilateralmente (CAMPOS, 2008). ^ crianças é urgente, pois é a partir de suas 

A necessidade de compreender ^ prementes serão tomadas. Neste 

Vozes que medidas de proteção e de ^ ^ ^ pelos profissionais que atuam em 
Sentido, impulso significativo a essa ^ crianças, como guerras, perseguições, 

Muações de graves ameaças aos direit ' ^ ^ crucial ouvir as vozes de crianças 

Catástrofes naturais e epidemias, situaç" ^ m||jaS e comunidades, não tendo quem fale por 

t'Ue muitas vezes foram separadas de s 

eias. ^ existirem poucos estudos sobre as 
a ç\x\\ tis 

Delgado e Muller (2005b) ' a| desafio a Sçr enfrentado é o 
Pontuam que u P ... 

Cnanças a partir das suas vozes e aç • crianças e suas culturas, para muitos amda 
, r sobre as cnoiiy 
de «mper com estereótipos e preeonce.tos ^ ^ produzidas apresentam quase 

banhas e exóticas. Ainda segundo as autoras,^ ^ veZes, em representações 

Se®Pre análises indiretas sobre as infâncias. 
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estereo,ipadas sobre as crianças nas decisões educativas, programas e políticas curriculares 

"'"postas por adultos. As autoras consideram que pouco se tem constderado a criança coir 

«w Principal, o que repercute na própria produção acadêmica relativa ao tema. 

Rocha (2004) realizou uma análise da produção cientiOca bras.le.ra «,b 

Estacando o lugar ocupado pela criança dentre os principais temas de pcsqtus . 

^ Pa década de Í970 as pesquisas se restringiam ã psicologia tendo eo. o c.p 

Preocupação a questão do desenvolvimento infantil. Até o final dos 

Pesquisas realizadas diziam respeito a uma criança ^ perspectiva 

"ontexto familiar, sócio-econômtco e cultura . ^ 

'"'eracionista piagetiana, apontava-se para uma noção de criança como suje 

Processo educativo, mas um sujeito-aluno e não um sujei! ' Ç sujeitos 

A autora argumenta ,ue hoje a perspectiva da pesquisa baseada em^suje ^ 

Realizados e em contextos naturalizados, privilegiando o indivíduo e o es are e ^ ^ 

Padrões, vem cedendo lugar a uma pesquisa que cada vez mais eva ^ ^ ^ 

determinantes da constituição social do sujeito-criança. Mesmo aS peSq 

desenvolvimento infantil têm se orientado na perspectiva bistõnco-cultural, 

COnteX.° 6 38 relaÇ5eS es,abelecida^ 1990| uma crítica á concepção de infância 
Consolida-se, portanto, no final dos ano pr(!ais em um tempo 

*• ""Psidera a criança enquanto um "vir-a-ser", com características un, • 

-PoRgico linear e homogêneo. Passa-se a enfatizar nas pesquisas as enanç 

Certos de ação. relativamente incipiente e ainda em 

Apesar da pesquisa com crianças 
561 Um TL tem realizado uma série de estudos 

COnstrução no Brasil, alguns autores contempor ^ ^ ^ sociai g em outras 

Voltados para a infância no campo da sociologia, da psicj^^ ^ crescido o número de 

áreas do conhecimento. Portanto, observa-se que a|ua ^ ^ 2008; CERISARA, 

mvestigações científicas que valorizam as falas pElTE, 2008; ROCHA, 2008; 

2()04; CRUZ, 2006; DELGADO e UVLLE^m^ Q t0MÁS, 2007; SARMENTO. 

Emento, 2000a, 2007; sarmento, fe ^ pesquisadores qUe vêm 

^NHOSA e FERNANDES, 2007). ^ 

riVestindo na construção de uma metodolog ^ apresentado alguns dos estudiosos que 

No artigo de Silva, Barbosa e Kramer(20^ ^ conhecimento teórico sobre a 

tem nutrido esse campo de análise e buscam e a construção da sensibilidade 

'anÇa, a discussão metodológica, o deli almejam suplantar o mito do 

(p.43). Nesta perspectiva, os pesquisadores . 



212 

•rotagonismo infantil e analisar criticamente as mudanças nos papéis e nas formas de 

fração entre crianças e adultos, compreendendo a infância como categona e as nanças 

0mo suieitos emníricos cm interação constante (p U eltos empíricos em ^ organizadores de um estudo que propos reunir 

Vasconcellos e Sarmen o _ crianças, interlocutoras privilegiadas nas 

falhos que partem do ponto de vista ^ ^ é 

lesquisas. Ao apresentar o trabalho, Vasconee ^ ^ 

s fianças pelo que elas mesmas expressai^ ^ ^ ^ investigação. Os trabalhos em 

,ara tratar a infância' transformando-a em si ^ como simpies etapa da vida, 
listão buscam superar a visão tradiciona ^ informantes competentes de suas 

liderando as crianças sujeitos plenos ' a. ihos caminham na contramão dos esforços 

astórias de vida. De acordo com a autora, os^ ^ ^ crianças 
e naturalização da vida e da infancia, buscan ^ seminário denominado "Ouvindo 

Cruz (2008) organiza uma obra, fruto ^ ^ ^ gerais da 

Ví onn^ nue traz 
- 'anças", realizado na UFC em - ' diferentes áreas do conhecimento que 

iesquisa com crianças e resumos de investigações em 

'rocuraram apreender as perspectivas das crianç e metodologias de pesquisa que 

Outro trabalho que se destaca por e ^ cujos textos discutem 

iartani das crianças é o de Faria, D crianças, contribuindo para o debate e a 

aetodologias de pesquisas não convenci 

rodução dessa área da pesquisa. ^ como parceiras na pesquisa em que se 

Borba (2005) também privilegiou as ^ ^ ^ ^ nos espaços-tempos do brincar, 
roPôs compreender como as crianças, nronosições da sociologia da infância 

a • Tendo novns p r ^ 
0nstituem suas culturas da infância- vqrõn das crianças como atores sociais, 

.ir da consioeraçau ^ 0mo base, a autora discute que, a p A las e desenvolver pesquisas com elas, o que 

Correm mudanças nas formas de con entjdo de que as vozes das crianças estejam 

nvolve novas orientações metodológic 

fluídas no processo investigativo- ósitos dos trabalhos citados acima, se propôs 

Muller (2007), seguindo os mesmos prop®^ si|veira (20o5), p„r sua vez, 
nal'sar o entendimento da criança sobre a o ^ ^ a„„s de idade investigou a 

a busca de uma aproximação das e ^ pjgade de São Carlos. 

lvência delas sobre o cotidiano de uma crec e 

Hiiacão de várias instituições de diferentes 
  ^ c de programas de P^-^^^aram relevantes aspectos teórico- 
reuniu profissionais e a t.guisas e0"1 criantaS ' 

riros para discutir suas PW 
Hesqp tinn de investigaç30 
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jco «nhre aualidade da educação realizada em 
Também é possível citar uma pesqu.sa sobre qual. 

j ^ vários estados brasileiros, 'Consulta sobre 
"istituiçôes de EI, públicas e privadas, de vanos estaco 

/vrin nm dos objetivos ouvn aqueles que tem sido 
Validade na Educação Infantil", que teve con ■ 

, , cr as crianças - além de entrevistar professores, 
Ruídos da discussão sobre qualidade na EI - as cnanç 

funcionários pais e moradores do entorno (CAMPOS e CRUZ. - . . 
' P u, _ nrocurado investigar o ponto de vista das crianças. 

Autores nnrtiimleses também tem pr ores português e Ferna„des (2005) que já foram expostos no 

re os quais os trabalhos de ornas desenvolveu em parceria com 

evantament0 bibliográfico. " Sarm publicando „0 Brasil um livro que. 

Pesquisadores da Universidade ^ Nesta obr3, tem „ rela,0 de 

«5. traz outros estudos que partiram a instituições educativas portuguesas e duas 

""ia Pesclúisa-intervenção, desenvolvida em crian como sujeitos de 
brasileiras que ancoram seu trabalho na ^ 

aPrendizagens e participantes ativos na comumda mur|1|,K em diferentes áreas do 
Kdlhos em outiab 

Eu poderia citar outros traba > das crianças, no entanto não é objetivo 

^ uhecimento que buscaram apreender p ^ ^ crianças. 

^ texto enumerar experiências que buscai ai ^ _ri;,ncas tem sido o desafio de diferentes 

n lhar e a opiuiã0 oas 

Conhecer a percepção, o ou  piaget, um dos principais autores de 

^quisadores no mundo todo, nas mais d ^ m0do particular como as crianças 

3erspectiva interacionista, foi pioneiro e ^ questões, fazia perguntas, mostrava 

^nsam. Utilizando o método clinico, o au ^ para acompanhar o raciocínio delas 

nCOerências e levantava hipóteses junto ^ ^ jnicialmente o pensamento das crianças é 

111 suas experiências e respostas. Ele de ^ adquirindo funções de pensamento cada vez 

Ssenciahnente prático, e com o tempo, definiu quatro estágios no desenvolvimento 
a's simbólicas e representacionais. ctório concreto e operatório formal. Cada um 

'Ognitivo: sensório motor, pré-operatorio, ^ ensaniento da criança sobre a realidade. Cada 

lesses estágios marca um modo especifico ^ ^ ^ estruturas cognitivas da criança 

tá8i0 deve ser superado pelo posterio . ocado pelo contato com novos objetos do 
ailÇam um equilíbrio mais sofisfi tras crianças e adultos em seu círculo social. 

nUndo>e na medida em que se reUcio"3 ^ oCone em paralelo ao desenvolvimento 

Investigando o desenvolvimento mora , de re]ações SOciais: a coação e a 

'Ognitivo; Piaget (1994) observou que há d com os adultos são coercitivas, ainda 

^Peração No início da vida, as relações enW eles, pois do ponto de vista 

150 há o estabelecimento de uma relação de rec. .snio) As regras e orientações ^tivo a criança ainda está centrada em si mesma (g 



214 

« ela recebe são segaidas ,uase que automaticamente, sem reflexão sobre a existência e 

ortSem de,as. Essa é a fase denominada de —entre iguais 

Mas para Piaget (1994), a relaçao^co principalmente e inicialmente 
e 0 desenvolvimento da autonomia mora . estabelecimento de 
ent . j . pstas condições são propicias para o estabelecimento dc 

Crianças da mesma ldade' P0 . a "opressora" de um adulto. Nesta ocasião, as 
re'açSes mútuas e solidárias, sem a presença ^ construçao dc acordos coletivos 

rcgtas e os deveres são entendidos como ^ existência de escolas baseadas 

conipartilhados por todos. Por isso. >age ^ eslas pudessem ter as primeiras 

em "ma organização de autogoverno pelas erum^^ ^ ^ leis, 

exPeriências pautadas na reciprocidade e na^ ^ ^ perspectiva das crianças também vem sendo 

No entanto, o esforço de compreender ^ ^ suas infâncias. Se os estudos 

etnPreendido pela SI, que já nasce tendo com ^ ^ própria constituição de 

de piaget nos levam a compreensão de que a ^ o nuindo? a si, por sua vez, parte 

suJ«lo, e de que ela possui um modo ^'^cstodotas crianças e suas culturas. 

desse Princípio para justificar a importância ^ ^ ^ a criança 

Piaget criador da epistemologia ge da epistemologia: como o ser 
ofr.c de tudo uma quesrau f 

n S1- O interesse de Piaget era ai vez mais sofisticados. Entretanto, 
lmano produz conhecimentos e mais, con ec^ fez com que ele fosse além da 

Sua formação no ramo das ciências m _pnder empiricamente como se forma 
observar e coinp*^ 

esPeculação filosófica, dedicando-se a a sua origem? partindo do 
ensamento iniauoi 

0 Conhecimento. Por isso, estudou o p ^ compreender uma filogênese do 

pressuposto de que a psicogênese oferece e ^ ^ vista intelectual, é como olhar 

Conhecimento. Isto é, olhar uma criança se f brinGUIER, p. 132, 1993). Dessa 

a Estória do progresso da humanidad ( ^ partir de Piaget, sobre as crianças e seu 
Porma, podemos dizer que o que sabem ^ ^ trabalho, e sim o caminho que o autoi 

desenvolvimento cognitivo, não é o po 

encontrou para responder uma pergunta muito nu ^ criança ativa e competente, 
Todavia, mais do que compartilhar umaj^ ^ pontos de encontro 

esses dois paradigmas fundamentalmente metodo,ogias com crianças pequenas e 

Co^Plementares para o avanço na disCUSSa
e

0
ns

S'ai o mundo. O próprio Piaget sugeria que o 
Sobre a investigação do modo como estas Pe^a ^ para os antropólogos investigarem o 

método clínico seria um instrumento de gran^ ^ interrogar? deve ter a 

pensamento de outras culturas. Em suas p 

em 

hu: 
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*ra de um etnógrafo para en.rar era u» sociedade diferente e deve .er a técnica do 

Kícólogo para saber interrogar" (PIACfT apuJ BRINOUin ,p d , 

Os estudos so.re e cont a inrancia consti.uenr ^ — 
or.nox st^ eiri pleno desenvolvimento. Dessa torma, 

^ultidisciplinar que, segundo Sarmento ( ' • t rgn histórico cultural a 
P • do desenvolvimento de orientação histónco-cultural, a 

lalogo com a psicologia conhecimento interdisciplinar 

5ociol0gia da infância vem se constituindo como uma area 
g Cla míancia vem iai as crianças como seres ativos na 

l116 considera a infância enquanto construç onsidera a mtancia enq ^ relações sociais e a cultura das crianças 

-onstrução e determinação de sua vida so ^ conCeitos, não divergem da orientação 

-otno merecedoras de um estudo por si mesm , - 

- imã área de possível interlocuçao. 
'storico-cultural, com a qual mantém concepção histórico-cultural já compreende a 

Vasconcellos Vera (2006) pontua que ^ ^ tempo. Segundo a 
^ ~ rHniCíi corno âioi 

ancia como uma construção e a uestionarem a idéia de uma infância universal; 

lut0ra, as duas abordagens se aproximam ao q ^ istemo|ogia própria da 
5 p vgQ ao enconiru 

êem ao determinismo biológico ' ^ criança, procurando entendê-la pela 

nfancia; buscam o estudo da criança pela um percUrso para se alcançar a 

10vidade que transporta e não com a idei ^ ^ ^ conceito que deve ser liberto das 

dade adulta; partem da premissa de que a i como um ser participante, ativo e 

:ategorias adultocêntricas; compreendem a ^ socialização, sendo, portanto, sujeito de 

nterativo de seu processo de desenvolvnnen ^ em psicologia precisam ouvir a 

:onhecimento. A autora ressalta ainda que ^ ^ ^ constitui na grande aproximação com 

"ança enquanto sujeito pensante, ponto q 

'SI- f . assim. as crianças, enquanto atores sociais de pleno 
No entanto, nem sempre íoi a. Neste sentido, os estudos 

i. ia durante um longo pcf 
lreito, foram ignoradas pela socio ogi ociologia da família e pela sociologia da 

;obre as crianças foram abordados mais pela ^ ^ ^ aduitos, pais, educadores, 

ducação, tendo como referência as penecificamente a atividade de ensino- 
• o pscoI^? * 

lSsistentes sociais. Neste contexto, a e sobre a criança) permancCendo 
^ Ap entrada dos esiuu . 

'Pfcndizagem. é que tem sido o pon 
'cu|tos o papel e as ações desempenhados p antiS de mais nada, estudar as 

Em contraposição, a sociologia da m anem ^ ^ sociologia e assumindo as 

"dhÇas a partir das crianças, isto é, r0,npCn ^ apreensão antropológica de que os 

"dhÇas como atores sociais de Plen0 ^ (ompreendidos a partir de seus próprios 

Povo8'"us^itos^^ILTom as crianças. 

lis se estendeu para os 
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'fânci 

Jtora, 

:""ura de um etnógrafo para entrar em uma sociedade diferente e deve ter a técnica do 

psicólogo para saber interrogar" (PIAOET opurf BRINGU1ER, p. 51, 1993), 

• /-»ío rr^nçtitnpm um campo temático dc natureza 
Os estudos sobre e com a infancia constituem um F 

m + ("innRt está em pleno desenvolvimento. Dessa íorma, 
^Indisciplinar que, segundo Sarmento (2008), esta em p. 
^ . . Krímpntn de orientação histórico-cultural, a 
ira diálogo com a psicologia do desenvolvimento de V , „ . „ 
,n • , -J. • rrtmo uma área de conhecimento interdisciplmar 
sociologia da infância vem se constituindo como uma 
-k, * cneial as crianças como seres ativos na e considera a infância enquanto construç 

instrução e determinação de sua vida sócia, e as relações sociais e a cultura das enanças 

merecedoras de um estudo por si mesmas. Tais conceitos, não divergem da onentaçào 

Wco-cultural, com a qual mantém uma área de possível mterlocuçao. 
» a rnnrencão histórico-cultural já compreende a 

Vasconcellos Vera (2006) pontua que a concepção 
lanru como ator social há muito tempo. Segundo a 

'la como uma construção e a enanç . , . 
• m no Questionarem a idéia de uma infancia universal; •> as duas abordagens se aproximam ao questiona 

  ao determinismo biológico e vão ao encontro de uma ep.s.emologta propna a 

Pncia; buscam o estudo da criança pela própria criança, procurando entende-,a pela 
■ j -• a* infância como um percurso para se alcançar a 

rtdade que transporta e não com a tdeta de intancia co i 
ed infância é um conceito que deve ser liberto das 
^ adulta; partem da premissa de que a infanc.a u 

o cnnnca como um ser participante, ativo e egorias adultocêntricas; compreendem ' 1 . , 
. • ntn c socialização, sendo, portanto, sujeito de 

arativo de seu processo de desenvolvimento e f 
,c , mle as pesquisas em psicologia precisam ouvir a 
lhecimento. A autora ressalta ainda que a f m , 

cs nem cia se constitui na grande aproximação com 
«ta enquanto sujeito pensante, ponto que para ela 

l 

as criançaS) enquanto atores sociais de pleno 
No entanto, nem sempre foi assn . , xr t t-j t w 

• j ntrv nm lonco período. Neste sentido, os estudos 
e'to. foram ignoradas pela sociologia durante um longo p 

■ encioloeia da família e pela sociologia da 
,re as crianças foram abordados mais pela sociologia 

• Ctimicões a voz dos adultos, pais, educadores, JCaÇão, tendo como referência as instituições 
. In mais especificamente a atividade de ensino- 

«temes sociais. Neste contexto, a escola, mais espec 

■endi .1 „„ de entrada dos estudos sobre a criança, permanecendo ndi2agem, é que tem sido o ponto d 
J'tos o papel e as ações desempenhados pelas ci i Ç j ■ nHn estudar as 

, infância procura, antes de mais nada, estudar as 
Em contraposição, a sociologia • r ~ ncsnmindo as 

a^ nr>i-n a tradição da sociologia e assumindo as anÇas a partir das crianças, isto é, rompen ^ . , 
j- v Ma SI a compreensão antropológica de que os 

como atores sociais de pleno direito. Na SI, a P 
mmnreendidos a partir de seus propnos 

'tentes povos, seus hábitos e rituais devem sei compreend 

'tenciais se estendeu para os estudos sobre/com as crianças. 
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A presente .nodança inspira-se teórica, epistento.ógica e nte.odoiog.eanten.e nas 

"«ntes da sociologia in.erpreta.iva, de inspiração fenomenológtca. especflcamen.e o 

'tleracionismo simbólico e a etnometodologia. Esta mudança no campo da socmlog.a reve a- 

» extremamente importante, tanto mais que, como citam Sarmento e P.nto " 
pot j . r • a.v.nitp Hescortinar uma outra realidade social, cjuc udo das crianças a partir de si próprias p ., „ ^ 
p • r fíc HnQ rpsncctivos mundos dc vidu c não uniu acltiela que emerge das interpretações mfan 

orinitn mie corre o risco dc deixui nu 
'ealidade construída a partir do olhar subjetivo do adulto, que 

• mm os outros ou no/com o grupo de 
P^umbra a forma como cada criança, na interaça 

Pares' Produz e reproduz a estrutura social. _ , 

A consideração das crianças como atores sociais de p.euo d.re.to esta pautada no 

f^Posto de que elas, conforme colocado por Siro.a (2001, p. .2) • particpam das trocas, 
a mnstantes que animam, perpetuam e 
das interações, dos processos de ajustamentos constantes q , , . , , 
t c-Jçinrns acem em contexto social, isto e, 
"ansformam a sociedade". Isto significa que as crianças agem 

. „ Q.ia exneriência, de se tornarem autores 
constituem-se sujeitos na capacidade de dom.nar a sua exper , 

da c 1Nesse sentido, a experiência social e, como diz 
113 Sl« própria educação" (M™. P- I7)'N . . .A A 
p). i etniir o mundo. É uma atividade que estiutura o 

ubet (1996, p. 95), "uma maneira de constru 
os. - ^ t .instruída através daquilo que dela e dado a ruter fluido da vida", sendo socialmen e 

0r|hecer aos outros, pelos atores que a vivenciara . 
registros em que a criança interage, importa 

r 
end0 0 8rUP0 de PareS . - Aa SUa capacidade de produção simbólica, a da 

econhecer a ação coletiva das crianças e, alem da sua capaci 
ocx • . cm sistemas organizados, ou seja, em culturas Oustituição das suas representações e crenças em sistemas t 

infantis 

m sustentam que "uma sociologia da infância que 
Sarmento p Pinto 11997, p- ,2) sustenidu m 

nr , uiHo o mundo das crianças visto pelas crianças, Pretenda colocar no centro do seu objeto de estudo o mundo 

e uma,ei,ura adulta do mondo infantil, conduzindo aos seus estudos toman o cm con.aa^ 

Perspectivas das mesmas, terá que proceder a uma ultrapassagem do ^ 

SOCia'maçã„", que entende o desenvolvimento social da criança p 
im . . 4 . nue os adultos dominam. Os postulados de 

riorizaçao de conhecimentos e capaci - dvimento social 
r • j eSc Hn rrianca no seu desenvolvimento sociai, 

Ufsaro (2002), enfatizando a importância da açao uma auestão de 

snkn . • , - cUc-c a socialização nao e apenas uma questão ae 
Alinham que "de uma nerspectiva sociologi , . 

«uptacà que\delm,aper p , tiimbém ura processo de apropriação, re.nvençao e p çuo ou intenonzaçao, mas interpre,ativo" proposto por ele 

^mdução" (p. 18). Nesse sentido, o conceito de V 
conceito estrutural-funcionalista de sociahzaçao. Senta-se como uma alternativa ao 
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o binômio produção/reprodução apresentado por Corsaro (2002) significa qne as 

c"«Ças, nas ações que desenvolvem com os grupos de pares e das quais resulta a produção 

113 »a cultura de pares, não se apropriam e imitam a informação do mundo adulto, mas 

Wno de modo criativo endereçando aspectos da cultura adulta para os seus próprios 

'"'«■esses enquanto grupo de pares, produzindo assim, a sua própria cultura de pares genuína. 

Corsaro (2002, p. 64) considera que "tal apropriação é criativa na medida em que tanto 

«tpande a cultura de pares - transforma a informação do mundo adulto de acordo com as 

Ocupações do mundo dos pares - como simultaneamente contribui para a reprodução da 
cultura adulta". 

É através destas interações com os pares que a primeira de uma série de rotinas de 
Culturas de pares é produzida pelas crianças, vindo, por sua vez. a participar e construir a 

CU""'3 de pares infantil. Nas culturas de pares o conhecimento infantil e as práticas são 

Sradualmente transformados, produzindo outros conhecimentos e competências necessários 

Para Participarem quer do mundo infantil, quer do mundo adulto. 

a . . ncQ,unindo um papel central como lugar dc As instituições educativas vem 

despm i • c,in„ vjHas e rotinas deslocadas da família para o uesenvolvnnento das crianças. Estas tem suas viaas 
convh,; . 0 n3o são seus irmãos e com adultos que compartilham unvivio no coletivo com crianças que nao sao seus 

de sua . _ - cpl.s oais O tempo que as crianças permanecem nas Ua educação, mas que nao sao seus p 

institui.- muitas vezes a função principal no que diz respeito a UlÇoes confere a esses espaços muitas 
insur.- ~ An infância marca fortemente um novo modo de Çao social. A institucionalização da iníancia 
sociaii-, ~ u, otWadn Como se caracteriza a relação que a criança allzaçao que precisa ser problematizado. 
esta Vi d , O r^.mn ela nercebe o adulto com quem se relaciona/ Stabelece com seus novos cuidadores? Como ela perce 

Se a ■ • ...itnrfl acreditamos que ela tem algo a dizer sobre e a cnança re-significa, transforma e cria cultura, acreau 
sua DrAn ■ q u -.c nue vem ocupando cada vez mais espaço e tempo em 

P 0pna escola e seus educadoies, qu 

SUa vida. 

■ t.ri.riyam as retiras e valores do mundo sem 
As crianças não se adaptam nem interiorizam as reg 

interfpr; , - .«nem completa autonomia nesse processo, pois e na rir nele, mas, também nao poss .. , 

'"'eraçgo c„ra outras crianças e adultos que elas interpretam, eompreendem e dao sentido a 

rea'tdade que as cereanr. Sendo assim, os significados que as crianças conferem aos 

Ucrw • ■ ranHpm não ser os mesmos dos adultos, blas 
"'ecimentos, fatos, pessoas e expeneneta podem nao 

Possup . n mundo e de entendê-lo, assim como um modo 111 um modo próprio de enxeigar 

Prio de agir nele/sobre ele. . „ P 

xr i impntn das crianças nas investigações, Chnstensen t 
No que tange à posição e o envolv 

Prnut / • . enher' as crianças como ob etos; as crianças 
r0ut (2002) propõem quatro perspectivas, a saber, as ç 
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• • oc rriancas como participantes, desafiando a Como sujeitos; as crianças como atores sociais e as crianças 
Acionai imagem de infância como mero objeto de investigação. 

. ao pnCerram grande parte da investigação social 
As duas primeiras perspectiva , fivas dos 

. F „ accím investigados a partir das peispectivas dos 
adicional. As vidas e bem-estar infantis sao baseando se em 

adultos. Ambas nedigenciam a criança como ator social por tono prcpno, basca ,do-s Ambas negligenciam a v paternalista, que pretende proteger 

cípioS de dependência infantil, defen en 

a "«nça incompetente e imatura, ^ ^ rec01lllecidas como atoreS 

Na terceira perspectiva de invés « ■ ^ e mudança do pr0c£SS0 de 

^ não são meras informantes, mas ^ voz nos a5suntos que lhe dizem respei.o, o 

sWsa. A emergência desta tmagem a n assim 110vas responsabilidades. 

1"= "ia novos problemas e dilemas *'cos^ participa,ltes ativos - pretende recuperar a 

A quarta perspectiva - as cnanç ^ ^ ^ ^ Esta 

' eia de que as crianças devem ser tao a iva metodológicas nas ciências sociais que 

Perspectiva caminha junto com as novas ^ ^ contribuem quer o investigador. 

etlcaram a investigação como uma co-pro idéi de as crianças devem 

r:^ ^ .e. 
ncaradas, cada vez mais, como 

Iil2Cm I!SPei,0■ , nIveis de envolvimento das erianças nas pesquisas. 
Campos (2008), ao descrever e organizaçiSo da pesquisa, na analise 

rupoem quatro estágios: participação no p an . ass.ste|ltes ou auxiliares de pesquisa. 

05 dedos, na validação das informações e coro a que é mais ap|icáve| é a de 

que, para crianças menores de 6 anos de tdade. 

reSP0°denteS- . , nuisa com crianças, pode-se dizer que não existe o 
Sobre os métodos e técnicas e pes ^ elaborar situações e recursos para 

lnstrumento perfeito e ideal. O pesquisador eve etária e sensíveis ao seu 

Promover a expressão das crianças, que sejam a na pesquisa. 

^ente cultural, e, ainda adequados ao seu gra^^ ^ várias estratégias metodológicas, 

deftn- (
0 materlal emPÍrÍC0 POde Ser üto levantadas pela investigação, o oonlex.o onde a 

s tendo em vista a natureza e q ^ os recurSos mais comuns destacam- 

meSma 0corre e o grau de participação da cria ç reiatos orais após a criança 

^■.^tos orais por meio de entrevistas temática de frases; relato oral da 

desenhos de alguma situação, cena, e degenhos temátiCos produzidos por 

otidiano da criança; relatos orais 
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*tos; relatos orais apôs a leitura de livros infantis temáticos; observação (simples ou 

P^icipante) da vida da criança na família, escola; grupos focats, etc (Campos, . 

+ Hp nrodução de dados. Para Rocha (2008), É interessante fazer uso de diversas e , j-í- t tpc 
a oor-ntn utilizando diferentes supoites 

P" «templo o cruzamento de procedimentos de escuta ut.l.zana 

expressivos em momentos diversos permite ao investigador conquistai um tipc ç 

-enize o constrangimento advindo do poder inerente ãs relações geracionais e educmrva 

A autora oferece ainda outras recomendações, a saber: dependendo dos^ 

Pesquisa, é essencial incluir a criança nas decisões sobre os próprios procedmien os d 
r • * n mie se ciuer comunicai para outios, 
Plngrafar ou filmar podem ser úteis para registrar ° ^ ' 1 

cnnr a r> nrónrio pesquisador, que se coloca como 
'gurando-se uma relação indireta coi das próprias cria„ç,ls na 

m=diador dessa comunicação; aproveitar as expenc . utilizadas em 

elflK ^ fiados* aliar técnicas de pesquisa utilizadas em 
õtaçâo das técnicas de produção do . históric0.cu|,u,-ai. tais como análise 

^Pologia e na própria psicologia * ^ dc vida das criallças, 0 ,t.e 

etnatica de desenhos e observação Par"C,pan,t das diferenças, mas 

PPasibilita a ampliação de ferramentas para compreens 

tanibém das semelhanças entre adultos e crianças (Rocha, 200 , da 

Tampos (2008), para quem o pressuposto Vale ressaltar a posição reconhecimento da inadequação da 

«culturalidade resulta, em termos meto o ogi . criança exige a 

Phevista como recurso para apreender o ponto de vista mi ^ ^ ^ 

::rde estra,é8ias de ,roca' ^»—"io da 

~ - • - 

PPtesentação coletiva, ^ como por exempl0i 0 co„texto onde 

^ Ainda é necessário ficar atento a ou r confortivelj fisicamente, quer 

«envolve a investigação, que 6 „urar este aspecto será deixar ao critério da 

S'co|ogicamente, e a melhor estratégia paia asse ^ invesligaçaa Também as estratégias 

ria»W a escolha do espaço onde poderá desenV° mcmemos de discussão e análise entre o 

ara 'evantamento da informação deverão promov d j r naque|e que é o 

Pifestigado,. e as crianças. Desta forma, as. a val rização da sua voz, 

centra, de toda a investigação participai™ cora criança 
dos 

«S saberes e emoções. pesquisas realizadas com crianças, aponta 

Alderson (2005), em suas análises so re pesquiSadores/as, 

«"mas posturas investigativas importantes a serei 
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Principalmente cora relação aos desdobramentos que envolvem os direitos das crianças num 

estudo que as considere sujeitos participantes. 
I j envolver todos os crionços mois 

diretamente nas pesquisas pode resgatá-las do 

silêncio e da exclusão, e do fato de serem 
'representadas, implicitamente como objetos 

passivos, ao mesmo tempo em que o respeito 

por seu consentimento informado e voluntário 
ajuda a protegê-las de pesquisa encobertas, 
invasivas, exploradoras e abusivas. Este 

último ponto é importante, pois um dos 
maiores obstáculos, ao se fazer pesquisas com 
crianças, é infantilizá-las, percebê-las e tratá- 

las como imaturas e, com isso, produzir 
provas que apenas reforçam as idéias sobre 

sua incompetência. Isso pode incluir "falar 
com condescendência", usar palavras e 

slomniv rpstrinQÍ-las a dar 
COJTÍ ' i 
conceitos simples demais, restringi-las 
respostas superficiais, e envolver 
crianças inexperientes e não as que têm 
experiências relevantes intensas e poderiam 

dar respostas muito mais informadas (p. 423). 

, ■ octíoarão narticipativa com crianças implica a Em smtese. o desenvolvimento de mvesttgaçao par P 

enr, •, -1 A A* rnnsiderar as crianças como unidade de 
eração de três aspectos: a necessi a e -a a a ] s -riancas 

oKc • tirrapãn- a necessidade de colocar as crianças 
"Servação no processo de decisão sobre a investigação, a 

na r- i ntP a necessidade de desenvolver métodos 
00 «ntro do processo de investigação; e, finalmente, a necesstd 
n., das crianças acerca das suas vidas, 

e Permitam fazer o levantamento das represen ^ rnn,exio 

apesar a a c nela sua relativa falta de poder, quer no contexto dos constrangimentos levantados p mferente ,mn e 
restrit -c clamado da comunidade, pelo diferente uso e 0 da família, quer no contexto mai ' ' exneriência 
on ',^Ao nela sua relativa ralta de expenencia 
Pntpreepg^o que elas atribuem às palavras c amda pela 

mandes 19971 

., .iento a importância de rompermos com a concepção 
A partu- do que foi dtseut.do, ^ a construção de metodologias 

'"fancia que considera as crianças meros o J - „,ra traem busca tí-las 

de nra .7 nm dever e um desafio para quem busca te ias 
jqutsas cora crianças co„st.tu.-se et ^ desafios a ^ 

*e„,TaS ^ eS'Ud0S e inVeS,,SaÇ0 A opção por considerar as crianças participantes das rios „a pesquisa cora enanças. ^ relluer do peSquisador o 

'as. tendo-as como informantes qu ^ do sso 

Eentamento de tais questões. A constderaçao da enanç 
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; a nartir da complexidade e das incertezas 
•nvestigativo coloca ao pesquisador novas relações a part.r t 
c^e iniciar a investigação. ... 

Segundo Fernandes (2005), o debate atual acerca da et.ca invest.ga iva 

P- duas direções: uma considera ,ue a soiuçõo nrais adeqr,ada para a sua de n.çõo e a 
.p investigação ética, ou, mais modestamente, a 

nstrução de regulamentos e codigo , , i ■ r ■ i • i p. 
r tra enfatiza a responsabilidade individual e as 
formulação de princípios éticos; a outra v v . . lim„ nersnect va de continua reflexão 
competências pessoais do investigador, através de uma persp 

, Ofende que as duas abordagens soo necessárias e 
acerca da SUA nrnnrin nrática TomaS (2000) Utienu M da sua própria pratica. ^ ^ éticos estratégicos que 

dbtplementares, de modo a desenvo ver . enfrentar as variadas 

Permitam ao investigador a flexibilidade indispensável para 

•rcunstancias que pode descobrir durante^ ^ questões éticas de investigação com 

A CDC traz algumas contnbuiço ^ e permitem o desenvolvimento de 

Cnanças, uma vez que identifica meios l ^ rAldersonj 2005). Através do disposto no 

Praticas de investigação informadas et,c^en^ ^ consideração indispensável em 

artlg0 30' onde coloca 0 "melhor intereSS^ seu direit0 a expressar as suas perspectivas 

t0daS as aÇões ou através da consideração o . ^ reSpalda a possibilidade da 

'demente nos assuntos que lhe digam ^ ° ndo_se ainda através dos artigos 13°, 14°. 

Cr'ança participar ativamente na sua vida s 

160 6 170- com a consideração de medidas de proteção 

Uma outra dimensão ética, relaciona^ é respaidada através do artigo 19°, 

relativamente a formas de violência, abuso o importantes, relacionado com a 

assegurando-se, desta forma, um dos princip causar à criança; acrescido ainda com o 

POnderação dos danos que a investigação po Darticipação daquelas crianças que 

enham problemas físicos ou mentais em ^ investigação com cnanças, se 

Alderson (2005) considera que, nas ^ dan0s/benefícios, devendo o trabalho do 
eve considerar uma trilogia entre direit pilares fundamentais: no pilar dos 

pesquisador orientar-se pela observância ^ ^ ^ questionamento da equidade e da 
deveres, a questão fundamental é de0nt0l0êlCa HzadoS na investigação; no pilar dos direitos, 

adequabilidade dos objetivos e dos métodos u resgUardando também a liberdade e a 
defender a não interferência ou intrusão do pesq sua proteção quanto ao dano, 

n investigaç^ü' 
0ntade de participação da criança /benefícios está posta uma dimensão utilitária, 

e8dgência e discriminação; no pilaI d _ nrevenção dos danos e aumentar a 
. ■ „ Ap redução ou p'1- 

0 Sentido de questionar as estratégia 
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possibilidade de usufruir de benefícios a partir da investigação; atende-se, também, à 

hierarquia de interesses relativos à criança, aos pais, aos profissionais ou á sociedade era 

geral, ou. até mesmo, ao questionamento acerca das possibilidades de causar danos à criança 

pelo fato de não a incluir na investigação. 

Graue e Walsh (2003) recuperam, de alguma forma, o último aspecto desta trilogia, 

w ^mnortamento do pesquisador junto à infância deverá ser 
quando argumentam que o compoi 

. , o minimize os danos que possam ocorrer do processo da 
responsável, que considere e minimize os ua i 

m nncdveis situações de risco em que as crianças estejam 
investigação, especificamente, possi 

envolvidas e que exigem uma intervenção dos adultos, isto apesar de em muitas pesquisas a 

atitude do investigador ser a de um observador sem participação. 

' • rira revisitação da minha convivência com as crianças, descobri 
Num exercício prévio de revisnaçau u 

edir autorização, nas suas brincadeiras, nos seus 
facilmente, que me intrometi, sem p 

^ ^ .ecnso de atividade. Tal como nestes singelos momentos do momentos de jogo, de descanso, 
oc relnrões com os adultos, onde facilmente se esquece o quão 

cotidiano das crianças, nas suas relaç 
j o rlcic; cri ancas também na investigação os adultos continuam 

mtrusos estes são nos mundos das cnauv 

riptpntores do conhecimento, os definidores das regras e aqueles 
sendo, em larga medida, os detento 

que concedem permissão. 

foon^ n 143) ao conduzir investigações com crianças e preciso 
Segundo O Kane (2005, P-i^T dU 

, , tpóricos metodológicos e éticos que surgem; sendo 
considerar os muitos problemas teoncos, n 

necessário verificar . „ 
se as metodologias existentes e as posiçoes 
éticas, maioritariamente perspectivadas para 

os adultos, são apropriadas quando o 
participante da investigação é uma criança, e 

ter atenção ao facto de que algumas questões 
se apresentam separadamente, ou mais 
fortemente, quando os participantes são 

crianças. Em parte, a diferença deve-se ao 
conhecimento e à experiência da criança do 

mundo ser diferente relativamente à dos 
adultos e, igualmente, em parte devido às 
formas de comunicação que utilizam. Porém, 

em último lugar, o maior desafio para os 
investigadores que trabalham com crianças 

são as disparidades de poder e estatuto entre 
adultos e crianças. 

mv. nas pesquisas com crianças, Christensen e Prout (2002) 
Ao abordarem a ética 

, lirna Simetria ética na pesquisa entre crianças e adultos, 
defendem a compreensão de 
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, rrlnnca como ator social e participante social, pontuando que 
baseando-se no entendimento da cnanç 

O relacionamento ético entre pesquisador e informante é o mesmo, sejam adultos ou crianças. 

Elencam então as impiicaçdes disso: o pesquisador emprega os mesmos principios éticos nas 
j unc. as considerações de direito e ética em relação ao adulto no 

pesquisas com crianças ou adultos, a 
■ Wpç nara as crianças; o tratamento simétrico de crianças em 

processo da pesquisa têm equivalentes para as eu v 
, r diferença entre pesquisas com crianças e com adultos deveria 

pesquisas significa que qualquer diíeie ç 
mais do que ser assumida a pnon. Apontam ainda a 

resultar da situação concreta das crianças, mais ao q 

1 ^ntares nara aprofundar a compreensão das questões éticas, 
necessidade de diálogos complementar p . , . . ^ . 

r- ~ riíálof^o entre a comunidade dos pesquisadoies da infancia e 
especialmente a intensificação do dialog 
entre eles e as crianças participantes das pesq 

• • a. nos trabalhos de Alderson (2005), discute dez topicos 
Agostinho (2008), inspirada 

, ^ todo o processo da investigação nas pesquisas com 
éticos a serem considerados ao longo de todo o p , ~ 

cm. e benefícios, privacidade e confidencialidade, seleção 
crianças: objetivos da pesquisa, cusro , , . raD0i0S), análise e revisão dos objetivos e métodos da 
dos participantes na pesquisa, fun 

Hisseminação e impacto nas crianças, 
pesquisa, informação, consentimen , . • j • 

. • mnnS) sintetizam o direito das crianças nos piocessos 
Oliveira-Formosinho e Araújo .... 

j nllP é necessário respeitar sua pnvac.dade, a recusa, a 
de investigação colocando que 

confidencialidade e o consentimento. „ infância rnmn 

Icnras como sujeitos de investigação e a iníancia como 
Em suma considerar as criança; 

' , • direit0 encarar e respeitar as crianças como pessoas e 
objeto de investigação por seu prop" ^ ^ ^ e ^ ^ adulto 

abandonar as concepções conserva voz e visibiiiclade enquanto atores sociais, são 

sobre a criança, para que lhe seja res ^ ^ investigaç!o cora crianças, que é afinal mais 

atitudes essenciais na construção e 

~ ad ridadania da infância, um processo de construção da forma de controle, quando os adultos 

Quando o poder e encar^ adlj|t0Sj nli0 prescindindo dele, nem o 

Pesquisadores utilizam o seu po ^ estabelecem com as crianças para atingirem 

acautelando nas relações de investig ç ^ de investigação que daí decorrem 

determinados objetivos científicos. eticamente. 
dificilmente poderão ser considera investigadores da infância o enfrentamento das 

É tema de debate entre o ^ Mas antes mesmo do aparecimento da SI, 

desigualdades de poder entre adu c;u;iidade o que é ser criança em um mundo 
r „ i qaoj debatia com sensiomudu m Janusz Korczak (morto em - . nosn psereveu que no mundo dos adultos não 

, omãtos Korczak (iy«U M 

desigual e dominado pelos a ^ ^ ^ dasse 

existe direito nem justiça e qi 
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. ~ nnrlpr entre adultos e crianças devem ser objeto de análise, 
Entendo que as relações de poder entre auu 

das crianças como atores sociais nas pesquisas. Como 
porque é muito recente a participação 

• Pm uma sociedade adultocêntrica, as desigualdades de poder os pesquisadores estão inseridos em um 
. , ptT1 n0SSas investigações (JENKS, 2005). Assim Jenks (2005, 

estão inevitavelmente presentes em n j 

..r deverão ser reconhecidas, superando a teoria de 
P-65) defende que as "bases da diferença aeve ^ 

fnHns eauivalentes e podemos comunicar através da mesma 
interação liberal de que somos todos equi 

voz". 

• ipv.r em conta a desigual relação de poder entre adultos e 
O pesquisador precisa leva 

, • ais relações étnicas e de genero, que muitas vezes 
crianças, combinada com as também S j ~ i 

mnQtas aue julgam serem as esperadas e nao aquelas que 
levam as crianças a fornecerem as respostas que ju g .. • , 

. ^ vi.ta Uma das formas de tentar superar essa distancia e 
refletem honestamente seu ponto d 

a d oróprio, procurando mostrar-se como pessoa. 
colocar-se como parceiro, falando s ., , 

- ■ dP investigação com crianças, para alem de ter sempre 
Construir um roteiro ético de n & , • ^ 

alteridade e diversidade da infância, implica a 
Presentes os ja àsciitido3 concei momento da investigação: na definição do seu 

consideração de princípios asico ^ instrumentos metodológicos para recolha da 

âmbito e objetivos; na escolha e utiliz ç 
. ,i,lMcão do conhecimento resultante da investigação. 

informação e na construção ^ meto(Jologia que ajude 0 peSquisador a evitar projetar 

Enfim, precisamos ^ ^ aqui|o , o reflexo dos seus p|.óprios 

O seu Olhar sobre as crianças, ^ e ]997, p, 26). É preciso que o 

Preconceitos e representações ^ ^ ^ mundo com os olhos da criança, como se 

Pesquisador se coloque no lugar a ^ TISSE^ 1983) Esta postura exige do pesquisador 

estivesse vendo tudo pela primeira v ^ falas das crianças, os mundos sociais 

descentrar seu olhar de adulto paia po 

e culturais da infância (QUINTEI^ ^ iiúmero de pesquisas que visam apreender o ponto de 

Como já vimos tem aumenta o^ ^ ^ movimento maior de entendimento da criança 

vista das crianças. Este quadro é pa ^ competente (QUINTEIRO et. ai, 2005) e pressupõe 
eomo um sujeito de direitos e um sujei nl!vidas (CRUZ, 2006). Também está 

fdar e necessitam ser ouviuas r que as crianças podem da sociologia da educação, que culminou no 

onado a uma re-discussao no ^ ^ defende que a infância seja tomada como um 

cimento da sociologia da m a CPPinin0Íca constituindo um campo particular 

-r.n nassível de analise socioiogiv , 
) científico especifico, pa 

tfestigação (SIROTA, 2001)- 
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mmn direito das crianças a possibilidade de elas 
Esta abordagem entende como aireno 

™.p lhes afetam diretamente, reconhecendo que, ao faze-lo, se 
expressarem-se sobre temas que lhe 

qc decisões tomadas sejam relevantes e adequadas (CRUZ, 2006). ampliam as chances de que as decis 
pn,ncar que a pesquisa procurou explorar a premissa de que as 

Para concluir, cumpre colocar que a y 4 
• Podadas a partir de si próprias, e não somente a partir do crianças e suas culturas sejam estudadas a pa 

+onHn ínternretar e explicar os íatos sociais que afetam a ponto de vista dos adultos importando interpreta 

. -a , enauanto coletividade (O KANE, 2005), através dos 
criança enquanto indivíduo e Q j • +v ■ ~ u m 

atuam com a criança pequena em duas instituições de EI 
documentos oficiais, dos adultos q ,, 

mm as crianças (SARMENTO, 2000b). 
e também a partir das crianças e c 

6.2. A produção dos dados com ^s cria ç 

~ - atrever a entrada em campo, o processo de autorização e 
A nroDOSta dcstâ scçbo é . . j * 

P P , . isentar as crianças participantes da pesquisa, como se 
consentimento das crianças; depois api , _ . 

observação e da produção grafica com as crianças. 
deuaproduçdo dos dados dacon^^ ^ ^ ^ „ camp0, foi precis0 

Antes de pensar em q ^ ^ ^ ^ auxiliou neste sentido 

clarificar a postura da pesquisa ^ humano de pouca idade que tem um 

Entendo a criança como um no seu meio? de ver e olhar o mundo. Alguém 

modo todo particular e singular e ^ ^ mundo e das coisas, ressignificando o que 

que tem a capacidade de construir uma daquilo que já está dado na cultura e, por 

já está instituído. A criança fala e o p ^ 

isso mesmo, torna-se também produ ^ utiiizam os conhecimentos sobre infâncias, 

Refletindo sobre as nas pesqllisas, dialogo com Alderson (2005) na 

juntamente com a participação^ mudança na ênfase dos métodos e assuntos de 

afirmativa de que essas opções en sujejt0s em vez de objetos de pesquisa acarreta 

Pesquisa. Reconhecer as crianças direito e relatar visões e experiências válidas" 

aceitar que elas podem 'falar' em seu prop 

(p- 422). tratando-as como sujeitos ativos e capazes, produtores 

Nesse cenário, ouvi suas \oz , ^ de nós5 adultos. Vi-me no compromisso 

de conhecimentos e que se expressam ^ 0 quando não quiseram dizer nada, 
. sem interrupções, ate mesm j 

de ouvi-las, sem preconceitos, 

Pois seu silêncio também foi uma r E Rocha (2008, p. 45) coloca que 

Aliás, muito mais qnc ouvi-las. procurei esc   
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a busca de uma ampliação do sentido 
semântico indica que o termo ausculta não é 
apenas uma mera percepção auditiva nem 
simples recepção da informação - envolve a 
compreensão da comunicação feita pelo 

outro. Inclui a recepção e a compreensão, 
que, principalmente neste caso - o da escuta 
da criança pelo adulto - sempre passará por 
uma interpretação. 

■ -f .^sariamente escutar. Segundo o dicionário eletrônico Houaiss 
Ouvir não significa necess j ^ ,• ~ 

D tnm.esa ouvir significa perceber pelo sentido da audiçao; 
Villar (2001) da Língua Portuguesa, 

, . ontn de inquirir, consultar. Escutar, para o mesmo autor, 
tender, obedecer; tomar o depoim ' . ~ • 

, i sentido da audição; dar atenção a; prestar atençao para ouvir 
ignifica perceber, entender pelo s • • > t i r 

p mais complexo do que ouvir simplesmente. Implica a 
leuma rnicifl Escutar é diferente e mai 

ir a0 encontro de. Este foi meu objetivo, ir ao 

mtativa de compreender, um esforço p , . 
esCutá-las sobre o direito a participação no processo 

ncontro das crianças com o intui o 

dUCatlV0- tn hibliográfíco sobre as pesquisas que versam sobre 
Ao realizar o levantamento bibi b 

ici 8o infantil, conforme expl.c.tado no cap,tulo do.s, 

oncepções de infância e so re vo|tados para a ótica do adulto. Em que pese o 

ude constatar um grande ""f" i tãncia para a produção do conhecimento sobre a 

Ho de tais trabalhos serem de gr . rmiitas vezes vistas "de fora" 
is eStudos, as crianças sao, muitas vezes, vistas ae tora . 

ifância, cabe destacar que, em auaiquer trabalho de investigação, por diversas 

j ofipvão inerenie d i 
No processo de r ^ ^ necessidade de escutar também as crianças, além dos 

ezes indagava a mim mesma sobr^ 0s signiflcados que eu busco também 

dultos, além do diálogo com o or ^ gomente a dos adultos, porque uma contradição da 

Kduem as perspectivas das crianças, ^ ^ palavras dos adultos, quando se quer analisar o 

rea é a tendência a se centrai nas^ fazem parte do contexto, mas esta investigação 

relações das crianças, s a estão merecendo estudos como crianças" 

,r também as crianças, pois 

indo e as 

sca escutar também as 

ORSARO, 2002, p. 115). RS ARO, 2002, p. 115)- ^ perguntava a mim mesma: - Em uma pesquisa 

Continuando o processo nosso deixar de incluir a criança 
rticipação iniantn, cumu ^ 

investiga justamente a p ^ importante escutar a criança em qualquer outro 

0 participante nesta investigaça ^ ^ participação infantil é imprescindível. 

1 de pesquisa, no entanto escuta ^ infâncias que me propus investigar, buscando 

intamente, é sobre as crianças nertinente que as tome também no 
• de direitos, rara issn ^ f 

ipreendê-las no lugar de suj 
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■ ~ nn exercício do seu direito à participação. Sendo assim, esta lugar de sujeito da investigação, no 

c P mm as crianças, a respeito da participação infantil no 
é uma pesquisa sobre as crianças e com as cn v , , 

' ^ f.lar do direito à participação no processo educativo por elas, 
processo educativo. Ao invés de ía , u - ~ + 

I o r ri ando situações para que elas também - nao somente os uae proponho a falar com elas, 

adultos - nossam falar. ,. i j • 

. . , „ caracterizar o que estou querendo dizer com o lugar das crianças 
No intuito de melhor carac 

rWito de se expressarem, terem opimoes, serem ouvidas e na pesquisa, e fazendo vigorar o 10 rnr mip tray n <?pcmintp 
no artig0 ! 2°, paragrafo 1 da CDC que traz o seguinte 

respeitadas, vale salientar o que c 

texto- ~ - 
Os Estados partes assegurarão a criança que 
estiver capacitada a formular seus próprios 
juízos o direito de expressar suas opiniões 
livremente sobre todos os assuntos 
relacionados com a criança, levando-se em 
consideração essas opiniões, em função da 

idade e da maturidade das crianças. (ONU, 
1989, p. 03) 

iderar o lugar das crianças como sujeitos de investigação, 
É de grande relevância consi^ ^ de nossas atitudes metodológicas, com o 

no sentido de figurar como um principio como sujeitos a gerem, escutados e 

objetivo de que as crianças possam s rancio compreender os significados das 
. ~ ^cirionamentos, p 

acolhidos em suas opimoes e p 

idéias que expressam. , conhecimentos sobre a infância e a 
idade da consrruçctu 

Portanto, destaco a neces ^ maiores interessados: as crianças. Não vejo 

El que considerem também a peisP ^ crianças nas pesquisas. Para tal, faz- 
~ arlntar o ponto 00 

outra forma de fazê-lo, senão ao j^entrar seu olhar de adulto, para, a partir 

•crlor esteja aberto para descemra se necessário que o pesquisau preender as crianças e suas infâncias. 

das múltiplas linguagens infantis, poder co^ .nformantes privilegiados em minha pesquisa, 

Ao pensar em valorizar a criança informações junto às crianças sobre a 

tive dificuldades em definir estratégias p di e esta dificuldade justifíca-s 
educativo. Acreuuu n 

Participação infantil no proces em construção; também devido 
campo novo, 

Primeiramente por ser este un tratar-se de crianças pequenas - 4 
cúanáo e finaimenic 

abordagem abstrata do tema investigao , 

se 

à 

e 

aue 
não dominam a linguagem perita. 



228 

+ Ap iniciar o trabalho de campo junto às crianças, explorei a 
Sendo assim, antes de m , 

• cas na qual busquei estratégias que pudessem apreender as 
literatura sobre pesquisa com cria ç , 
idéias das crianças sobre os sem ^ ^ diversos procedimentos je esclltai 

Ficou claro, então, a n ^ ^^ ^ (2oo8) 

utilizando diferentes suportes exp inmpntal não centrar se na 
t jg vista da criança, e fundamental nao centrar se na 

coloca que, para conhecer o po pcnerifinmente 
exclusiva na escrita - no meu caso mais especiíicamente 

oralidade, muito menos e or ^ ^ dominavara a linguagem escrita. Segundo a 

porque as crianças cora as d11815 ^ upo com a ie^ografia, cora fotografias em vez 

autora, é proveitoso integrar a orai ^ ^ d]ri,ta 0 que promove a ampliação e 

de formular apenas uma pergunta g 

relativização do ponto de vista do adulta ^ ^ apreendida/norteada a 

No caso desta investigação eci ^ ^ iconografla, conforme detalhado nas seções 

partir de duas situações propostas 

Seguintes- s às crianças foi realizado em 2009, embora desde 

O levantamento dos a os ^ ^ tivesse a autorização das duas instituições 

2007, quando iniciei a pesquisa junto a apresentar para os pais e responsáveis da 
Portanto o cjuo * 

Para realização da pesquisa. ' investigação e seus objetivos, explicando que as 

Instituição Verde as informações contar com sua participação (Roberts, 2005; 

crianças são parte do processo e que ^ ^ espaço na reunião bimestral que 

Mayall, 2005). Para isso, solicitei a e Após a eXpOSÍção dos itens da pesquisa, 

seria realizada para conversar com npyo 14) Na Instituição Rosa, não íoi 
• • m uma autonzaçao (Anexo 

os pais ou responsáveis assinara matricular seus filhos na instituição, os 

.w Hp autorização porque, ^o . . , . Preciso adotar este processo uc tratar-se de uma unidade universitária, 

• cientes que, Por tId 

Pais assinam uma autonzaç , . • 
P das com freqüência, 

investigações científicas são reali taheiecida na pesquisa, Borba (2005) ressalta 
i r ri anca/adulto, cs 

Ao discutir a relaçao cria v mtPmeracionais entre adultos e crianças, mas 
incões estruturais e interD ^ 

que não se pode apagar as re c Ç forma a favorecer o processo investigativo. E 
tmbalha-las de 

sim reconhecer as diferenças noder que estão implícitas e busque a 

• qnr reconheça as relações de po 
necessário que o pesquisado de forma reflexiva e ética. 

melhor maneira de desenvolvei s conhecer as diferenças da criança em relação ao 

Partindo desta premissa procurei a ser construída seria importante para a 

adulto e compreender que a ie Ç ^ a serern enfrentados construí um caminho que 

Pesquisa. Na busca pela solução dos es ^ ^ crianças Era muit0 imp0rtante 
_ gctabelecer um vincu ■imeiramente esta 

permitiu pri 
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, • na nesauisa e o "querer participar" foi tomado como 
também a questão do seu envolvim 

, •, u^nvpsse o envolvimento das crianças, ponto de partida para que houvesse 
da instituição e dos pais, fiz o primeiro contato 

Neste sentido, apos a auto Ç , -„nQ X1 

• qp estendeu de abril a agosto de 2009. Na ocasiao 
formal com as crianças e esta conviv . . , 

.... era nestmisadora e que gostaria de contar com a ajuda e nie apresentei, dizendo que era p 4 ... . . ~ ~ 
i jmento da pesquisa. Expliquei que a participação nao eia 

contribuição deles para o desenvolvimen p r ~ . 
V P . tpm10 de consentimento para reahzaçao da pesquisa 

obrigatória li para as crianças o ■ u ■ 
B ' P . .. nue acluelas crianças que quisessem participar deveriam 

conforme anexo 15, e depois pe 4 

escrever seu nome na folha. tégia metodológica utilizada para a produção dos 

A observação foi a primei ^ ^ precisava ser aceita pelo grupo de crianças, 

dados junto às crianças porque ^ os di^ optá por não fazer registro videogravado 

m relação à Instituição er e, , ue o us0 da filmadora poderia deixar as crianças 

da observação porque eu conslde^' ^ demasiadamente o trabalho da educadora com sua 

inquietas ou agitadas e isso atrapa ^ ^ observações videogravadas, porque as 

turma. No entanto, eu me surpreen ^ curiosidade normal e esperada quanto ao objeto e 

crianças inicialmente demonstrara^^to natural e expansivo. Esta situação foi 

depois apresentaram um compor^^nJam comportamento das crianças como positivo 

discutida com as educadoras, que ressa vontade naquela situação de estarem 

e ainda colocaram que elas próprias se sentiram po 

sendo filmadas: 

, ,ri um pouco. Eu me sentia meio cobrada. Eles estavam 
Ana Paula: A filmagem me incomoc 'a 

sendo filmados naturalmente. 

Rafaela: Acho que eles até esquecei 

~ r : nrpciso esse período de inserção do pesquisadoi 
• ■ gn Rosa nao íoi precisu ^ p 

Em relação à Instituiça ' ^ mudança na rotina. As crianças da 
pias sc acostumas 

junto às crianças para que eius ^ ^ ]lá pei0 menos dois anos, já 
jn muno das maiores, qu 

mstituição, principalmente as 

estão acostumadas com esta rotina. turmas, usei literatura infantil 
. fazendo observaçuu u" 

No período em que estiv .uum^de de serem ouvidas nas decisões sobre 
85 sobre a possibumau 

Para conversar com as crianças voi/ipr "Se a criança governasse o mundo...." 

• n livro de Marcelo Xavier. 
sua vida. Para isso, utilizei o nv estabeleci um diálogo sobre a participação 

Depois de contar a história par perguntas como norteadoras: Imaginem se 

infantil na instituição educativa, tendo 
   c nreSentes no dia em que contei a história. 
85 Essa conversa foi realizada com todas as crianças 
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• pçtP iU(jar que vocês em que estudam? Como seria? Vocês 
vocês pudessem governar aqui, es £ n ^ • 

- Em que momento? Como? Conversei com as 
podem dar a sua opinião aqui na ■ 

crianças sobre a possibilidade de governarem a insti.uiçd„ onde estudam. Este momento fc. 

audiogravado e fotografado: 

mi. 
8 

. A 

fk 

—*r-rvntando para a turma de crianças do 
FotografiaJ - Pesq"1^st°ria "Se a criança governasse o mundo....' 

G3 (Instituição Rosa) a 

• wi a nrodução dos dados junto às crianças, uma 
A partir do moment ^ autorização/consentimento e identidade das 

questão precisou ser enfrentada, qua^ demanda uma maior reflexão de acordo com a 

crianças. Entendo que esta e uma que conduzida) com a concepção teórico-metodológica 

natureza da pesquisa, com a forma n0 contexto da investigação. Não há uma 

adotada e com as relações que sao^ ^ autorização para a participação das crianças 

resposta definitiva para a questão. e responsáveis legais. Nesta pesquisa, a partir 

cm pesquisas é reservada à instituição rPferencial teórico-metodológico que foi 
coerência com o rei 

das concepções adotadas e em crianças fossem reconhecidas como 
■ muito importante que as cuat y 

uonstruído, considerei que seria 

Parceiras e autoras da investigação- ^ crianças, mesmo que revelando 
- nomes 

No entanto, a decisão de u ^ principalmente quando se pesquisa em 

somente os primeiros nomes, foi a,g0 n ^ ^ pecuiiares, podem ser reconhecidas. Mesmo 

instituições que, por ter características^ ^ imprescindíveis para que o texto tenha 

assim, é necessário optar sobie qu 

sentido. 
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das crianças como uma forma objetiva do 
Optei por mencionar o non 

. . ^ rHanca participante. Considerei que este fato não as 
reconhecimento da autoria de cada cnanç p 

«t.Hnras ao contrário tomei esta atitude para que elas 
colocaria em situações comprometedoras, ao cou 

nã0 seria adequado deixá-las no anonimato em um 
Pudessem se reconhecer, pois, ao meu , 
«tudo que pretendeu dar oportunidade para que elas falassem. 

+ a linna nuestão complexa que vem sendo discutida. Kramer 
Cumpre ressaltar que esta e u 1 _ 

. nuestões de caráter ético a serem enfrentadas nas 
(2002) revela sua preocupação ao dis Q ^ 

c verdadeiros das crianças devem ou nao ser preservados? 
Pesquisas com crianças: os nomes ^ 

.icipação da criança na pesquisa faz-se suficiente. 
Somente a autorização do adulto par P 

Como devolver os achados da pesquisa. .... . 

• c usando números; menciona-las pelas iniciais ou pelas 
Omitir o nome das crianças, j- ~ n • ■+ 

(2002), é negar a sua condição de sujeito, e 
Pnmeiras letras de seus nomes, se„u ^ ^ denominá-las apaga quem eram essas 

esconsiderar a sua identidade, ss com0 referencial teórico. Sobre deixá-las 

crianças, colocando-as num anonimato 

no anonimato a autora afirma. £mh„ra os estudos transcrevam seus relatos, 

elas permanecem ausentes, não podem se 
reconhecer no texto que é escrito sobre elas e 

suas histórias, não podem ler o escrita feita 

com base e a partir dos seus depoimentos. As 
crianças não aparecem como autoras dessas 

falas, ações ou produções (p. 51). 

m alguns estudos, torna-se necessário usar nomes fictícios 
Mas a autora salienta que, em ^ ^ porque estudavam na única escola da 

Pnra não revelar a identidade das cnanç ^ escola e às professoras, seja porque 

região e seus depoimentos traziam mui suas famíiias e, nesse caso, a 
a 'vidos nor elas mesmas v y 
denunciavam problemas graves vi ^ ^ (KraMER, 2002, p. 47). 

revelação dos nomes se constituía em pesquisadores resolveram não 
los de estudos nos quais vo ^ ^ 

A autora cita alguns exemp _ . reiatórios de pesquisa, mas que 
mes na versão ou exPor as crianças usando seus no ^ crianças. Usando essa alternativa, as 

utlli2aram nomes fictícios escolhidos pe ^ elas. 

Crianças podem se reconhecer no texto que ^ fo^ em parte) para que um dia) Se 

Neste estudo, a decisão de menciona reIat0S e possam se reconhecer no 

assim desejarem, elas possam ler seu mesm0 que escolhidos por elas, elas 

.ícasse nomes m1C 

escrito sobre elas. Se usasse 

esquecer 
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„ /^r»m idade entre 4 e 5 anos. O critério de escolha se 
No estudo trabalhei com crianças com idade 

a, . . . uifprentes para cada instituição. A Instituição Rosa tem três 
feu a partir de duas situações diterent p 

, • oae maiores - G3 - por considerar que elas ja dominam a turmas, fiz opção pelo grupo de crianças maiores ^ 

k • ic fáril estabelecer um diálogo com elas a respeito do tema. ^um a linguagem oral e seria mais ia 
... utilizado foi outro. Entre as tres educadoras que se 

Na Instituição Verde, o critério utilizado 
d crmltd aauela que trabalha com o grupo de crianças 

Propuseram a participar do estudo, escolhi aquela q 

tuaiores, 2o período, educadora Ana Paula. 

da pesquisa: uma primeira aproximação aos J-2.1 Conhecendo as crianças pai P 

"osultados 

• . faz-se necessário recuperar a idéia da construção da 
Antes de apresentar as criança , acadêmicas é a 

• ~ rima característica comum das pesquisas acadêmicas e a 
metodologia desta investigação. iustaniente aí que comecei a indagar e questionar 

caracterização dos sujeitos envolvi os. sentar as crianÇas. Geralmente, quando se 

5ubre a forma como eu levantaria os a o ^ ^ informaçgeS sobre essa parte dos dados 

:rabalha com adultos participantes da ^ do preenchimento de fichas ou 

ressoais (nome, idade, sexo,...) e e . do não dominavam a linguagem escrita 
P /liiqi\ estava uaDaUiaiiwvz 
ormulários. As crianças com as q ^ formulário. Se eu me propus escutar a 

3 que impossibilitava o preenchimento e qu 
P P , na sua própria caractenzaçao. 

criança era importante a voz da criança n ^ turmas, fui recolhendo falas e 
r rir) em olzí>V'í 

Neste sentido, no penou naturaimente seu nome, idade, local onde 

"egistrando situações em que as crianças stituição profissão dos pais, situação de 

"esidiam, há quanto tempo estudavam naquela i 

irapreg0- das crianças "sobre si mesmas" de forma a 

Procurei, então, organizar as fala 

■onfigurar um quadro que as cara ambos os sexos, possuem 

• ■ antes da pesquisa de camp , 
As vinte crianças participa ^ instituições que fizeram parte do trabalho, 

entre 4 a 5 anos de idade e são pertencentes ^ nforme demonstrado no quadro 

l0ve da Instituição Verde e sete da Instituiça 
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Instituição 
Instituição Rosa 

Instituição Verde 

IDADE 
MnMEDÃSCR ÍÃNQAS 

SEXO 

Cíntia 
Fernanda 

Miriãjdúã^llõúrén^ 
——r—- Qpna 

ni ia   ——  
Maria Eduarda Sena 

nanilo Moraes 
Beatriz 

Pedrofaulo 
Francisco 

Flora 
Wallace 
Luana 

Heloísa 
Anna Clara 

Pedro 
Brenda 

Eduarda Maria 
Pedro Lu 

Silva Cauã 
Mariana 

—■—— Cauã Oliveira    —  ; 

. , - Rosa estudam lá hi aproximadamente dois anos e têm a 
As crianças da Instituição tegral ou parcial. Já as crianças da Instituição 

?ão de ficarem na instituição em Pel ^ ^ ^ ^ ^ 17:00h. 

:rde ficam na escola apenas no período moram nas 

• ria das crianças são afrodescendentes e moram nas 
Na Instituição Verde a maion , secjja(ja a instituição ou nos adjacentes. 

londezas, ou seja, no próprio bairro onde esta ^ ^ ^ ^ 

No que concerne à situação o profesSores universitários, têm de um a dois 

■dtuição Rosa eles são funcionários, desempregados ou em funções 

los; na Instituição Verde a maioria dos p 
de3a4filhos- 

^estica, pedreiro e têm em medi 

de 

conversa com as crianças 

• n as nas duas instituições pesquisadas, optei 

Com o intuito de ouvir o escutar as
momentos em mídia digital - MP3 - e 

com as crianças, audiogravan o ^ Isso se fez em dois momentos 
inlaava mais pen11 

ndo aquelas partes que para iss0, parti do pressuposto que a criança e 

i partir de duas situações p ^ ^ trabalho de campo 

;ã0 Rosa que participaram da pe 
s nove crianças da Instituição 
instituição em tempo integr 
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f ^ nroorios pequenos sobre a sua participação no 
cnadora de cultura, trazendo à tona a fala dos propnos p q 

Processo educativo . • . . 

. inn de crianças duraram em tomo de vmte mmutos, tendo As conversas com cada grupo mnforme anexo 12 
eUtn minutos de audiogravaçao conlorme anexo IZ. um total de três horas e cinqüenta e oi q ma ^riçjo da conversa com um grupo de 

Apresento a título de ilustração no anex 

fianças de cada escola. 

a? as entrevistas com as crianças, porque assim os 
Prefiro chamar de "conversa ^ uma entrevista tradicional. A 

-ncontros com elas são definidos como g ^ cr.anças foi iniciada apenas no momento 

Produção dos dados por meio da COnVerSa
com a minha presença na sala. No entanto, na 

^ que elas já haviam se acostumado c ^ rotjna de pesquisadores na 

diluição Rosa as crianças estão mais acostumadas 

'üstituição e o processo foi bem mais lápido uma experiência que me 
de cinco anos ue iuauv 

Produzir conversas com crianças ^ crianças aceitariam participar delas e me 

^safiou, pois não existia a certeza de qu conduzir esses momentos. Como ir ao 

^ocupei com a possibilidade de não ser rjanças faiem do direito à participação no 

-ücontro das crianças? Como propiciai l 

:)rocesso educativo? omentos de conversa com os grupos de três 

Para compor este estudo propus ^ utilizei como recurso, para suscitar o 

fianças - além da produção gráfica e da o s ^ ^ reCortes das observações 

««ogo, a literatura infantil e um 

ddeogravadas realizadas nas duas instit 'ç~ ^ COntação da história de Ruth Rocha Os 

A conversa87 se deu inicialmente atr^e^ ^ biblioteca da instituição Verde 

^irehos das Crianças". Fui reunindo grupos e Uti]iZei a situação de grupo 
. • Rosa conforme anexo 

' na sala de descanso da Instituiça ^ crianças, pois reunidos aos pares ou em 

^ara evitar constrangimentos na conv ^ ^ crianças, uma vez que elas podem alterar 

)equenos grupos, possibilita-se discus ~ 
3erguntas que fazemos (GRAUE eWA " tendo as seguintes 

. i ci um diálogo com o gi p , 

Após contar a história estabe ^ ^ ^ ter direito a alguma coisa? O que 

>erguntas como norteadoras: "Vocês ji ouv^™ ^ in)portantes7 Dependem da idade? Os 

Po direitos das crianças? Quais são- Q 

^ais velhos têm direitos? Quais? 

Instituição Rosa o espaço utilizado para 
tT     de crianças na biblioteca. Na inst 

a Instituição Verde reunia com os trI°s 

r,lr com as criancas foi a sala de desça 
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• ~ nl.neiada para o diálogo com as crianças. O segundo 
Esta foi a primeira situação planejada par ^ , 

88 . níAn a partir de recortes das observações videogravadas. 
^ento usou de um vídeo produzido P • -j- j n q 

. pnisódios89, a saber: (a) episodio da fila. a educadora 
conteúdo é composto por cinco p -tf 

' nrtfl da sala de artes e solicita que entre apenas quem for use leva as crianças em fila ate a po , t-- ■ ^ ^ a 
• . P]n- fb) episódio do Bob Esponja: a educadora Ana 

mornento 

Seu 

Een: 

chamado 

iise leva as crianças em fila até a porta da sala de 

• a nnr da-fb) episódio do Bob Esponja: a educadora. 
^ado e sente no local determinad ■ ^ ^ ^ coiorida e 

^ dlStnbU1 aS eSp0njaS COltadaS sentadas na mesinha com vários materiais para 

"dio CaVal0 de TrÓia: ^ Cria"ÇaS 6 atelier: Guilherme belisca Flora, a educadora Letícia 
duzirem um desenho; (d) episo io no ^ ^ ficar aqui!!!; e (e) episódio da 

' " Guilherme' Pare com isso voce vai ^ e negocia com a educadora Isabela 
cciaçao: Tainá terminou de fazer a a i investigação é cada vez mais comum e é 

ida para a biblioteca. O uso de meios vi ^ ^ (graue e 

a forma de relacionamento reconheci 

^LSH, 2003; CHRISTENSEN e JAMES, 2005). 

as crianças sobre situações ocorridas em sala com e 
O objetivo era conversar com as ^ ^ direit0 à participação infantil estava 

■e elas, seus colegas e a educadora, paia conversa com as crianças, também rimeiro momento aa vuuv 

elvido. Da mesma forma que n p ao vídeo, depois estabeleci um 
• nras No inicio aSSlSIimus av 11 com grupos de três em três criai ç • orteadoras; o q vocês viram no vídeo? Vocês 

0go tendo as seguintes indagações como ^ escoiheSsem dois episódios para serem 

hram disso? Em seguida pedia às cr Ç reuntas: O que vocês ou a turma estão 
* -f 'íi (XS P ® 

ddos novamente, assistia um, razi ^ ^ Porque a educadora fez isso? 

!rido? Com quem? Por quê? Gostai a pnrno? Por quê? Conta uma outra 

de outra formar uoinu. ;tariam que esta atividade fosse ^ E as crianças daquela outra turma? Quem são 

idade que você gostou de fazer. P ^ ^ Y0cês fazem isso também? Como? Por quê? 

2las crianças? O que elas estão fazendo. ^ indagações, e também fazia perguntas 

,0is assistia ao outro episódio e retomaV^ exemplo5 n0 episódio em que as crianças da 

;cíficas e direcionadas à situação eXlblda' artes indagava: Vocês acham importante a 

ituição Verde fazem fila para entrar na sa acham que a Denise pede 
a-fprente7 Como /1 orHut- 

' por quê? Gostariam que fosse dire ^ da InStituição Rosa produzem um 

fazer fila? Em relação ao episódio em para fazer o desenho: Vocês acham 

;nho, perguntava: Elas estão escolhendo o m que estas perguntas seguiam 

ortante? Vocês escolhem? Como? P01 q 

um segundos. 
> ^Uração total do vídeo cinco minutos e vü ^ ^xz^0- 

acla episódio tinha em torno de um mi 
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• ™ nn momento em que estava reunida com as uni roteiro flexível, outras perguntas surgiram no momento em q 

Crianças. 

com as crianças, foi possível perceber que as 
Depois de realizadas as conver . , , 

^niPtivas Também se tornou visível que as crianças 
'«postas, em sua maioria, foram curtas e objetivas. 

, lt Às vezes as crianças respondiam a uma tem um jeito próprio de falar, diferente dos aduit . 

, r,n+í>rinr de algo que deixaram de falar. Em 
P^gunta, mas dando continuidade à resposta anterior, de algo q 

associavam ivremente, dando respostas 
furnas ocasiões, elas falavam de algo que assomava 

tir deste quadro percebi que, nas conversas 
Conipletamente diferentes à pergunta feita. P ente diferentes a p g ^ ficou muito claro para 

C0lu as crianças, o direito à participação no processo 

r^ni, mas nas produções gráficas ficou nítido e 

A ação das crianças 

• instrumento utilizado na pesquisa de campo com as 
A observação foi o primeiro 1 ^ ^ observações foram registradas apenas 

Crianças. Na Instituição Verde, nos prime1^^ ^ crianças e aprendendo seus nomes. Elas 

110 diário de campo aos poucos fui conh iniciar as observações 
r. 'to nresença ^ cu 

0ram se familiarizando com a min ^ adotar este procedimento porque as 

Vldeogravadas. Na Instituição Rosa nao P ^ pesc]UÍsadores na instituição. O registro 

Crianças já estão acostumadas com a pm ç cu]turai infantil presente no espaço das 

Vdeogravado permitiu registrar a dinanuca do mu 

dUas insdtuições sidade nas crianças, elas quiseram saber como 

O uso da filmadora despertou curió ^ queriam ver seus colegas, olhar a 

funcionava, pediam para olhar pelo visor a , nstravam certa alegria, geralmente 
gHi 1 Ao olharem, 

cadora, algum objeto da sala. . e dizendo: eu vi você aqui dentro sabia!!!!! 
Contando aos seus colegas o que haviam a fllmasse; ou que 

rp ou outra criança pcum y 
[ edro). Em algumas ocasiões uma ^ ^upo a0 redor de uma mesinha. 

focalizasse algum objeto, um brinquedo, ou o ^ ^ ^ registro foi de que "o pesquisador 

■ Um aspecto relevante da escolha quando está com a filmadora. Este 
SemPre lida com o conhecimento e a sen ^ vezes qUe se pode ver a fita" 

processo possibilita o refinamento dos dado , 

(0liveira, 2001). , horaS e quarenta e três minutos de 
Ar, totalizou dez 

Todo material videogravado 

''Uagem, conforme apontado no anex 
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anterior para efeitos de analise separei aquelas 
Conforme colocado no capitulo anterior, pai 

A narticioacão foi mais recorrente e evidente, 
videogravações na qual considerei que o direito a participação 

. ^crmpnte descritas. O mesmo material utilizado totalizando assim cinco videogravações anteriormente descrita 

_ r ■ ,,t;iÍ7fldo para interpretação da ação das crianças, P^a analisar a ação das educadoras foi utilizado para . c , 

. ste o foco eram as crianças. Sendo assim 
enquanto no primeiro o foco eram as educadoras, neste 

e'egi o seguinte tópico para a análise das ações das c ' Ç v n d 9 
• ■ r nr> nrocesso educativo? De que forma? Quando? 

as crianças tomam o direito a participar P 

■2.4 O desenho das crianças 

. • "Ouvir a voz das crianças através do desenho é o convite 
Sarmento (2000b, p. 20) tz. ^ ^ mmo ^ 

^ ra esse acto sinestésico de apreensa inesperado com que o real surge 
ezes nos deixa perplexos, face ao nro 

transí]gUrad0 pelos traços inscritos no papel 

ente lancei mão de diversas e diferentes estratégias 
Conforme já explanado anteriorme ^ criança se expressa por meio de diversas 

metodológicas para produção dos dados, p ^ ^ ^ observação, propus também uma 

modahdades de comunicação. Alem da de que quando as crianças não se 

Sltuação de produção gráfica, partindo do desenho. Segundo Vygotsky 

apressassem através da linguagem verbal, ^ preferencial da atividade artística das 

^999
! p. 93) "[...] o desenho constitui ^ um tjp0 predominante de criação na 

CrianÇas com menor idade". Quer dizer' instrumento valioso na interlocução com as 

Pr'rneira infância (SMOLKA, 2009). E e ^ ^ espaços das instituições de EI e 

CrianÇas, possibilitando compreender a sua ^ informações para a elaboração do 

Perrnitind0 incentivar os educadores a tirar parti o^ ^ ^ 
Seu Planejamento (SOUZA eVASCONCELLO^,^ ^ ^ idadej e estavam, portanto, no 

As crianças investigadas tinham entre ^n.cação freqüente. O desenho se mostrou um 

Período em que o desenho é um meio de con ^ dominavam o código da língua 

Aumento adequado porque também as crianças a. 

Perita. conversava com as crianças sobre o 

rp acompanhava e cu 
No trabalho de desenho, sempre ^ ^ signif1Cados. Ou seja, procurei conjugar a 

Íesenho de forma a compreender as suas opinl^;\^ ^ o autor/criança atribui ao desenho 

3rodUção gráfica e a oralidade, isto porque os explicações da criança sobre o que 

iroH,,.:. , .nmoreendidos com 
somente nodem 
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„ , + rlpcenhos das crianças sem que a "voz" dessa 
Produziu. Nunca foi objetivo interpretar os desen 

mesma criança contribuísse para tal (GOBBI, 2002). 
,.. ~ ^ imaaens na construção do saber permite ouvir a 

Fleuri defende que a utilização de imagens , . 
f.wiQc ímfipens e aue pode ser diferente da nossa, 

'nterpretação que os outros fazem dessas mesmas imagens e q P 
do outro, projetamos nossos modelos de 

0 1® significa que " ao interpretar a imagem do outro, p j 
.1. .. nutros coloca interrogações que permitem 

mterpretaçao. Por outro lado, a interpretação dos outros 
asPectos visíveis a partir de nosso ponto de vista (200i'P'101'' 

j cor feita à luz das culturas infantis, mais 
A interoretacão dos desenhos deve ser teita 

P 9 tnifnrantes" a cultura lúdica, a fantasia do real, a 
^ificamente a partir dos seus P^^:^ Kosrainsky (IM8) do eon.ea.o 

"úeratividade e a reiteração (SARMEN 

119 "innça. mas não a partir da cultura do ^ de Ruth Roclla -q, Direitos 

Reunida com as crianças em trio, . s que produzissem um desenho sobre 

as Crianças» e conversar a respeito, so ici e> ^ ^ ^ ^ ^ 

Pfrte da história que mais gostaram. ducSes gráficas conforme fotografias 2 e 

Cr'anÇa e se o direito à participação aparecia nas p 

•V 

3 
* s 

% :J.>> «ST' \ 1"' ü 

^1* 

vv 

JC 
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da histona Uirc 

(Instituição Rosa) desenhando a parte 
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* ^   i ~ i n --—■ Fotografia 3-Pedro, Brendae^^ ^ Crjanças)) que mais gostaram. 
desenhando a parte da htston ^ ^ produção do desenho pelo primeiro grupo. 

Uma situação me chamou a atençao a^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ernanda perguntou sobre o que eu an ^ ^ ^ autorização para ficar com os 

necessidade de conversar com as crmnçaS^ ^ a contaçã0 da história explicava que 

desenhos produzidos. A partir de então, ant ^ ^ fícar com a produção deles e 

dePois elas produziriam um desenho, Pedia Nenhuma criança se opôs a deixar seu 

a^nda explicava para qual fim ela sei ia u 

desenho comigo. 

átíras abordadas nos desenhos: 
O quadro abaixo sintetiza as tem  ^  

DIREITO desenho 

^ÜÍtuíçaõ 
Diversão NOME^AXRIANÇA pia/a ShoppiQfl 

ivSSíSSdõ^f^opara Diversão Cíntia 

Fernanda Sol, homem Participação 
'astituição 

Rosa 

Rodinha 
Maria Eduardajmurgng 

M a ri aEduarda_Sena Roqueira 
Participação Odãnçãsjã^P^dãTõdínha DanilqMqraes Participação Rodinha Beatriz Moradia Casa Flora Diversão Menina_çaipira Wallace 

Luana Proteção ^dml^ha 
Heloísa Participação 

MeninajíÍJ2dÍQPP An na Clara 
lnstituição 

Verde 

Brincar V Cl I" — ;   
Pedro 

Huvemj-SPUmi Brenda 
Menina Maria Eduardu Brincar 

Mariana 
Cauã 

c""    [tuKimi i" , —-—— 
uã p^^Nd^cr,anÇa 

Quadro 1' 
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entrecruzamento dos três instrumentos de pesquisa 
•3 Análise e discussão dos dados. 

»a consolidação de uma in.erprelação sobre a perspectiva tnfan . 

Nesta seção proenro anaiisar e integre», a partir ãas trãs perspectivas apresentadas: a iNesta seção procuro a .,. rriancas sobre o seu direito a participação no 

falat a ação e a produção gráfica, as idéias a 

Processo educativo. a tarefa com que me defrontei na análise 

Como colocado no capitulo an e ^ tudo 0 qUe foi produzido no 

e 'nterpretação dos achados foi encontrar u ^ resuitados elenquei os seguintes eixos, 

trabalho empírico. A fim de organizai a expo ^ transcrito: (a) Direito é fazer tudo 

instruídas a posteriori, após varias leituras instância de participação. 
C^o;(b) Criança tem direito de brincar; (c)Rod. • 

^•3.1 Direito é fazer tudo certinho 

crt, se noder ter uma idéia do que se pensava 
o tempo, para se pvrv. 

Pode-se fazer uma digressão n • . Da antigüidade, extrai-se a lição do 

Sobre o que era tido por direito. ^ , .p ào boiT1 e do eqüitativo" -jus esí ars 
j. "Direito e a anc 

|Urisconsulto romano Celso, que diz ^ ^ ^ do eqüitatiVo". Na Idade 

boni et aequi - cuja tradução pode ser também ^ Alighieri: "Direito é a proporção real 

Média, pode-se citar a célebre definição do poeta^ a sociedade e que, destruída, a 

e Pessoal de homem para homem que, eonser ' proportio, quae servata societatem 

íestrói". jus est realis ac personahs hotnmis 

Se>'vat, corrupta corrupit. alavra direito com a mesma conotação que 

Os antigos romanos nao conhac ^ em seu sentido etimologico • - 
le,nos hoje. Na antigüidade romana, a reta, o certo, o correto, o mais adequado", 

^ia a noção de: "aquilo que é eonfonne aj ^ hoje> tem origem n0 vocábulo 

O significado da palavra direito, ta ordemj sagrado, juramento. 

atimjw, cujo significado é extensivo ás OOW ^ ^ sobre direit0, i„daguei-as sobre 

Buscando apreender a os adultos, uma dificuldade em defini-lo por 

1 seu significado e verifiquei, assim L-0 pequenas. 

^ular-se de conceito amplo e diverso para ena ^^ ^ ^ do dià|og0i maSj 

Quando indagadas sobn, o conceito e ^ ^ da pa|avra As 

'"«ar disso, foram dadas respostas que conV " ,am direito como aquilo que é correto 

«a„c.._ mandar definas que o» 
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f- r v ú pomo se essas crianças ouvissem a pergunta "o que fazer, e como aquilo que deve ser feito. E como se . 0„ ^ r,, 
, n aue deve ser feito? . O dialogo entre a 

e ter direito?" da seguinte forma: "o que e certo? O que 

Pesquisadora e as crianças ilustra esta peispectha. 

Pesquisadora (P): O que é direito? O que é 1SS0- comporta direitinho e o que não é 
UEduardo (MB): Direi,o é uma coisa ^Jo ridinha. 

ireito é o Guilherme, que não se compor almoço. 

"ccnauda (F): O Guilherme fica briucaudo na hora do aimoç 
^ Me explica o que é isso? ^ .. . miálogo entre pesquisadora e crianças da 

■ Quando não se comporta, não e u e 
tnstituição Rosa: Maria Eduarda e Fernanda) 

Pesquisadora (P): Já ouviram falar em direito? 
jnguém respondeu. ? 

• O que vocês ouviram falar crianças. muito direita. 

UEduarda (ME): Oh Ha. minha mãe fahupra •mm], 
• O que é isso? 
P-É pra mim ficar sossegada. 

■ Ah tá entendi, pra você ficar compoi a 

ff I -: , „ v0Cêsjá ouviram/alar em direüo? 
' amos continuar conversando gen ,manha 

J^fC): Eu já ouvi falar se não fica éredoapom „ , „ . 

P. Tá certo isso? . . ncas da Instituição Verde: Manana, Cana e Mana 
. Tá.(Diálogo entre pesquisadora e er 
udliarda). 

, aue é certo, o oposto daquilo que é errado, ou seja, 
Para as crianças direito e aqui o ortamento", a "atitude correta", e o indivíduo 

Conceituaram direito como sendo "o bom con p ^ ^ reafirmado em um diálogo entre a 

qUe desrespeita deve receber sanções e ser ^ conversando com elas sobre a 

pesquisadora e as crianças da Instituição ^ educadora Letícia mostra um livro de 

Observação videogravada da atividade em Nesta atividade, realizada no atelier, 

Pteratura infantil com obras da artista farsila ^ sua atitude dizendo: - Guilherme, 

^ilherme belisca sua colega Flora e a speito da fala da educadora: 

Vocè vai perder o direito!! Indaguei as crianças 

d , aireito? Ganhar direito? 
.fMuisadora (P): O que é isso vai per ei o 
edro paui0 fppj. E também a cuca. 

c. Co]ao é isso? Explica pra mim? 

Pp!la 0 direito.... r zer a coisa certa. a apessoa 
^nanda (F): Porque a gente tem qu P ^ As vezes voce naoj 

5' vezes faz uma coisa errada, p 
caiu pra você. Faz uma coisa ruim. 

' d gente não faz a atividade. 
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p: * Fernanda falou: - Quem fizer o coisa certa ganha o direito. E quem fizer a coisa 
errada? 
F- Não ganha. 

■ Vocês acham que isso está certo? imnrn 

p. fe(PP> e 0 Yuri às vezes fogem naJ>°™Jo ^ quem desobedecer perde o direito? 
c 

voces estão de acordo com esse com ^ jr m Hor{0 (Dláiogo entre 

• Porque eu não fiquei sentada p . paui0? Fernanda e Cíntia) 

Pesquisadora e crianças da Instituição Ro 

o Sejam direitos e deveres, as crianças estão 
Apesar de existir uma confusão 

de •tnflr direito como aquilo que e certo porque uma das certa forma corretas ao conceitu correi também ouvem os adultos cobrarem um 

^fmiçíes apresentadas pelo dicionáno e esta. Elas 
comportamento, com freqüência. 

coitiportamento "direito" ou seja, um boi mento direito , t al (2006)? qUe buscaram em sua pesquisa 

i 
onverge para os resultados encontra os p ^ 

nvestigar o coneeito de direitos das cnan^ , lateralidade: 

Encontrei outra definição para a p 

p . vnrés iá ouviram falar em direito? 
^s9uisadora (P): Me conta uma coisa, 
Jnguém respondeu 9 , ^ ■ ~ 
:0que vocês ouviram falar crianças ■ entre pesquisadora e crianças da Instituição 
nna Clara (AC): Direito e esquerdo. ( 
crde; Pedro, Brenda e Anna Clara) 

6 ^ 
Criança tem direito de brincai 

a das crianças desde os mais remotos tempos. Na infância, 
O brincar faz parte do mun o ^ ^ ^ brincam de casinha, de professor, de 

^alquer coisa pode transformar-se num rl nave eSpacial como num delicioso 

Vendinha. Uma pedra pode transformar-se tan ^ ser um bebê 

boiíibom de chocolate. Um pedaço de madeira em 

1111111 ameaçador tubarão. pcenciei várias vezes situações de faz-de- 
-v i utt investigadas, p^* 
Nas duas instituições de E balanço virar um avião; os pneus, usados na 

COnta «volvendo o brinquedo, tais "inr,: l"f casa; fo|has das árvores virarem 
Edueaçao Física, virarem os carros; bamb0 ^ com e „„ espaço, recorrem ao faz-de- 

0nitda, entre outros. As crianças, em su ^zè.i0f demonstram que têm outro jeito de se 

'"''A à imaginação e imprimem sua m cjona|mente instituído, 

relacionar com o espaço, para além do convenc.m a partir da necessidade da 

Brincar de imitar a realidade constitm-so. ^ ^ ^ dizer a criança 

Cria»W de conhecer e interagir com o mundo que 
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f • , j oc inferoreta a partir da imaginação, trazendo novos az uma cópia integral da realidade, ma 

Mementos e relações. , , ■ , 

A maior parte das crianças consideraram, assim como os adu tos, que cnança em 

«reito de brinca, conforme demonstrado nos diálogos entre a pesqntsadora e e as. 

Pesquisador (P): Ir na escolapra ter direito a que^ iálo entre pesquisadora e crianças 
Vntia (Q: Pra brincar, pra brincar corn os amgo . 
da Instituição Rosa; Fernanda, Cintia e Pedr 

Pedro (P): Jem direito de soltar pipa- 

renda: Brincar de boneca. , crianças da Instituição Verde: Pedro, Brenda 
P: pique esconde. (Diálogo entre pesquisadora e Ç 
e Anna Clara) 

nresente nas observações videogravadas. Após concluir a 
o direito de brincar esteve p ^ boneco e atirou-o para frente, perguntei 

COníecção do boneco Bob Esponja, Pedro ev Esponja) no meu avião e ele foi pra 

qne fez aquilo, e ele respondeu: coloque.de 

u.loha cosa. retratado nas produções gráficas das crianças. Brenda 

O direito de brincar também ^ brincar através do desenho de uma 

e Cauã da Instituição Verde represen131"3111^^ ^ do rio reSpectivãmente: 

brincando de nipa e um 
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Desenho 2 - Representação de Caua 
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nna Uirei^-5 
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• pssencial da infância, vemos na brincadeira um 
^ Considero o brincar como atm^ ^ ^ 

ocal de grandes potencialidades, o suj ^ criança (re)signifiCar seu mundo - 

(2006) afirma que a brincadeira traz a p ^ ^ ^ o adult0 experimentam a 

Universo já simbólico. Ao brincar, a criança^ ^ , 

Possibilidade de reorganizar-se que a cerca, na troca com o outro, vai se 

^''incando que a criança vai interiorizai! o 

instituindo enquanto sujeito. vida infantil e muito valorizada por eles. 

E de fato o brincar é a principal ati mundo " estabeleci um diálogo com toda 

Após contar a história "Se a criança goverr .b.ljd,lde jg Serem diretores, educadores da 

a turnia no sentido deles falarem sobie a p educador daquela sala, deixava brincar. 

^stituição onde estudam. Pedro colocou que, ^ levantaram o dedo dizendo eu também. 

Sna colocação foi seguida da aprovação de to ajrgito de brincar como o principal 
Animes cni considerare 

As crianças são assim unannu anareceu tanto nas falas, quanto 
pante uma vez rjut. 

eito das crianças. Este aspecto foi niar ^ gravadas90. As crianças também consideraram 

1198 Produções gráficas, e nas observaçõe ^ ^ {3rjncar uma vez que as crianças se 

que têm direito à diversão - relacionado ao ^ ^aücamente 0 direito à diversão e duas o 

^ifertem brincando. Três crianças repie externado nos desenhos de Fernanda e Cíntia 

;ito a brincar (Cauã e Brenda) c desenhou uma menina vestida 
, e Luaiid 4"^ 

desenharam uma criança saindo o s 

-aipira dançando quadrilha: 

. é a atividade principal da criança na idade 

   ""T Y (2008) apontam que o b 
Achados da pesquisa de Araújo 
colar. 

forme anexo 18. 
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Desenho 3 - Representação de Fernanda sobre a p 
da história "Direitos das Crianças" que mais gostou 
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Desenho 4 - Representação de Cíntia so 
da história "Direitos 

das Crianças" que mais gostou 
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Desenho 5 - Representação de Luana 

■ . .este aspecto também é colocado: 
No diálogo com a pesquisador 

tnn desenhando gente? 
msadora (P): O que vocês estão ae ^ ^ shopping. 
"nanda (F): Eu estou desenhando u 

mo T° é eSSe? . Hora e crianças da msti.niçdo Rosa: Fernanda, Cinda e 
De passear? (Diálogo entre pesquisa 
'ro Paulo) 

xternam que, na atualidade, novos espaços estão 

Os desenhos de Fernanda e Cíntia eX^adas abastadas da sociedade brasileira, o 

ldo constituídos para a infância- Para as^cai ^ ^ ^ shopping, as casas de diversões 
lndo infantil ficou confinado a espaços amigof, passam horas entre games e 

irônicas e o próprio quarto. Nele, a 

írnet, fazem suas tarefas. ^ que duas crianças - Wallace e Anna Clara - 

As produções gráficas ainda apo. respectivanle„te uma casa e uma 

tsideram o direito à moradia e pr 

tnça embaixo de uma sombrinha- 
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Anna Clara sobre a parte 
da historia 

,,,,, "Direitos das Ci lanças" que mais gostou 
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Destoando do que as crianças consideram como seus direitos, duas crianças - Cintia c 

Danilo - expuseram através de dié.ogo com a pesquisadora que criança também tem d.re.to 

de namorar e de matar: 

„ „nmnrar fazer compra com sua mãe. 
Cíntia (C): Criança tem direito a namoro ,J 
Fernanda (F): Criança quando crescer pode 
Pesquisador (P): Só quando crescei. . (Diálogo entre pesquisadora e crianças da 
F: É porque a gente não namora 

Instituição Rosa: Fernanda, Cmtia e Pedi 

Danilo (D): Tem direito de matar o bandido. 
P: Criança tem direito de matar, gente. 
F: O bandido é mal. miáloso entre pesquisadora e crianças da Instituição 
D: O bandido me arranhou um dia. (D alogo 
Rosa: Francisco, M.Eduarda e Danilo Moraes) 

Uma criança da Instituição Rosa ao apontar que tem direito à educação, um dos 

direitos constitucionais, acabou tecendo um juizo de valor sobre a instituição em que estuda 

dizendo: A criança tem direito a uma boa creche como a gente tem (Cmtta). 

6.3.3 Rodinha: instância de participação 

Através da fala. foi difícil conseguir apreender o conceito das crianças sobre a 

participação infantil no processo educativo, mesmo porque este é um concedo abstrato. O 

iãlog om elas sobre o direito ã participação mostrou-se difícil, e freqüentemente elas 

sobre sua brincadeira no parqumho: 

Pesguisador (P):Gente, fala pra mim.vocês disseram criança tem de 

brincar, se divertir. 
Fernanda (F): Passeai . ■ r yocês sabiam? 

P: Tem também direito de pc P 

TZtSme conta.vocês participam aq na creche? 

^3"'o iirei,o de participar. 0 que é isso? Vocês ddo a opinido de vocês? 

Como? , .. amhok eu comi tudo. (Diálogo entre pesquisadora e 
Pedro Paulo (PP): ^ ta ( c;ntja e Pedro Paulo) 

crianças da Instituição Rosa; Fernanda, Ctnt.a 
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Gostaria de pontuar o comportamento da criança que muda de assunto diante da minha 

pergunta. Não tenho elementos para afirmar porque ela agiu dessa forma, mas qual e a causa 

disso? Porque a criança saiu pela tangente? Ela não entendeu a pergunta? 

Através dos desenhos foi possível apreender o conceito das crianças sobre a 

participação infantil no processo educativo, talvez porque as crianças habitualmente gostam 

de desenhar, sendo o desenho um canal privilegiado de expressão de suas idéias, vontades, 

emoções, enfim, do modo como lêem a realidade (DERDYK, 1989; FERREIRA, 2001; 

OOBBI 2002; PEREIRA, 2005; SOUZA e VASCONCELLOS, s.n.t.). 

Ao falar sobre a dificuldade de externar o conceito de direito à participação, a menina 

aponta que este se faz dando opiniões, expondo suas idéias, dialogando no espaço da rodinha. 

Sua fala converge com as produções gráficas e mostra muito claramente que as crianças 

consideram a rodinha como instância primordial de participação; 

Pesquisador (P): O que vocês estão desenhando? 

Cinda (C) ■ Eu estou desenhando uma menina no 
PEo direito a participar? Porque vocês não estão desenhando que eupedt? 

C: Porque a gente não consegue fazer. 

O ^o^que a gente não consegue fazer um monte de criança falando na rodinha. (Dialogo 
entre pesquisadora e crianças da Instituição Rosa: Fernanda, Cintia e F edro Paulo) 

Para as crianças, a rodinha de fato é o principal momento de participação no processo 

educativo. Quatro crianças - uma da Instituição Verde e três da Instituição Rosa - externaram 

graficamente a rodinha quando solicitadas a desenhar a parte da história sobre os direitos das 
93. 

crianças que mais gostaram . 

Conforme anexo 18. 
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Desenho 8 - Representação de Maria Eduarda sobre a parte da história 
'Direitos das Crianças" que mais gostou 
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Desenho 9 - Representação de Flora sobie a parte 
da história "Direitos das Crianças" que mais gostou 
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Desenho 10 - Representação de Pedro sobre a parte da história "Direitos das Crianças que mais 
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esenho ,, - R.p— de Bea.r. sodre a pape da his,d„a -«.ps das Crianças" pne nrais g„s.„u 

Nas observações videogravadas foi possíve. perceber qUe as crianças assarem o 

• ~ Pdida em aue produzem novos movimentos, novas brincadeiras, to de participação na medida e q P 
mnndo nroDÕem atividades e a sugestão e acatada 

do dizem quais são os seus interesses, quando propõem 
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currículo a 
e isso. 

^ ^ TnctitinVãn Verde Como relatado no capítulo anterior, a Pelo educador, no caso da Instituição verae. 

• ~ \7 rií. nrnntpre a oartir de algumas condições, ou seja, a criança 
Participação na Instituição Verde acontece a pamr uc a 

, • rU n mie tem vontade de fazer, embora para isso seja necessário 
participa opinando e sugerindo o que ten 

primeiro cumprir com o currículo. A educadora explica 

Pesauisador (P)' Dê mais exemplos na qual você está dando oportunidade da criança falar, Pesquisado) (1). ue incentivando a participação da criança, 
está ouvindo a criança, enfim, esta mcemivanu y i 
Rafaela (R): Por exemplo, lá na sala tudo que euf ç 
P: Tudo como assim? 
R: Eh...Eh eh... „ „/,<■ vamos fazer hoje, é votado? È discutido? 
P: Chegou em sala de aula o qu ^ ^ porque a gente tem um 
R: Ah não. isso não. que vezes eles dão sugestão. A gente podia fazer isso, isso 

^ gente faia:- Ah então vantos fazer na «feira. 

Foram videogravados momentos em que as erianças faziam rodinha e foi possível 

perceber aspectos discordantes entre as duas instituições. Enquanto a rodinha na Inst.uução 

Rosa é destinada a discutir com as crianças as atividades da rotina do dia, cantar músicas 

infantis contar histórias, contar novidades e, quando necessário, resolver s.tuaçòes 

conflitantes; na Instituição Verde a prática da rodinha está nas crianças contarem as nov.dades 

que trazem naquele dia, a distribuição de crachás, cantar músicas infantis, ouvir histórias e 

combinar algumas atividades que serão realizadas no dia, mas que já são traz,das pre- 

defmidas pelo educador. Neste segundo caso, o que acontece é uma comunicação do que será 

realizado naquele período do dia e não uma discussão e negociação do que pode ser fetto. 

Pude apreender também que as crianças da Instituição Rosa exercem o d,te,to de 

participar no momento em que concluem uma atividade e negociam com o educador qual e o 

espaço para o qual podem ir, seja a biblioteca, o pátio de pedrtnhas, o pa„o cobet.o, etc, ^ 

Do mesmo modo que identifiquei instâncias de participação nas duas tnstt.u.çoes, 

embora com freqüência menor na Instituição Verde, também verifique, nesta mst.tu.çao 
. . infantii nã0 foi valorizada. Um exemplo é a situação em que 

momentos em que a particip ç 1 

. iv;tn mie as crianças façam fila para se dirigirem a sala de artes, 
a educadora de artes so , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ detemlinac|a por 

aguardem na porta o c am ^ eIas , 

ela. Converse, com a r. onsideram necessário fazer fila para sua própria 

Vtdeogravação deste eptso ^ aIgiim coIega podc 

segurança porque, argumen am^ ^ ^ ^ ^ ^ airás 

desaparecer, ser agredid atrás de alguém nao 

do outro contribui para que acidentes aconteçam, uma vez que q 



254 

■T p* nnrlp tTODGCÍir HO Colciicl QUC 6St3 113 SU3 írClltC. A 
tem a visão do que está na sua frente e pode tropeçai no coieb , 

~ j n]1p se .-[go andarem todos juntos, alguém pode sumir. Mas não 
criança teve a preocupação de que, se na 

n • ou™ nara uue o educador fique de olho se alguém está mudando a e necessário andar enfíleirados para qu 

rota do caminho e, em uma instituição que deve estar sempre fechada, uma criança nüo va, 

desaparecer. Percebe-se um processo de naturalização pelas crianças da prática de andar 
,ie COntrole utilizadas dominassem a ponto delas serem 

enfíleirados, como se as tormas a 
ootnral andar todos iuntos um atrás do outro. O diálogo entre eu e 

convencidas e considerarem natural 

as crianças exemplifica o relatado acima. 

Pesquisador (?): E sobre a fito- Vocês gostam de fazer f,la? 

Todos respondem juntos: Não!!!!!!1. 
P: Gostam de andar sem fila? 
Todos respondem juntos: Semfila!!!! 
P: E aqui como vocês andam? 
Todos respondem juntos: Em fila!!!!!! 
P: Porque a professora pede para fazer jila. 
Cauã (C): Senão uma criança bate na outra. 
Luana (L): Porque alguém pode sumir. 
P: É importante a fila? Por quê? 
L ■ Faz fila por causa da escada. 

"^««iogo entre pesquisadora e crianças da Instituição 

Verde: Luana, Anna Clara e Cauã) 

Pesquisador (P): Agora olha só, sobre a fila. Vocês acham Gostam de 

fazer? 
Pedro: Gosta. 

Cauã (C): Gosta. 
P: Por quê? OV ÜUC. 

Ir o- Se não fizer fila a gente cai e machuca. 
Vocês não queriam andar pela escola semfil . 

ir o: Não. 
>or Wê? . , ^ r]jjdado Quem é grande machuca a gente pequeno. (Diálogo 

^ c-a oiiveira',,edro e Morio',a) 

Foi possível observar, durante o período em que permaneci na instituição, que essa é 

, prática utilizada diariamente para os deslocamentos e, para a organização da rotma. Na 

izr... l - - - • - - - ■ ■■■" 

;in crescente e ela é alta, sempre fica atrás: 
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Pesquisador (P): Vocês gostam de fazer fila? 
L: Não!!!! 

P: Por quê? 
L: Porque eu gosto de ficar na frente. 
P: Deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham importante fazer fi a. 
PíE: Eu acho. 

SILÊNCIO 
P. Como vocês entram para a sala de artes? 
ME: Os meninos de um lado, as meninas de ouh o. , , . , , 9 

P: E como que é, vocês entram sozinhos ou ela(educadora) vai chamando. 
L: Ela chama a gente. 
P: E vocês gostariam de entrarem sozinhos ? 

ME: Gostaria. 
P: E você Wallace? 

P: E você Lauren? (Diálogo entre pesquisadora e crianças da Instituição Verde: Lauren, 
Maria Eduarda e Wallace) 

As filas são frutos do exercício militar e foram criadas para que cada um andasse 

olhando apenas na cabeça do outro, sem ver o amigo, com apenas uma pessoa importante a 

olhar na frente, o comandante, no caso aqui retratado, o educador. 

Não vou discutir a necessidade da fila em alguns contextos escolares, como no caso de 

pegar o lanche. Aqui, trata-se de uma necessidade ligada à organização das crianças, que tem 

uma função ligada aos seus direitos, ou seja, quem chegou primeiro tem o direito de pegar seu 

lanche antes daquele que chegou depois. No caso da realização de uma excursão, é necessário 

organizar a entrada no ônibus, por exemplo, ou a entrada em museu por uma roleta. Porém, 

tenho observado que nas instituições escolares, e inclusive na EI, as filas não são utilizadas 

apenas como recursos para organização e para cumprimento de direitos, mas como medida 

disciplinadora. 

Tenho observado outras instituições em que a 111a parece ser o umco recurso 

j a nam ortranizar sua turma. Destaco ainda a postura que deve ser 
conhecido pelo educador para oigamzai sua m 

assumida pela criança enquanto está na fila, muitas vezes com as mãos para trás do corpo, em 

silêncio e a fila montada na tradicional "ordem de tamanho", que, na explicação dos 
_ nl,inns enxerguem na frente. Mas a função deste dispositivo e o 

educadores, seria para que os aluno b 

controle das crianças. 0 uso indiscriminado da fila se contrapõe ao direito de aprender a se 

auto-organizar e rouba da criança a possibilidade de movimentar-se hvremente. 
pnmn ele deve se comportar no ambiente 

subestimada a sua capacidade de compreender como 

escolar. 
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É preciso indagar: qual o sentido da fila nas instituições educativas de BI em uma 

sociedade que busca a formação de cidadãos em uma perspectivo democrática? 

Em que lugares as pessoas precisam se deslocar em fila para irem de um ponto a 

outro? No banco, fazem fila para pagar contas, no restaurante por quilo para pegarem sua 

comida. Mas o objetivo não é fazer fia para chegar a um outro lugar. 

Mas há uma instituição em que a fila é recorrentemente usada para deslocamento: a 

prisão. Lá os presos são constantemente vigiados, Foucault (2005) compara o presidio e a 

escola como instituições disciplinadoras de corpos. A julgar pela prática das filas em algumas 

instituições educativas para os pequenos, não está longe de ser verdade. 

Afinal para que serve a El? Não se trata da formação integral do criança pequena, em 

uma perspectiva democrática e, portanto, que considere o direito a participação infantil? É 

possível articular essa concepção à função disciplinadora de corpos? Afinal, o que queremos 

para as nossas crianças? 

Além de se organizar em fila para entrar dentro da sala de artes, a educadora também 

pede que as crianças aguarde do lado de fora. Ela chama um por um e determina o local em 

que eles devem se sentar. Esta atitude foi avaliada pelas crianças como negativa, já que 

gostariam de ficar próximos daqueles com os quais têm mais afinidade. O extrato adiante 

mostra que Pedro aponta que a educadora faz isso também no refeitório na hora da merenda e 

não apenas na sala de artes. Pedro considera isso subestimar a sua inteligência, uma vez que 

tem cinco anos e acha que tem o direito de escolher o local em que quer se sentar. Indagados 

sobre os motivos que levam a educadora a agir assim, o grupo de Cauã, Pedro e Mariana 

respondem que não sabem, entretanto Luiz Pedro acha que ela age assim para que as 

"crianças aprendam". Na sala da educadora Ana Paula, eles entram e sentam à vontade onde 

desejam, e se alguém transgredir à regra é trocado de lugar. Este mecanismo é usado pelas 

1 , mc fnrma de controle, tolhindo assim a liberdade de ir e vir: educadoras como uma íorma ue c 

Pesquisador (P): Vocês fazem fila? 

Cauã (C): Sim. 
P; Gostam de fazer? .dado e„,r„r m sala da Tia 

Pedro: Tem qm esperar ^ c°" ^ sozi„hos? Sem fda? Sem lugar delermimdo para 
P: Vocês queriam entrai na saia 
sentar? 
Pedro: Queria. 

Eu queria. 
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P- Gostaria de sentar no lugar que quisesse? 
C: Sim. 
P: Vocês sentam no lugar que querem? 

Pedro: No lugar que ela manda. A gente somo convidado para entrar na sala 
P: Porque ela faz isso? . ., , 
fedro: A gente não sabe isso. mas ela só quer que a gente seja cone,dado. 
P: Vocês concordam com ela? 
C: Eu não concordo não. 

P: Por quê? 

^d^mZfeitfffmZ^la põe a bolsa é das meninas e onde ela põe o biscoito é dos 

meninos. 
P: E vocês acham que ela está certa? 
Pedro: A pente não sabe não. , . ~ 9 

P: Oh Cauã, me fala uma coisa, é importante a criança dar a sua opinião. 
C: Não. 

P: Mas por quê? 

CP: fnafvamos soltem ao assunto da fila. de entrar na sala de artes. A criança deve sentar no 
lugar que ela quiser? 
Pedro: Deve. 
P: E você senta no lugar que você quer? 
Pedro: Sento. , 
p: Mas você me disse que tem esperar ser convidado para entrar na sala. 
Pedro: Na sala da tia Ana Paula, 
p ■ Q que é que tem a sala da tia Ana Paula? 

Pedro- Eu entro e sento onde eu quero. A gente vão sozinho e senta no lugar da gente, e 
devais se a gente faz bagunça ela troca de lugar. Lá a gente não somo convidado a entrar 
(Diálogo entre pesquisadora e crianças da Instituição Verde: Cauã Oliveira, Pedro e Manana) 

A demarcação do local (cadeira) que as crianças vão ocupar no interior da sala me íaz 

lembrar uma critica também tecida por Foucault (2005), o autor coloca que a sociedade atual 

determina "cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar um indivíduo" (p. 123). Um outro 

grupo de crianças coloca as suas idéias a respeito disso: 

Pesquisador (P):Porque a Tia Denise determinou o loca,para as crianças assentarem? 

Luiz Pedro (LP): Para prestar a atençao. 

prender. (Diálogo entre pesquisadora e crianças da Instituição Verde: Luiz Pedro, 

Iara, Cauã da Silva Costa) 

Por fim, apareceu outra concepção de participação. Luana considera que a criança está 

Participando do processo educativo indo à escola. 

ininof 

Pesquisador (P): Olha só, vamos conversar sobi e uma coisa, o qi l 
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Cauã (C): Opinião é obedecer. 
P: E importante participar? 
Lua na (L): É. 
P- Como que a criança participa? 
L: Indo todo dia na escola. 

P- Na sala, como que a criança participa? 
(Não responderam) 
P. Na sala da tia Ana Paula vocês dão opinião? 
C: Sim. 

C: ^gripe^uína. (Diálogo entre pesquisadora e crianças da Instituição Verde: Luana, Anna 

Clara e Cauã) 
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7- O DIREITO DA CRIANÇA À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO; 

UMA ARTICULAÇÃO ENTRE EIXOS 

A criança só sabe viver a sua infância. 
Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que vai 
prevalecer neste conhecimento: o ponto de 

vista do adulto ou da criança? (WALLON, 
1995, p. 27). 

Nesta pesquisa fiz opçío por trabalhar a partir de três eixos, eom o objetivo de 

compreender o direito à participação da criança no processo educativo a partir dos 

documentos legais, dos profissionais que atuam eom a El e da própria criança. A principio, a 

escolha foi por trabalhar eom a legislação e os profissionais, mas verifiquei a existência de um 

número expressivo de pesquisas que indagam os profissionais da EI sobre a criança pequena. 

Percebi a necessidade de desenvolver uma pesquisa com as crianças. Esta escolha permitiu 

que os três eixos fossem colocados lado a lado, fornecendo assim mais elementos para 

análise. Seja porque os dados empíricos convergem e se confirmam; seja porque, ao contrário, 

as crianças, por exemplo, evidenciam uma perspectiva própria. Além disso, lancei mão de 

trabalhar com diversas estratégias metodológicas - entrevista e observação com adultos e 

crianças, produção gráfica e uma conversa com os profissionais sobre a prática - em duas 

instituições educativas. Neste capítulo vou estabelecer uma ponte entre os três eixos: 

legislação, crianças e adultos, as diversas estratégias metodológicas e as duas instituições 

pesquisadas. 

Em primeiro lugar, ficou evidente, tanto na fala das crianças como na dos adultos, uma 

dificuldade em definir direito. Apesar disso, apareceram definições bem diversas, sendo 

comum entre os dois grupos que direito é agir corretamente, é tomar atitudes que estão dentro 

dos direitos e deveres de cada indivíduo. 

Tanto as legislações analisadas, como o estudo empírico com as crianças e os adultos, 
, ^ 11iri rnrno de direitos proclamados, os direitos a proteção, 

apontaram que as crianças tem um coipo P ... 

• • No entanto foi destacado pelos adultos que existe um grande Provisão e participação. No entanto, 

nr narte do poder público, assim como por parte dos propnos 
desrespeito pelos mesmos por par P , ~ + ~ t 

especial, falta direito à saúde, educação, proteção, entre responsáveis pelas crianças. Err p 

outros. 
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Um segundo ponto em comum entre os três eixos foi o direito de briuenr. O 

ordenamento legal enuncia-o como um principio geral que deve ser garantido a criança. Os 

adultos colocaram o direito de brincar como sendo uma atividade importante para o 

desenvolvimento da criança. As crianças, por sua vez colocaram o direito de brincar como 

algo que proporciona imenso prazer. 

As pesquisas (ARAÚJO VIVIAM, 2008; BORBA, 2005) têm mostrado que a próprio 

criança identifica o brincar como a atividade que ela mais gosta de fazer, confirmando que o 
imnortante e significativo para elas. Sendo a atividade 

lugar do brincar ocupa um papel muito impux ia. fe 
etária investigada, a brincadeira lhes proporciona 

dominante das crianças na faixa etana invesuga , 
• -í- +- wvonto amnlas trazendo para elas infinitas possibilidades de aprendizagens significativamente ampias, u^c f 

desenvolvimento social, cognitivo e afetivo. 

O brincar é uma dimensão humana universal que está presente em Ioda criança, apesar 

de seu progressivo desaparecimento no adulto, possivelmente conseqüência das marcas 

deixadas pelas instituições na infância, entre elas a família e a instituição educativa. 

A legislação analisada enuncia a participação como um direito fundamental. Tanto as 

crianças quanto os adultos consideraram que as crianças têm um conjunto de direitos legais 

que lhes garantem, entre outras coisas, o direito a participar do processo educativo, outro 

ponto em comum entre os três eixos. 

Os adultos foram unânimes em considerar que a criança tem direito à participação no 

seu processo educativo. No entanto, houve uma divergência entre as duas instituições 

pesquisadas. Enquanto na Instituição Rosa as oportunidades da criança participar são muito 

maiores porque a definição da rotina do dia é discutida no grupo entre os adultos e as 

crianças' na Instituição Verde a participação infantil é regulada pela preocupação com o 

programa que deve ser cumprido, pelo desenvolvimento que a criança deve ler para real.zar 

determinada atividade, pela necessidade de manter a organização e a ordem. 

A concepção de adultos e crianças sobre as formas de parttctpaçao mfanfl no ptocesso 
rv ortnlm. colocaram que, escolhendo o que será desenvolvido e o 

educativo convergiram. Os adultos colocaram q , , . ^ 
a a-c a rrimca está participando do processo educativo. O momento 

que será feito na rotina do dia, 9 . 

, C é neralmente na rodinha, identificado pelas crianças como a pr.nc.pal em que isso acontece e geraim 
instância de participação dentro da instituição educativa. r„nvivência do 

, „„„„ ser estabelecidos os combinados e regras de convivência do 
Na rodinha costumam ser eswuc 

. de co„strução coletiva de normas e regras nao somente 
grupo. Proporcionar este movir • - -n nilf> fV/ avançar a 

. , . ^Hedade como um todo, é um principio que faz avança, a 
no espaço institucional, mas na socicdnde 

. . . crianças em diversos tempos e espaços na socieda . 
Perspectiva da participação das ci Ç 
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O trabalho empírico possibilitou verificar a existência da participação infantil nas duas 

instituições, no entanto cm níveis diferenciados, conforme estabelecidos pelos autores 

indicados no capitulo dois. Estabelecendo uma relação entre a revisão de literatura sobre os 

graus de paritcipação e os dados empíricos, constatei que, na Instituição Verde, na maioria das 

~ An* rriancas ficou nos patamares mais baixos, assumindo uma vezes a participação das crianças 
„ ■ , /trtt t A e NOVELLA, 2001). Isso foi observado, por exemplo, na 

participação simples (TRILLA e inuvel,^, 
j rWa Ana Paula reúne as crianças na rodinha e diz que vai 

videogravação em que a educadora Ana l auia 
. r • . i-t infantil- na videogravação em que a educadora Denise exibe 

contar uma historia da literatura iníant , 

um pequeno filme sobre "A Era das Cavernas". Na entrevista com a mesma educadora, ela 

colocou que define o que será trabalhado com as crianças a partir do que o educador - ou seja, 

cr.ir, npressário Em todas essas situações, a tomada de decisão, a 
ela própria - considera que seja necessário, cu 

iniciativa partiu do adulto, a criança não fez nenhuma intervenção no processo, ocupando o 

lugar de espectadora. Numa freqüência menor, as crianças assumiram uma particpação 

consultiva, na qual foram ouvidas sobre os assuntos que lhe diziam respeito. Um exemplo 

deste tipo de participação foi o trabalho com o personagem Bob Esponja que, segundo a 

educadora Ana Paula, partiu do interesse e da vontade das crianças. Da mesma forma, 

também nesta situação mesmo que a criança tenha participado e tenha sido ouvida, a tomada 

de decisão foi do adulto. 

Na Instituição Rosa, a criança também assumiu uma participação simples em alguns 

momentos mas, na maior parte do tempo, sua participação é consultiva e projetiva, quer dizer 

o adulto adotou uma postura de escuta das crianças, promovendo a sua participação em todos 
ccrh pdnrativo (TRILLA e NOVELLA, 2001). A criança, junto com o os momentos do processo educativo timuu 

educador organiza a rotina do dia geralmente na rodinha no inicio da manhã e no tmco da 

tarde Também escolhe a atividade que quer fazer a partir de variadas propostas; por exemplo, 

após ter lanchado no refeitório, as crianças do G3 foram para o espaço gramado e lá tmham a 

opção de fazer bolinha de sabão, brincar nos brinquedos do parque, brincar de circut.o ou tr 
. T t cítuflcão semelhante a essa aconteceu no período da tarde com a 

para o atelier. Uma outra situaç . , , 
. educador À medida que as crianças terminavam de desenhar o 

mesma turma mas com outro educaaoi. ,nm O educador a possibilidade de ir para outro espaço: para a 

Cavalo de Tróia negociavam com o eu 
' de T ■ 8 ou permanecer na sala de atividades do grupo fazendo 

biblioteca, ou para o pátio cober , p , • , f„7Pr nn entanto o 

outra atividade. As crianças são consultadas a respeito do que gostar,a,r 

■ me as opções: biblioteca, atelier ou ficar na sala de atmdades do adulto delimita prev.amente ^ ^ envo|vimento diret0 e 

grupo. Também no "trabalho por proj . . , Droi,|cmas e 
, e orodução de conhecimentos acerca de problemas 

ativo das crianças e educadores n 
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questões que fazem sentido para todos, a participação é central, Mas a iniciativa é do adulto 

que propõe a atividade, a margem de poder dos adultos é grande, ou seja, o processo não é 

dependente exclusivamente da ação da criança, como no grau de participação que caracteriza 

protagonismo (FERNANDES, 2005). 

Tomando como base as modalidades de participação propostas por Fernandes (2005), 

é possível sintetizar os resultados da seguinte forma: na maioria das vezes o adulto é quem 

propõe, inicia, e mobiliza as crianças para participar do processo educativo; e. em alguns 

momentos, o adulto estabelece uma relação de parceria com a criança, Ainda existe um longo 
. ria PT çpia orotagonista do seu processo educativo. Para isso, é 

caminho até que a criança da El seja pruutgui 

• o mnsciência e reconheça como legítimo o seu direito a 
necessário que a criança tenha 

participar das questões que lhe dizem respeito, Além disso, ela precisa ser informada a 

respeito do seu nivel de participação e dos objetivos da situação ou do projeto em que está 

envolvida. Geralmente a criança não tem este tipo de informação. Por exemplo, quando a 

educadora Ana Paula, da Instituição Verde, propôs a reprodução do personagem Bob Esponja, 

ela não apresentou à criança a informação de que a atividade consistia em reproduzir o boneco 

com espuma e tinta e que sua margem de participação ficaria por conta da escolha de 

materiais. 

Apesar de, nas duas instituições, especialmente na Instituição Verde, a participação 

infantil no processo educativo permanecer nos graus mais baixos das escalas propostas pelos 

autores, é necessário considerar que há um avanço quando os educadores observam, percebem 

e interpretam o que dizem e fazem as crianças, no sentido de identificar necessidades e 

desejos que nem sempre são explícita e claramente expressos pelas crianças. 

Há três aspectos que contribuem negativamente para uma cultura de participação 

iufan.il: o primeiro relaciona-se com aspectos culturais resultantes de uma tradição de silêncio 
. . „nr:ai e nolítica; o segundo diz respeito à questão do poder 

e de inexistência de participação social e pouuca, b 

r • narticipação pelas crianças, o que leva a que esta participação 
que se coloca no exercício da par p v f .... 

f .nq nráticas culturais, familiares, educativas e outras que privilegiam 
esbarre, freqüentemente, em prat . . 

• c nn invés de processos de diálogo, de intervenção e açao socai; o enfoques autoritários, ao inve p , 
, da menoridade da infância enquanto grupo social que, a 

terceiro tem a ver com a ques . „ 
• • • -icvritárins se confronta com mecanismos de exclusão, 

imagem de outros grupos sociais minoritários, se comro 

i m a falta de participação nos assuntos que lhe dizem respeito, nGstp relac onados com a ia y 
. m,dida a Ser conduzidos pelos adultos no melhor 

assuntos que continuam, em grande medida, 

mteresse da criança. 



263 

Não é tarefa fácil romper com o modelo vigente, de participação nula ou limitada, e 

promover uma plena participação social, política, econômica das crianças. Ao considerar os 

graus de participação, para chegar naqueles níveis mais elevados, nas quais o processo é 

iniciado e dirigido pelas crianças sem qualquer intervenção do adulto, em primeiro lugar são 
c ooràrt inirinl e continuada do profissional de EI. Nos relatos de 

necessárias mudanças na formação inicial e connnuaua f 
„ . . . mornentos falou-se em regras, limites, medo de perder o 

algumas profissionais, em alguns momemos ia 

controle como se a participação infantil fosse sinônimo de diminuição do poder do adulto. 

Esse medo pode ser reflexo da concepção tradicionalista que certamente marcou seu percurso 

escolar, em que somente o educador exeicia o pode 

Em segundo lugar, para além de posturas individuais e profissionais, a promoção da 
. n •, ^mritVnps institucionais e uma mudança de mentalidade e postura 

participação infantil requer condiç 

tanto do profissional como da criança que não foram acostumados a trabalhar dentro desta 

perspectiva Ambos precisam reconhecer como legitima a sua capacidade de se expressar, de 

fazer valer a sua opinião, seu ponto de vista e ser eapaz de promover alguma mudança social. 

Outra condição necessária, embora não snfieiente. para que a participação aconteça 

efetivamente é que tenha mais de um adulto em cada sala de atividades com as crianças, 

porque desta forma se tem mais recursos para promover a participação das crianças no 

processo educativo. 

E ainda é importante que os outros âmbitos em que a criança esta inserida, alem da 

instituição educativa, a família por exemplo, também promovam a sua participação. 

Lancei mão de produzir dados a partir de diversos instrumentos, o que me permitiu 

uma maior diversidade e riqueza de informações. Quando se quer envolver a criança na 
, n nesemisador quer escutar a voz da criança, é necessário criar condições 

pesquisa, quando o pesquisador qi . . ^ , t . 

NP.te sentido é importante investigar a perspectiva infantil para alem da para isso acontecer. Neste sentido, c i f ^ tQ 

. n p1. se exnressa verbalmente, às vezes ela não fala, o pesquisador pergunta fala porque, quando ela se expressa vc 

nutras respostas. Como o desenho é um excelente me,o de expressão e ela escapa com outras resp 

f mie não ficaram explícitos na conversa surgem no desenho. Os 
infantil muitos aspectos que nao 

.n aue uma das formas de participação infantil no processo 
desenhos mostram, por exemp > 

educativo é na rodinha. . . , nrátiVa nnp 

o segundo ponto diz respeito á conversa com os profissionais sobic a pratica q e 

• r da prática do educador a partir dele próprio e não somente a partir da permitiu uma ana ,s ^ ^ ^ ^ com determinada atitude 

ótica do pesquisador, isso per ^ ^ Por exemplo, na 

e esclarecer aspectos que <• ^ ^ ^ ^ ^ „ 

videogravação não ficou exph 
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■ xr sobre esta videogravação, ela explicou que o trabalho 
personagem Bob Esponja. Na conversa sod 

■ «oc nplo nersonaeem. Permitiu também que o participante da 
partiu do interesse das crianças pelo p 

i nfín r-nm íi nresenca do pesquisador em sua sala, elemento 
pesquisa falasse de como ele se sentiu com a presença ao p q 
que não apareceu nem na entrevista, nem na videogravação^ 

-i "a tpr investiuado apenas com educadores de EI, mas fiz opção 
Neste estudo eu poderia ter investigaao ape 

profissionais - diretor, coordenador pedagógico, educador e 
por trabalhar com diversos profissionais 

oreis Tsso nermitiu identificar que, na Instituição Verde, quanto mais auxihares de serviços gerais, isso p 
• , j- r coordenador pedagógico e auxiliares de serviços gerais - esta 

distante o profissional - diretor, coordenador pcuag g 
meiç pie acha que a participação infantil acontece. Os educadores 

do trabalho com a criança, mais 
,• tpmno todo, com as crianças reconhecem que, apesar de sei 

que estão todos os dias, e o tempo touo, 
• • ~ • rwil no nrocesso educativo pouco acontece de fato. Ou seja, 

necessária, a participação infantil no processo 
• ^ ^ a criança percebe que, na prática, efetivamente a criança 

quem trabalha mais diretamente com a cria ç p 

participa de forma regulada. 

o estudo mostrou, finalmente, que existe uma diferença na forma como cada 

instituição pesquisada conduz a participação infantil no processo educativo. No entanto, é 

necessário considerar alguns fatores na natureza e organização de cada uma, que tnfluenc.am 

reste processo. A Instituição Rosa é uma unidade universitária de EI, sendo assim c um centro 

Je pesquisa e formação de profissionais. A sua organização permite uma diversidade de 

rrofissionais para dar suporte ao trabalho com as crianças, nutricionista, assistente social, 

asícólogo enfermeira e três adultos para trabalhar com as crianças na sala de atividades de 

rrupo Além disso, todos reúnem semanalmente visando integrar as diversas áreas de atuação, 

: que contribui para promover a pari.cipação infantil. A Instituição Verde é uma escola da 

lede municipal de Ju.z de Fora que atende crianças do ensino fundamental e E . A sua 

organização permite que cada turno - com 10 turmas - tenha apenas 
8 , u. ao trabalho dos educadores junto às crianças em sala. As turmas 

zzzzzz*- - —•": rr 

ooordenadoras pe agog ^ relacionadas á organização administrativa e 

ama vez no mes para 

aedagógica da instituição. ^ ^ d.ferenciadas ms crianças das duas 

Percebi também con^^ ^ ^ ^ ^ de 

instituições, refletindo ^ ^ ^ . uma imagem da inrancia 

ativa e com voz e escuta no ^ dentro das |imi,aç6es que 

informada ao estabelecido peia 01 
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estruturalmente se colocam. Em uma conversa com as crianças sobre a necessidade ou não de 

fazer fria para se deslocar dentro da Instituição Verde este fato ficou evidente. 

Para finalizar este capítulo, cumpre dizer que a opção por desenhar este estudo com 

três eixos duas instituições educativas e diferentes estratégias metodológicas foi trabalhoso, 

mas trouxe uma riqueza muito maior aos dados. No cruzamento dos diferentes eixos, por 

^nvpmências do que disseram os adultos e as crianças que deram exemplo, apareceram convergências q 

elementos para sustentar e confirmar minhas interpretações. O fato de ter optado por 

desenvolver o trabalho empírico em duas instituições com perfis diferentes, permitiu 
, r nnr exemplo que para promover uma participação mais que 

contrastar elementos e mostrar, por exempio, i r 
• ■ ■ ~ a zWiVp, é necessário mais que um adulto em sala com as crianças, 

consultiva na instituição educativa e necessário m 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mas eis que a conclusão da obra não é uma 
coisa morta.(..) Aqui também se pode falar de 
um nascimento. (BENJAMIN, 1994, p. 277) 

A partir dos resultados encontrados nesta tese, qne objetivou compreender o papel qne 

a criança ocupa como sujeito de direitos á participação no ordenamento legal e nas práticas 

• Hp FI é oossível apresentar algumas conclusões e direções, 
pedagógicas de duas instituições de c , p 

Para retomar de forma concisa as ações desenvolvidas durante a pesquisa, é preciso lembrar 

da questão ge,adora: "O que o ordenamento legal, os adultos e as crianças dizem sobre o 

direito à participação da criança no processo educativo?" 

Assim, estas reflexões finais propõem inicialmente sintetizar os resultados. Tendo como 

base está slntóse, é possível assinalar algumas implicações pedagógicas, os limites desta 

investigação e apontar perspectivas futuras decorrentes de questões que permanecem em 

aberto requerendo novas investigações. 

Cumpre ressaltar que chegar ao final do texto não significa esgotar o assunto em 

estudo. Embora o estudo e pesquisa tragam algumas contribuições, o assunto é polêmico e 

ainda há muito para ser estudado. A análise não é conclusiva, pois a pesquisa constitui-se 

apenas em respostas parciais da realidade investigada. 

8.1 Síntese do trabalho: resumo dos resultados 

No que tange ao ordenamento legal analisado, verifiquei que, desde 1924, com a 

promulgação da Declaração de Genebra, a criança passa a ser sujeito de uma legislação 

a c cphc direitos No entanto, o direito à participação é asseguiado 
específica que trata dos seus direuos. iw 
somente a partir da década de 90, com a publicação da CDC, 

Durante a realização deste estudo percebi que dos três conjuntos de d.re.tos 

, .Ho. três "Ps"* provisão, proteção e participação - a criança, o de assegurados os c— - ^ e ^ * efetivaçao. Na 

participação tca em ^ a respeit0 dos direitos das 

area a pesquisa aca . ^ articipação; os sites relacionados à defesa e garantia 

crianças à proteção e provisão, d q 
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dos direitos das crianças, conto por exemplo, o site da ANDi'4, do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro'5 - CMDCA-Rio - e do próprio 

UNICEF" também dão muito mais ênfase aos direitos de proteção e provisão, do que de 

participação; nos eventos realizados, congressos e seminários na área dos direitos das 
i irão e aoresentações de trabalhos relacionados ao diicito de 

crianças, existem poucas palestras e apresenuty^ 

participação. 

Vive-se hoje uma mudança de paradigma em relação à situação da infância. Há um 

reconhecimento de que a criança é sujeito ativo de direitos. Apesar desta mudança, muito 

ainda precisa ser feito para que os direitos consagrados na lei para as crianças sejam de fato 

efetivados. Neste sentido, é sabido que a realidade social não se transforma por efeito simples 

da publicação das normas jurídicas. 

Apesar da existência de um conjunto de direitos fundamentais próprios e inalienáveis, 

essa proclamação não foi suficiente para garantir uma melhoria das condições de existência da 

criança e nem mesmo para que a criança possa participar ativamente das questões que dizem 

respeito à sua vida. 

Ficou evidente, na fala dos adultos, uma dificuldade em definir direitos. Apesar disso, 

apareceram definições bem diversas, convergindo para o que e posto pela literatura: e um 

conjunto de leis criadas para regular as relações na sociedade; o que é justo, correto; é a 

oportunidade de expressar suas idéias. 

Foi unânime entre os adultos a consideração de que os seus direitos estabelecidos e 

proclamados legalmente à saúde, educação, segurança, assim como os da maior parte da 

sociedade, inclusive a criança, não são assegurados pelo poder público. 

Dentre os direitos que os adultos atribuem que as crianças têm, estão os de brincar, de 

proteção, de ser ouvida e de ser feliz. 

Todos os adultos consideraram que a criança tem direito à participação no seu 
, f- n No entanto houve uma divergência entre as duas instituições 

processo educativo. No eman , 

ínetimicão Rosa as profissionais falaram que a criança tem direito a 
pesquisadas. Enquanto na Instituição Rosa as 1 

ennduzir sua prática de modo a garantir isso, na Instituição Verde 
participação e procuraram conduz p ... 

as profissionais reconheceram que, apesar da criança ter direito a participar do processo 

educativo, isso acontece de fomta regulada, porque a própria instituição nao tem uma , oso , 

de trabalho baseada nos princípios da participação infantil. 

95 www.andi.org.br/ 
% http://www.cmdcario.rj.gov.br/ 

Www.unicef.org/brazil/pt/ 
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Os adultos também colocaram que a participação infantil acontece sob algumas 

condições: depois do cumprimento do currículo; depois que a criança já está situada quanto 
,ihnra,lllos. considerando o que cabe á sua faixa etária; e quando está 

aos aspectos que serão aboraaaos, ^ 
a „rianca busca a atenção do adulto. Por fim, destacaram que 

em uma situação em que a própria c Ç 
• nnrões de escolha é dar a ela o direito de participar do 

o fato de oferecer para a criança opç 

processo educativo. . , , 

Considero que o conhecimento das condições de vida da criança na socedade 

contemporânea é fundamental aos profissionais que atuam junto à infância, pois as crianças 

precisam de profissionais sensíveis à sua condição para que possam ter assegurados seus 
tinetn lhes melhores condições de vida numa conjuntura social 

direitos fundamentais, garantindo-lhes meiu 

cada vez mais opressora e excludente. 

A perspectiva das crianças (sobre direito) é a de que direito é agtr corretamente e 

aquele indivíduo que deixa de cumprir com o seu dever deve ser punido; e a de que d.ret.o 

está relacionado à lateralidade (direito - esquerdo). 

A maior parte das crianças, conforme constatei, consideraram que tem direito a 

brincar, além do direito á moradia, á proteção e à participação, sendo a principal instância de 

participação na escola a rodinha. 

A revisão de literatura sobre participação infantil trouxe diferentes graus ou níveis de 

participação classificados por diversos autores. Os dados que analisei revisam estes graus uma 

vez que a participação de crianças pequenas pode acontecer em dois níveis; como 

espectadora, que significa "tomar parte» num processo como espectador ou executa,.te, sem ter „do 

qualquer intervenção na sua preparação e muito pouco no seu desenvolvimento; e como parceira, 
, iniciado e proposto pelo adulto, é desenvolvido em parceria entre ele 

quando o processo, apesar de ser iniciado prop 

e a criança. 

8.2 Limitações do estudo e perspectivas para novas inves.igaçõcs 

Por certo este estudo apresenta limitações. Elas não in.erferiram nos objelivos 
f tpenara serem consideradas em futuras pesquisas. 

propostos, mas sao impo ^ ^ ^ ^ ^ o ^ era ^ 

A Pr,me,ra 6 as um grupo de profissionais e crianças que lá atuavam/estavam 
duas instituições e com apen ^ ^ ^ a ^ ^ específlco e 

na ocasiao. Reconheço q ^ gencralizáveis, apesar de acreditar que o 

localizado, não permitindo esta rhsauestões 
wM-tp uma análise minuciosa das questões. 

número reduzido de pessoas pei 
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,, mmnreender o que o ordenamento legal, os adultos 
Também identifiquei que, alem de compreender o q 

nn nrnresso educativo, seria interessante 
e ^ crianças entendem sobre o direito á part.cpaçao no processo 

investigar os seus desdobramentos, como por exemplo: que açbes os profissionais que atuam 

- EI e as próprias crianças propóem para gue o direito d participado seta exerc.do na 

instituição educativa. , . ... 
m.n-ct, pm instituições educativas - com diretor, 

Além disso, desenvolvi esta pesquisa em 9 
r* mie atilei ns limpeza - cjue e apenas uma das 

«ordenador pedagógico, educador e profissional que atua P H 
.• „ nrnmocão dos direitos das crianças. Sendo 

estruturas da sociedade responsável pela garan P . . 
rias de educação, nos conselhos municipais de lnf os profissionais que atuam nas nsicolouia entre 

.. dg, ajreito do serviço social, da psicologia entre 
lreitos da crianca os profissionais da saúde, d 

Ç ' P . p resneito aos direitos das crianças, podem ser 
0uTos, também envolvidos na garantia e respeito 

PWlcipantes de pesquisas com a mesma temana do trabalho empírico com as 

Uma das dificuldades encontra as ^ ^ ^ n,odo que externassem suas 

Crianças, e sobretudo, como estabelecer um o ^ 

ldeias sobre o direito à participação no ^ ^ momento por excelência para que a 

A análise dos dados mostrou que a ro^ ^ ^ ^ ^ 

participação aconteça; mas, apesar disso a ^ ^ ^ ^ detentor de poder na relação 

eXlste um longo caminho a trilhar ate que mais n0 proCesso. O que as crianças fazem 

COm a criança. É necessário que a criança in 0 desabo está em fazer o centro ^Pre está na relação com o adulto, não por conta prop • 

de Poder se mexer de um lado para o outro. traZendo um mapeamento sobre o que a 

Espero que este trabalho possa c ^ participação no processo educativo, sobre a 

legislação coloca sobre o direito da crian^^ ^ entanto, deixa lacunas que merecem ser 

PersPectiva de profissionais e de crianças ^ das crianças g sobre o 

Afundadas e ampliadaa em 

Processo de formação do profissional d co]ocados marcam limitações do estudo, 
— OS 

Assim, ao mesmo tempo em Q11 -H^stigações que procuro delinear a seguir: 

arubém representam possibilidades de a El e as próprias crianças propõem para que 

- Que ações os profissionais que educativa? 

direito à participação seja exercido n instituição educativa na concepção de 
to e ua 

- Qual a influência do contex ^.ação? 
Passionais e crianças sobre o direit -Kr, do direito de participação? 

onhre a violação ^ 
- O que as crianças pensam 
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- Como profissionais da área da saúde, da psicologia, do serviço social, entre outros, 

compreendem o direito da criança à participação? Que ações propõem para que o direito à 

participação seja exercido? 

- Como promover a participação das crianças nos processos de tomada de decisão nas 

instituições de EI? 

- Na relação entre adultos e crianças no processo educativo, como promover o 

deslocamento do centro de poder do adulto para a criança? 

Com este estudo, pretendi identificar e iniciar a problematização dessa temática, pois 

tenho consciência da necessidade de seguir investigando o tema. 

8.3 Implicações para a educação infantil 

Muitas discussões importantes que dão subsídios para uma abordagem do direito 

da criança à participação no processo educativo foram apresentadas na revisão de literatura. 

Procurarei enfatizar algumas reflexões colocando em evidência as implicações pedagógicas 

que puderam ser identificadas a partir deste trabalho de pesquisa. 

Promover um debate nos espaços institucionais sobre os direitos das crianças, dando 

ênfase ao direito de participação, tanto com os profissionais que lá atuam, assim como com as 

crianças, pode contribuir para a construção de um espaço no qual, profissionais e crianças 

podem fazer suas escolhas e expressar suas opiniões a respeito dos assuntos relacionados à 

sua vida. 

Transcorridos vinte anos da promulgação do EGA, seu conteúdo ainda não é 

contemplado sistematicamente pelo trabalho nas instituições educativas. Desse modo, sua 

difusão é falha justamente entre os indivíduos mais implicados nele: as próprias crianças e os 

profissionais que com ela atuam. Essa falha decorre apenas da ausência (ou ineficiência) de 

políticas públicas ou a instituição educativa também resiste á inclusão temática dos direitos da 

criança em seu cotidiano? 

Uma lei97 aprovada no ano de 2008 determinou a inclusão obrigatória, no currículo do 

Ensino Fundamentai, de conteúdos que tratem dos direitos das crianças e adolescentes, tendo 

o ECA como diretriz. A lei d vista como ura avanço por entidades de defesa dos direitos da 

criança, no entanto ela não contempla a EI. E ainda, fazer vaier a lei impõe desafios que vão 

97 Lei 11,525 de 25 de setembro de 2007. 
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desde a dificuldade em mobilizar os gestores públicos para adotarem a medida em seus 

sistemas de ensino até a falta de conhecimento dos próprios educadores sobre o ECA. 

A veiculação dos direitos das crianças nas instituições educativas parece constituir-se 

em uma estratégia privilegiada de sensibilização dos adultos em relação a essa pessoa em 

desenvolvimento, bem como, e principalmente, em instrumento de formação social e política 

das próprias crianças. O processo de informação desencadeia uma outra relação com a 

realidade e, especialmente, pode contribuir em muito para problematizar e quiçá superar as 

práticas autoritárias que caracterizam as relações nas instituições educativas. 

Em Juiz de Fora, no ano de 2002, foi publicada uma lei98 que determina a 

incorporação da área de conhecimento cultura e cidadania no currículo das escolas da rede 

municipal e particular da cidade. Dentro desta área de conhecimento está o trabalho com a 

participação popular, Declaração Universal dos Direitos Humanos e o ECA, dentre outras 

temáticas. Penso que, além disso, deva ser incluído o estudo sobre a participação infantil e 
OQ • i • • 

sobre a CDC. No entanto, a lei obriga que isto ocorra apenas para as crianças maiores - 

quatro últimas séries do ensino fundamental. 

Esta mesma legislação determina que o poder público, em conjunto com a 

universidade, promova formação continuada sobre a temática para os educadores100. É 

importante que os responsáveis pela formação inicial e continuada do profissional 

possibilitem a construção de saberes sobre os direitos da criança, especialmente o de 

participação. 

Isso. porém, não basta. É preciso que fique claro que não se promove a participação 

nem da criança, nem do adulto, em um ambiente não democrático. É preciso que a estrutura 

escolar seja permeada por esses princípios. 

' Art. Z° - A^área de con^Hmento Cultura e Cidadania terá as seguintes temáticas a serem distribuídas ao 
ongo das 4 (quatro) ultimas séries, do Ensino Fundamental: 

f Dedlç»"KSl d„S Direitos Humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente; 
'1 - Questão de gênero, raça e mestiçagem, 
V - Comportamento Social; 
! - Relações Sociais; 
H - Tolerância Étnica; 
HI - Formação do Estado; 

2LD;!Tfs%Rsífosores da Rede Municipal deve,do passar por processo de formação antes de 
omeçarem §a miniSraíãs matérias da área de conhecimento Cultura e Cdadanta, 

,rcnc nrnnrios ou em convênio com universidades públicas ou 
2.° - O Poder Público deverá oferecer, com recuisos propnos ou em 

iarticulares, cursos de formação e aprimoramento permanen e 



272 

Por outro lado também, é possível supor que, muitas vezes, os próprios educadores são 

tão agredidos no tocante aos seus direitos, que sentem dificuldade em piomovei o direito do 

outro. E ainda, é necessário considerar: como um educador, que teve uma educação 

autoritária, poderá educar para a participação? 



273 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AZANHA José M P Proposta pedagógica e autonomia da escola. In. FAFE Fundação de 
Apoio á Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O « mnmcjpo/ 
educação brasileira. São Paulo: Secretaria Municipal de Educação de Sao Paulo, 2000, p. 29- 
40. 

ADORNO Sérgio Criança: a lei e a cidadania. In: RIZZINI, Irene et ai A criança no Brasil 
hoje: desafio para o terceiro milênio. Rio de Janeiro: Editora Universitária Santa Ursula, 
1993, p. 101-112. 

ALDERSON Priscilla As crianças como pesquisadoras, os efeitos dos diieilos de 
participação 'sobre a metodologia de pesquisa. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 
91, Maio/Ago. 2005, p. 419-442. 

AGOSTINFIO Kátia Adair Pesquisa com crianças em contextos pré-escolares. reflexões 
metodológicas'. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM PESQUISA, 31, 2008, Caxambú. 

AGUIAR, Valéria Trevizani Burla de. Atlas geográfico escolar de Juiz de Fora. Juiz de Fora: 
EDUFJF, 2000. 

ALFAGEME, A. E. et al. De la participación a! protagonismo infantil: propuestas para la 
acción. Madrid: Plataforma de Organizaciones de Infancia. 2003. 

ALMEIDA-CARVALHO, Ana Maria. M. Registro em Vídeo na Pesquisa em Psicologia: 

reflexões a partir de relatos de experiência. Psicologia; Teoria e Pesquisa, 12 (3), set/dez, 

1996, 261-267. 

ALVES Alda Judith. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de 

Pesquisa, São Paulo, v. 77, maio 1991, p. 53-61. 

ai VFS MA770TTI AJA A "revisão da bibliografia" em teses e dissertações: meus tipos 

inesquecíveis - o retomo. Ir,:BIANCHETTI, L. e MACHADO, A. M. R (orgs). bússola 

do escrever: desafios e estratégias na orientação de teses e I lonanopolis. 
UFSC, São Paulo: Cortez, 2002, p. 25-44. 

ALVES-MAZZOm, A, J. A.; GEWANDSZNADJER F. O Método nas Ciências Naturais e 

Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa.Sao Paulo, loneira, 

ARNSTEIN, Sherry. A Ladder of Citizen Participation, JA1P, 35(4), 1969, 216- 224. 

ANCED e Fdrum DCA. ***** sobre a situação dos^itos da enançaedo adolescente^ 

http:/Avww.foruntdca.org.br/index.crm?pagina=publicaCoes. Acesso em: 08/10/09. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. 4 vida passada a limpo - A falta que ama. 2 ed. R,o de 
Janeiro; Record, 1994. 

U' Pr^rnca de Educação infantil: discurso, legislação e 
ANDRADE, Lucimary Bemí;be (Dol,t„rado em Serviço social) Universidade 
Praticas institucionais. Franca. 2UU . 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho , Franca, - 



274 

ANGOTTI Maristela. Educação infantil; para que, para quem e por quê. In:  . (Org.). 
Educação infantil: para que, para quem epor quê? Campinas: Alínea, 2006. 

ANPED Parecer da ANPED sobre o documento Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 7, jan/fev/mar/abr 1998, p. 
89-96. 

ANNAN Kofí A Situação Mundial da Infância: infância ameaçada. Disponível em 
http;//uniceforg/pt/resourcesJ0469.htm. Acesso em: 11 de 2007. 

ANTUNES Karine Maria Dimensões política e pedagógica da participação da criança na 
escola- um estudo de tipo etnográfico. Florianópolis, 2004 Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 

ADI UNO Líeia- VASCONCELLOS, Vera. Orientação curricular para a educação infantil: 
Referencial Curricular Nacional e Diretrizes Curriculares Nacionais. In: VASCONCELLOS, 
Vera. Educação da infância: história epolítica. Rio de Janeiro: DP & A, 2005, p. 99-116. 

AQUINO, Ligia Maria M. L. Leão de. Pensando sobre o Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil. 1998. s.n.t. 

ARAÚJO Rita de Cássia Barros de Freitas. Construindo sentidos para a inclusão das 
crianças de seis anos de idade no ensino fundamental de nove anos: um diálogo com 
professores. Juiz de Fora, 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal 
de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2008. 

ARAÚJO, Viviam Carvalho. A brincadeira na instituição de educação infantil em tempo 
integral: o que dizem as crianças? Juiz de Fora, 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2008. 

ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro; Zahar, 1981. 

BACHELARD, G. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1996a. 

A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 

TTad. Esteia dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996b. 

ARBOSA, M. C. S. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: 

rtmed, 2006. 

ARDIN, L., 1977. Análise do Conteúdo. Lisboa. Editora 70. 

ARRETO E S de SÁ; MITRULIS, E. Os ciclos escolares: de uma 
ademos dê Pesquisa, Sãê Paulo, n. 108, nov., 1999, p.27-48. 

APOE-m rin.h C A Representação da Infância Em Lya Luft. Rio de Janeiro 2006. 

Leftaç™'(Mestrado em Literatura Brasileira) - Universidade Federal do R.o de Jane.ro, 

io de Janeiro, 2006. 

, , , , Ao jãéias das crianças e adolescentes sobre seus 

t te da teoria Piagc,iana. Campinas, 2000. Dissertação 

destrado em Edüeaçào) - Universidade Estadual de Campmas, Campmas. 2000. 



275 

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual 
prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

BECCHI, Egle. Retórica da infância, In; Perspectiva. Florianópolis: Editora da UFSC, ano 
12, n. 22,'1994. 

BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BERNARDINO Dayse Concepções de infância em relatórios psicológicos judiciais. São 
Paulo, 2005. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2005. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 19 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992. 

BOCK et ali. Os direitos da infância sob a perspectiva das próprias crianças, pais e 
professores. Relatório de pesquisa. Faculdade de Psicologia, PUCSP, 2006. 

BODGAN Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 
teoria e aos métodos. 4 ed. Porto: Porto, 1994. 

BODNAR, Rejane T. M. A observação e o registro pedagógico na formação em serviço: um 
estudo sobre as relações teórico-práticas com professoras da educação infantil. 
Florianópolis, 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2006. 

BORBA, Ângela M. Culturas da infância nos espaços-tempos do brincar: um estudo com 
crianças de 4-6 anos em instituição pública de educação infantil. Niterói. 2005. Tese 
(Doutorado em Educação), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. 

BORDALO, Virgínia Santos. As representações sobre a infância em livros didáticos de 
História para a la série do ensino fundamental. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação (Mestrado 

em Educação) - Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 

BRANDÃO, Z. Entre questionários e entrevistas. In: NOGUEIRA, M. A. et al. Família e 

escola. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 171-183. 

BRASIL. Código de Menores. Lei n0 6697/1979. Brasília, 1979. 

  Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Brasília, 1988. 

Estatuto da criança edo adolescente. Lei Federal n° 8.068. Brasília, 1990. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Le, 9.394 de 20 de dezembro de 

1996. Brasília, 1996. 

Referencia! Curricular Nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, v. 1, 

1998a. ' 

_ Diretrizes Curriculares Nacionais Ppã ã ^ucaçào Infantil Parecer N-° 022/98 

aprovado era 17 de dezembro de 1998. Brasília, 99 . 

7 • nvrfn Prnfífirmai Continuado: Parâmetros em Ação. Brasília, 
 . Programa de Desenvolvimento I rojissionai x ouun 
2000. 



276 

 . Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n0. 11.114/2005. Brasília, 2005. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n0. 11.274/2006. Brasília, 2006. 

BRINGUIER. J. Conversando comJean Piaget. 2 ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 1993. 

BRONCKART Jean Paul. Atividades de linguagem, textos e discursos, por um 
interacionismo sócio-discursivo. São Paulo. EDUC, 1999. 

Por que e como analisar o trabalho do professor. In: MACHADO, Anna Rachel (Org.); 
MÃTENCIO, M. L. M. Atividade de Linguagem. Discurso e Desenvolvimento Humano. 
Campinas; Mercado de Letras, 2006. 

BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e 

planejados. Porto Alegre; Artes Médicas, 1996. 

CAMPOS DE CARVALHO, M. L Por que as crianças gostam de áreas fechadas? In: 
ROSSETI-FERREIRA, M. C (Org.). Os fazeres na educação infantil. São Paulo; Cortez, 

1998, p. 153-154. 

CAMPOS, Maria Malta. Educar e Cuidar: Questões sobre o perfil do profissional de 
Educação Infantil. In:  . Por uma política de formação do profissional de educação 
Infantil./MEC/SEF/COEDI. Brasília: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994, p. 32- 42. 

_. A Mulher, a Criança e seus Direitos. Cadernos de Pesquisa, n. 106, 1999, p. 117-127. 

CAMPOS, Maria Malta; ROSEMBERG, F. FERREIRA, I. M. Creches e pré-escolas no 

Brasil. 3 ed. São Paulo; Cortez, 2001. 

CAMPOS, Maria Malta. Por que é importante ouvir a criança? A participação das crianças 

pequenas na pesquisa científica. In: CRUZ, Silvia Helena Vieira. A Criança fala: a escuta de 

crianças em pesquisas. São Paulo: Coitez, 2008. 

CAMPOS, Maria Malta; CRUZ, S.H.V. Consulta sobre qualidade da educação infantil: o 

que pensam e querem os sujeitos deste direito. São Paulo, SP: Cortez. 2006. 

CARAVEO Yolanda Corona; STOOPEN, Maria Morfin. Diálogo de sabens sobre 
panicipación infantil México: UNICEF: Universidade Autônoma Metropol.tana, Comexam. 
Ayuda em Acción México, 2001. p. 159. 

pari IMI mi RIM B Potencialidades da técnica qualitativa grupo focai em investigações 
ÍZ^fodlfZancL Revista Saôdc Pública. Sdo Pau,o, v. 30, 3, ,996, p. 285-93. 

CARVAl HO Marília Pinto de; VILELA, Rita Amélia Teixeira; ZAGO Nadir Introdução. 
I Vários de Pesquisa: Perspectivas qualitativas cm da Educação. 

Rio de Janeiro: DP&A, 200j, p- 6-12. 

CER,SARA. Ana Beatriz. A -i^^ Eddmil^imeirt 

^ ^~ — — 
associados/UFSC/UFSCar/UNICAMP. Campinas, , P- 



277 

  A produção acadêmica na área da educação infantil a partir da análise de pareceres sobre 

o Referencial Curricular Nacional Infantil; primeiras aproximações. In: FARIA, Ana Lúcia 

Goulart- PALHARES Marina Silveira. (Org.). Educação Infantil Pós-LDB: rumos e desafios. 
3. ed. Campinas, SP; Autores Associados; São Carlos, SP: Editora da UFSCar; Florianópolis, 
SC: Editora da UFSC, 2001, p. 19-49. 

. O referencial curricular nacional para a educação infantil no contexto das reformas. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, set. 2002, p. 329-348. 

Em busca do ponto de vista das crianças nas pesquisas educacionais: primeiras 
aproximações In: SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, Ana Beatriz. Crianças e 
miúdos: perspectivas sociopedagógicas da infância e educação. Porto; Asa, 2004, p. 35-54. 

CIA V ATT A Maria O conhecimento histórico e o problema teórico-metodológico das 
mediações. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (orgs.). Teoria e Educação no 
labirinto do capital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

CHAHINE Marien Abou. Instituições de Educação Infantil: lugar onde Filantropia e 
Direitos sè encontram? Assis, 2006. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade 
Estadual Paulista, Assis, 2006. 

CHARLOT, B. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: 
especificidades e desafios de uma área de saber Revista Brasileira de Educação. Rio de 
Janeiro, v. 11, n. 31, jan./abr., 2006, p.7-18. 

CFÍIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 

CHRISTENDEN, Pia; JAMES, A. Pesquisando as crianças e a infância: culturas de 

comunicação. In:  . Investigação com crianças. Perspectivas e práticas. Porto: Escola 

Superior de Educação Paula Frassinetti, 2005, p. XII1-XX. 

CF1RISTENSEN, Pia; PROUT, Alan. Working with Ethical Symmetry in Social Research 

with Children. In: , Childhood, 9, 2002, p: 477- 497. 

CLOT Y L'autoconfrontation croisée en analyse du travail: Fapport de la théorie 
bakhtinienne du dialogue. In:F1LLIETAZ, L. e BONCKART, J.-P. 

des discou,:: en situationsde tramil: concepls, Louvain-la-neuve: 
Peeters, p. 37-55, 2005. 

CONCEICÃO Isabel Cristina Lima. Concepção de criança e atuação docente na Educação 
^^rlbuiçõesàpsicopedagogia institucional. Fortaleza, 2003. Dissertação (Mestrado 

em Psicologia) - Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2003. 

rnuxi ri™ q rrianca indígena: A concepção Xikrin de infância e aprendizado. São 
PaT200rSsSt,X(Mestrfdo em Ciências Sociais) - Universidade de S5„ Paulo, Sdo 

Paulo, 2001. 

COLINVAUX, Dominique. Piage. na terra de Lilliput: Reflexões piagetianas sobre a 

educação. Movimento, Niterói, v. 1, 2000, p. 13 

Aprendizagem e construção/constituição de conhecimento: reflexões teórieo- 

metodológicas. Pro-Posições, Campinas, v. 18, 2007, p. -7-5 • 



278 

COLINVAUX, Dominique; PICANÇO, Mônica. Desenvolvimento e atividades educativas 
para a criança pequena concepções docentes. In: Ana,s do VI Congresso Brasde.ro de 

Psicologia do Desenvolvimento, Vitoria, 2007. 

CORSARO, Willian A. A Reprodução Interpretativa n0 fincar ao "Faz de Conta" das 
Crianças. In: Educação, Sociedade e Culturas, n. 17, p. 113-134, Porto, 2002. 

CORSTNO Patrícia Infância linguagem e letramento: educação infantil na rede municipal 
T™™Tf:Í fZeiio.mo de Janeiro, 2003^ Tese (Durado em Educaçõo) - 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

CORRÊA, Esperanza. Laparticipación infantil desde la recreación. III Simpósio Nacional de 
Vivências y Gestión en Recreación, Bogotá, Colombia, -003. 

COSTA, O. Instituições de Direito Público. São Paulo: Editora do Brasil, 1974. 

COSTA, Antônio C. G. da (org.). -4 criança, o adolescente, o município - entendendo e 
implementando a lei 8069/90. Brasília: Ministério da Ação Social, 1990. 

COSTA Sérgio. Esfera pública, redescoberta da sociedade civil e movimentos sociais no 
Brasil - Uma abordagem tentativa. Novos Estudos, 38, 1994, p.38-52. 

CRAIDY Carmem A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394) - O Fundo 
de Manutenção do Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Lei 9424/96): a Educação Infantil. In: MACFIADO, Maria Lúcia. Educação Infantil em 
Tempos de LDB. Fundação Carlos Chagas, São Paulo. 2000, p.65-70. 

INSTITUIÇÃO ROSA. Proposta pedagógica da Instituição Rosa. Niterói, 2009. 

CROWLEY P. Participación infantil: para una defínición dei marco conceptual In. 

VERAZZI Bernardette; BENES, Roberto (orgs.). La participación de ninos y adolescentes en 

el contexto de Is Convención sobre los derechos dei nino: visiones y perspectivas. Bogotá: 
UNICEF, 1998, p. 9-16. 

CRUZ Silvia Helena Vieira. Ouvindo crianças: c°"sidcrafes,^ ° dcSf J=/aP'ar
v

a 

perspectiva da criança acerca da sua experiènca educativa. Jn; LINS, S.D. e CRUZ, S.H.V. 

(orgs.) Linguagens. lileralura eescola. Fortaleza. Editora UFC, 20 . 

. I Criança fala: a escala de crianças em pesSão Paulo: Cortez, 2008. 

CUNHA, A. G. Dicionárioelimológico Nova fronteir da Rio de Jane.ro, 

Nova Fronteira, 1982. 
, r •. a educacão infantil como direito. In: BRASIL. Ministério da 

CURY, Carlos Roberto J^fucaç^ 
Educação e do Desporto. Secr ^ Brasi|uu DF: MEC/SEF, v. 2, 1998. 
funcionamento de instituições c 

at- a r, Jyifnnria como representación social. Ninos trabajadores y 
CUSS1ANOVICH, Alejandra ^^^^op 

protagonismo de la infância. Li • 

i ■ a p MÁROUEZ Ana. Hacia una participación protagónica de 
CUSSIANOVICH, Alejandro e MARÇUL ' m 

hs mãos, ninasy adolescentes. Sueca: Save lhe Chtldren. -00-, 



279 

DAHT Rppr r- MOSS P- PENCE, A. Qualidade na educação da primeira infância: 

pe^n^rnodels. P^rto'Alegre: Artmed, 2003. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Um breve histórico dos direitos humanos. /«.CARVALHO, 
José Sérgio (org.). Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Petropohs, RJ. Vozes, 2004. 

DELGADO, Ana Cristina Coll; MULLER, Fernanda. Sociologia da infância: pesquisa com 
crianças. Educação e sociedade, 26 (91), 2005a, 351 360. 

Em busca de metodologias investigativas com as crianças e suas culturas. Cadernos de 
Pesquisa. Maio/ago. vol.35, n. 125, 2005b, p.161-179. 

DEMATHÉ, Tércia Millnitz; CORDEIRO, Mana Helena. Representação social de 
nrnfp^nras de Educação Infantil sobre infância: algumas considerações. In: REUNIÃO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÔS-GRADUAÇAO EM PESQUISA, 30, 2007, Caxambu. 

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 3 ed. Campinas, SP: Papirus, 1997. 

DERDYK, E. Formas de pensar o desenho: Desenvolvimento do grafismo infantil. São Paulo, 
Scipione, 1989. 

DESSEN M. A. C.; BORGES, L. M. Estratégias de observação do comportamento em 
Psicologia do Desenvolvimento. In: ROMANELLI, G., BIASOL1-ALVES, Z. M. Diálogos 
Metodológicos sobre prática de pesquisa. Ribeirão Preto. Legis Summa, 1998, p. 31- 49. 

DEVRIES, Rheta; ZAN, Betty. A ética na educação infantil: o ambiente sócio-moral na 
escola. Artmed; Porto Alegre, 1998. 

DUARTE, André. O pensamento à sombra da ruptura: política e filosofia em Hannah 

Arendt. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

DUBET, François. Sociologia da experiência. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 

ELIAS, Norbert. Conhecimento e poder. Madri, Edições da Piqueta, 1994. 

FSPÍRITO SANTO Adriana Amaral do; JACÓ, Ana Maria; FERRERILL, Marcelo Almeida. 
™°da ITda nas leses da Faculdade de Medicina do Rto de Janeiro - (1832-1930). 

Psicologia em Estudo, Maringá, v.ll, n.I, jan./Abr. -006, p. 19-34. 

INSTITUIÇÃO VERDE. Proposta pedagógica da Instituição Verde. Juiz de Fora, 2009. 

EVANGELISTA O. Algumas indicações para o trabalho com documentos. In: SHIROMA, 

E O Dossiê Uma metodologia para análise conceituai de documentos sobre política 
educacional. EED/CED/UFSC. mar. 2004. (Mimeo.). 69 p. 

FATTA D • VIEIRA M A.M. Reflexões metodológicas sobre a autoconfrontação cruzada. 
Delta,SãoPaulo,v. 19,2003,p. 123-154. 

r ■ n w- paíHARES Marina Silveira. (Org.). Educação Infantil Pós- 
FARIA. Ana Lue.a Goula t, PALHA J, Associados; sao Carlos, SP: Editora da 
LDB: rumos e desafios. 3. ed. Campinas ^. 

UFSCar; Florianópolis, SC: Editora da UFSC, 2001. 

• ^ ^ DFMARTINI Zeila de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias. 

w * 830 Pau,o: 

Autores Associados, 2002. 



280 

FERNANDES, Florestan. As Trocinhas do Bom Retiro. In: • Folclore e mudança social 
na cidade de São Paulo. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 153-256. 

FERNANDES Natália. Direitos da criança: utopia ou realidade? In. SARMENTO, Manuel 
Jacinto; PINTO, Manuel. As crianças: contextos e identidades. Centro de Estudos da Criança: 
Editora Bezerra, 1997. 

Infância e Direitos- Participação das Crianças nos Contextos de Vida - Representações, 
Práticas e Poderes. Braga, 2005. Tese (Doutoramento em Estudos da Criança). Universidade 
do Minho, Braga, 2005. 

direitos das crianças nas encruzilhadas da protecção e da participação. Disponível 
ênu'http://cedic.iec.uminho.pt/Textos_de_Trabalho/textos/dircriencpropar.pdf. Acessado em: 

10/12/07. 

FERNANDES Natália e TOMÁS, C. Da Emergência da Participação à necessidade de 
consolidação da cidadania da infância; os intricados trilhos da acção, da participação e do 
protagonismo social e político da infância. In: SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, 
Ana Beatriz. Crianças e Miúdos. Perspectivas sociopedagógicas da infância e educação. 
Porto; Edições Asa, 2004, 35-162. 

FERREIRA, Iria Guilherme. Concepção de criança pré-escolar e finalidades da pré-escola: 
estudo exploratório envolvendo professores de pré-escolas estaduais da cidade de Juiz de 
Fora. Rio de Janeiro, 1988. Dissertação (Mestrado Educação) - Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988. 

FERREIRA, Maria Manuela Martinho. A gente gosta é de brincar com os outros meninos! 

Coleção Ciências da Educação. Edições Afrontamento: Porto, n. 19, 2004. 

FERREIRA Rosângela Veiga J. Infância e educação para a diversidade no discurso 
jornalístico de Cecília Meireles. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS- 

GRADUAÇÃO EM PESQUISA, 29, 2006, Caxambu. 

FERREIRA S Imaginação e linguagem no desenho da criança. 2 ed., Campinas, Papirus, 

2001, 111 p. 

FILHO Aristeo Leite. Proposições para uma educação infantil cidadã. In: GARCIA, Regina 

L. Em defesa da educação infantil. Rio de Janeiro; DP&A, 2001. 

Fí PVKOY M G KAUFMAN, N. H. The participation rights of the child: righls and 
responsabilities in family andsocieíy. London: jessica Kingsley Publishers, 1997. 

FT fttpt Ppinaldo A reciprocidade de olhares entre diferentes culturas. Implicações para a 
cmistrwL da^d^ntÁdÃTssoal e do por.encimen.0 coletivo. /„: GAUTH1ER, Jacques et construção da lde P j dj 0 0 e 0 branco no imaginário de pesquisadores da 
Uma pesquisa sociopoetica. 0 in ' ° onni ,n1 iat 

área da educação. Florianópolis: UFSC/NUP/CED. 2001, 101-107. 

FOUCAULT. M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

FRANCO Maria Laura Puglisi Barbosa. Análise de conteúdo. Brasília: Plano Editora, 2003. 

FRASER, Nancy. i justiça sócia, na glaáaUzação: Red^tnhtdção, reconhecimento e 

Participação. Revista Critica das C.èncas Soe.ats, 63. 2002, 7-.0. 



281 

FREITAS MC O coletivo infantil; o sentido da forma In: FARIA, A. L. Goulart (org) O 
coletivo infantil em creches epré-escolas. Falares e saberes. São Paulo; Cortez, 2007. 

FROTA Maria Guiomar da Cunha. A cidadania da infância e as novas responsabilidades do 
Estado e da Sociedade Civil na implementação dos direitos da criança. Disponível em: 
<http://www.eci.ufmg.br/memex/navegarano4nl0.pdf>. Acesso em 18 de julho, 2008. 

FULLGRAF Jodete Bayer Gomes. A infância de papel e o papel da infância. Santa 
Catarina. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2001. 

FURLANETTO Beatriz Helena. Infância em pauta: um estudo histórico sobre as concepções 
de infância presentes nas canções e na formação de professores. Paraná, 2006 (Mestrado em 
Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Paraná, 2006. 

GAITÁN Angel. Protagonismo Infantil. Actas do Congresso La Participacion de Ninos y 
Adolescentes en el Contexto de la Convencion sobre los Derechos dei Nino, Visiones y 
Perspectivas. Bogotá, 1998. 

GATTI Bernardete A. Grupo Focai na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília; 
Líber Livro, 2005. 

GAYOTTO, Ana Carolina Garcia. Direitos da criança: percepção de professores. Campinas, 
2001. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2001. 

GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

GOBBI, M. Desenho infantil e oralidade: instrumentos de pesquisa com crianças pequenas. 

In: FARIA, Ana Lúcia G.; DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias. (Org.). 
Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças. São Paulo: Autores 
Associados, 2002, p. 69-92. 

GÓMEZ, Margarita. A prática histórica no processo de constituição de diferentes concepções 

de infância- de estados primitivos até a modernidade. Campinas, 1994. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1994. 

HOMFS C A Desseriação escolar: alternativa para o sucesso? Ensaio: Avaliação e Políticas 

Públicas'em Educação. Rio do Janeiro, v. 13, n. 46, p.l 1-38, jan./mar„ 2005. 

CiOI IVFIA M L A Concepções de agenles de polilicas públicas e de crianças em conlexlo 

de abrioo 'sobre Direitos Humanos. João Pessoa. Tese (Doutorado em Psicologta) - 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 2007, 

GRAUE Elisabeth; WALSH, Daniel. InvestigaçãHmgt-áftca com crianças: teorias, 
métodos'eética. Lisboa: Fundação Calouste Oulbenkian, 2003. 

HART, Roger. Childrerís partieipation: from tokenism to citizenship. Florence: 
UNICEF/Internalional Child Development Centre, 4. 

ttt i» t a rlivpitnK dns cricificcis vio currículo cscolcu. rnircidcis sohic 
HICKMANN, Rose i Ines. Rio Grande do Sul, 2008. Tese (Doutorado em 

Processos de subjetivaçao da tnjan . Rir. Drande do Sul 2008 

Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2008. 



282 

HOUAISS A ■ VILLAR, M. de S. Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Rio 
de Janeiro: Objetiva/Instituto Houaiss, 2001. CD-Rom 1. 

ISAIA Clarice Veríssimo. A participação infantil nos processos de gestão na escola da 
primeira infância. Rio Grande do Sul, 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2007. 

JENKS C Investigação Zeitgeist na Infância In: CHRISTENSE, Pia; JAMES, Allison. 
Investigação com Crianças: perspectivas e práticas. Editora Escola Superior Paula 
Frassinetti, 2005, p. 53-72. 

JUBETE Monteserrat. Practiquemos los derechos de Ias ninas y los ninos. In: Revista de la 
Infancia - Educar de 0 a 6 anos. Número 45, setembro/ outubro de 1997, p. 5 a 12. 

JUIZ DE FORA. Resolução n" 025 de 26 de novembro de 2008. Estabelece normas para 
organização e funcionamento das escolas municipais e dá outras providências. Sistema de 
Legislação Municipal - JFLegis. Disponível em: <http;//jflegis.pjf.mg.gov.br>.Acesso em; 08 
set. 2009. 

KIEHN, Moema. A concepção de criança e de infância nos currículos de formação de 
professores da Educação Infantil. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS- 
GRADUAÇÃO EM PESQUISA, 30, 2007, Caxambú. 

KISHIMOTO, T.M. O Brinquedo na educação. Considerações históricas. Disponível em 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br Acessado em 2 de fevereiro de 2008. 

KOHAN, Walter. Ornar. Infância. Entre educação e filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003. 

. (Org.). Lugares da Infância: filosofia. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

Infância, estrangeiridade e ignorância. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

KORCZAK, J. Quando eu voltar a ser criança. São Paulo: Summus. 1981. 

KOSMINSKY Ethel Aqui é uma árvore. Aqui o Sol, a Lua. Aqui um montão de guerra: o 

uso do desenl» infantil na Sociologia, Cadernos CERU. 2 (9), 1998, 83-100. 

KRAMER Sônia Propostas pedagógicas on curriculares de educação infantil: para retomar o 

debate. Pm-Posições. vol. 13, n. 2 (38), maio/ago. 2002. 

LANSDOWN G La creación de escuelas centradas en el nino. congresso La 
mrticinación 'de ninos y adolescentes en el conlexlode Io sobre los Derechos dei 
ZZr fZesyperspefios. Bogotá: UNICEF, .998, p. 59-70. 

1 fttp cíivia Meirelles O Conceito de Infância no Site da Turma da Mônica. CONGRESSO 
mÈ RO DE CrtNCIA DA COMUNICAÇÃO, 24, 2001, Campo Grande. /„: XXIV 

Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação: 4 impresso, o hvro e das 

novas tecnologias, Campo Grande, 2001, p.32 40. 

LEITE. M. I. Espaços de narrativa - onde o eu e o ^ S' 
v. A Criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. Sao Paulo. Cortez, . 

mrpndendo na ação colaborativa. In: GIMENEZ, T. 
UBERALl, F. C. Agente e pUá: Editora UEL, 2002, p.20-43. 
(org). Trajetórias na formação deprojessore ac ung 



283 

LIEBEL, Manfred. La Outra Infancia, Ninez Trabajadora y Acción Social. Lima; IFEJANT. 
2000. 

LIMA, M. A. Importância da ludicidade na vida do sujeito humano. Disponível 
em;<http;//www.educacaoonIine.pro.br/art_a_importancia_daJudicidade.asp.> Acesso em: 

20 maio 2006. 

LOPES, Ana Lúcia Adriana Costa. A criança nomeada e seus lugares ocupados: 
(des)montando discursos sobre "dificuldades de aprendizagem Niterói, 2006. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006. 

LOPES, Jader Janer Moreira. Então somos Mudantes: Espaço. Lugar e identidade em 
crianças migrantes. Niterói, 2003. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2003. 

. Geografia da Infância: territorialidades infantis. Currículo sem Fronteiras, Países de 
língua portuguesa, v. 06, n. 01, 2006, p. 103-127. 

_. Uma estrada dentro da estrada: as crianças na paisagem brasileira - estudos de 
geografia da infância. 2007, s.n.t. 

_. É coisa de criança: reflexões sobre geografia da infância e suas possíveis contribuições 
para pensar as crianças. In: VASCONCELLOS, Tânia. Reflexões sobre infância e cultura. 
Niterói: Eduff, 2008. 

 . As crianças, suas infâncias e suas histórias: mas por onde andam suas geografias? In: 
Educação em foco. Juiz de Fora, v. 13, n. 2, set/fev 2008/2009, p. 31 -44. 

LOPES, Jader Janer Moreira; VASCONCELLOS, T. Geografia da Infância - reflexões sobre 

uma área de pesquisa. Juiz de Fora: FEME/UFJF, 2005. 

Geografia da Infância: territorialidades infantis. Currículo sem Fronteiras, Países de 
lingua portuguesa, v. 06, n. 01, p. 103-127, 2006. 

LOUSADA E.G. Entre trabalho prescrito e realizado: um espaço para a emergência do 

trabalho real do professor. São Paulo, 2006. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada e 

Estudos da Linguagem) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. 

LOWDEN, J. Children's rights: a decade of dispute. Journal of Advanced Nursing, 37(1), 

2002, p. 100-108. 

LÜDKE M • ANDRÉ, M.E.D. A Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São 
Paulo: EPU, 1986, 99 p. 

MAGALHÃES M C C A linguagem na formação de professores como profissionais 

reflexivos. In: MAGALHÃES, M. C. M. (Org.) A formação do profissional reflexivo. São 
Paulo: EDUC, 2004, p. 128-146. 

Ação Colaborativa na Formação do Professor como Pesquisador. FIDALGO, S.S.; 

SHÍMOURA, A, da Silva. (Org./ Pesquisa de Colaboração: Percurso na 
Pormação Docente. São Paulo: Ductor, 2007. p. 121 126. 



284 

MAINARDES, J. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a analise de 
políticas educacionais. Educação e Sociedade. Campinas, v. 27, n. 94, jan./abr., 2006, p.47- 
69. 

MARCÍLIO, Maria Luiza. A Lenta Construção dos Direitos da Criança Brasileira. Século 
XX. In: Revista USP. São Paulo. n. 37, Março/Maio 1998, p.46-57. 

MARCONI, M. De A., LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

MARCUSCHI, L. A análise de conversação. Sao Paulo: Ática 1986. 

MARON, Lúcia. Os Direitos Humanos. Rio de Janeiro. Editora Independente. 1997. 

MARQUES, Mario Osório. Escrever é preciso. O princípio da pesquisa. 3 ed. Ijuí: UNIJUÍ, 
2000. 

MARTINS, José de Souza (org.). O Massacre dos inocentes: a criança sem infância no 
Brasil. São Paulo; Hucitec, 1993. 

MARTINS M L NEVES J P. As lágrimas amargas da participação: como pensar o 
•'poder" a partir de Michel Foucault. Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, 13(2), 2000, 
51-65. 

MARX, KARL. Miséria da filosofia. São Paulo; Hemus editora, 2008. 

Henry. Com olhos de criança. Revista Aite em Sao 1 aulo, São 1 aulo, n, 14, mar, 

1983. 

MAYALL, B. Conversas com crianças. Trabalhando com problemas geracionais. br 
CHRISTENSE, Pia; JAMES, Allison. Investigação com Crianças: perspectivas e práticas. 

Editora Escola Superior Paula Frassinetti, 2005, p. 123-142. 

MENDES Marcília Luzia Gomes da Costa. Crianças de papel: a infância nos quadrinhos de 

Maurício 'de Sousa. Natal, 2008. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

MONTEIRO, Roberto Alves. Fazendo e aprendendo pesquisa qualitativa em educação. Juiz 

de Fora: Feme/UFJF, 1998. 

MnMTFTRO Sandrelena (Re)descobrindo a(s) infância(s). Juiz de Fora, 2003. Dissertação 

—ra Educação) - Universidade Federal de dui. de Fora, Juiz de Fora, 2003. 

MOMTFIRO Lida Cláudia Gonçalves. Educação e direitos da criança: perspectiva histórica 

c desafios pedagógicos. Braga, 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do 

Minho, Braga, 2006. 

MORAES, Andréa 

(Mestrado^em Edu*Universidade Federa, de San,a Catarina, Florianópolis, 2005. 

MORENO. 

SCS (Mfôtrído enLPsicologja) _ Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 200,. 



285 

MORO Catarina de Souza. Infância e Educação Infantil pública: concepções maternas. 
Curitiba, 2002. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2002. 

, Ensino fundamental do 9 anos: o que dizem as professoras do r ano Curitiba, 2009. 
tese (Doutorado em Edueação) - Universidade Federal do Paraná, Cunt.ba, 2009. 

MOURÃO, Bemadete. Caracterização da Creche UFF. In: Cadernos Creche UFF: textos de 
formação e prática. 2001. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 20 ed. Petrópolis: 
Vozes, 1994. 

MULLER, Fernanda. Retratos da infância na cidade de Porto AIeSre. Rio Grande do Sul, 
2007. Tese. (Doutorado em Educação) - Universidade Fedeial do Rio Giande do Sul, Rio 
Grande do Sul, 2007. 

NASCIMENTO Penha Mabel F. do. Políticas públicas de Educação Infantil: concepções e 
práticas de inclusão ou exclusão? m<xó\, 2000. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000. 

NOGUEIRA, Conceição e SILVA Isabel. Cidadania. Construção de novas práticas em 
contexto educativo. Porto; Edições Asa. 2001. 

NOVAES, M. H. O "maior interesse" da criança e do adolescente face às suas necessidades 
biopsicossociais: uma questão psicológica. In: PEREIRA, T. da S. (org.). O Melhor Interesse 

da Criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

NUNES Deise G. Reconhecimento social da infância no Brasil: da menoridade à cidadania. 

hr VASCONCELLOS, Vera Educação da infância: história e política. Rio de Janeiro: DP 

& A, 2005, p. 73-98. 

iw ANF Claire O Desenvolvimento de técnicas participativas: facilitando os pontos de vista 

das crianças aceica de decisões que as afectam. In: CHRISTENSE Pia; JAMES, AlHson. 

Investigação com Crianças: perspectivas e praticas. Ed.tora Escola Superior Paula 

Frassinetti, 2005, p. 143-169. 

OI TVFIRA Alessandra Mara Rotta. Do outro lado: a infância sob o olhar de crianças no 
?^rio^'crecf,e. Florianópolis. 2001. Dissertação (Mestrado era Edueação) - Umvers.dade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 

cat a et rwn Fu dei sente... eu não sei se eles vão virar gente: concepções de 
f fltffjfdnti"e implicações na avaliação. Juiz de Fora, 2005. Dissertação 

tZf de Ensino Superior de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2005. 

, 4 , CoratiDcn Â roncencão de Infância retratada nas obras de Cândido 
nacional de pós-graduaçao em 

PESQUISA, 31, 2008, Caxambu. 



286 

OLIVEIRA Nara Rejane Cruz de. Concepção de infância na educação física^ brasileira: 
i rnmninas 2003. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - 

primeiras aproximações, campinas, /.w onn-. 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 

Dt tvpti? a smla Maris Lagos A legislação e as políticas nacionais para a educação infantil. OLIVEIRA, Ste è MACHADO Maria Lúcia A. Encontros e desencontros em 
avanços, vazios e desvios In. MACHAUu, mm 
Educação Infantil, (org.) São Paulo: Cortez, 2002, p.35- . 

nnvPTPA forMOSINHO Júüa; ARAÚJO, Sara Barros. A construção social da OLIVEIRA-FORM , OLIVEIRA-FORMOSINFIO, Júlia. A escola vista pelas 

moralidade; a voz das crianças, In. ULivcm/v rw 
crianças. Porto Editora, Porto, 2008. 

ONU, Assembléia Gera! das Nações Unidas. Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos (Declaração de Jomtien). 1990 

Declaração Universal dos Direi,os Humanos. 1948. Disponível em: <h,tp://www.„„u- 
brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em: 19 mar. 2009. 

Declaração Universal dos Direi,os da Criança. 1959. Disponível em: 
<hup;//www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/iex4l.htm>. Acesso em: 25 mar. 2009. 

Convenção dos Direi,os da Criança. 1989 Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/omi/c_a/lex33.htm>. Acesso em: 25 mar. 2009. 

OSTETTO L E. et al. Deixando marcas: a prática do registro do cotidiano da educação 
infantil. Florianópolis: Cidade Futura, 2001. 

PEREIRA Adalgisa M. Alves. A infância no âmbito do discurso dos parâmetros curriculares 
nacionais. Nziidl, 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2004. 

PEREIRA L.T.K. 2005. O desenho infantil e a construção da significação: um estudo de 

s-krucken-pereira.pdf; acessado em: 27/02/2009. 

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? Lisboa: Livros Horizonte Ltda, 1990. 

_. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus Editorial, 1994. 

PICANÇO, Mônica. Registro. In: Cadernos Creche UFF: ,ex,os de formação epráüca. 2007. 

• w Mo rnnrpncoes de infância e de educação infantil que permeiam 
PINHEIRO, Mana Margarnda. Cw K . ^ ^ _ Universidad(. Federa| 

a prática docente. Natal, 2008. ^senaçao. 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

• ri■ Mie Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o uuc 

Max Limonad, 2002. 
^ timnnv n bairro todo . (Contratempos da participação 

PIRES, Liliana Miguel, 'fipação das crianças nos tempos livres. Porto, 2004. 

infantil: Contributos da af's ' _ Universidade do Porto, Porto, 2004. 
Dissertação (Mestrado em Edu ç ; . , 

r r won racontée para 1'enseignant: analyse de fagir textualise. In: 
PLAZAOLA GIGER, I. 'Ta K (dir), Paro/es de pratíeiens e, descripUon de 

PLAZAOLA GIGER, L ; STROUMZA, K. 1, ) 



287 

Vactivité: problématisation méthodologique pour laformation et la recherche. Bruxelles : De 
Boeck, 2007, p. 37-61. 

POSTMAN, Neil. O Desaparecimento da Infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. 

PRADO, Iara Glória Areias. O MEC e a reorganização curricular. São Paulo em 
Perspectiva, n. 14, vol. I, 2000, p. 94-97. 

PROUT, Alan. Children's participation: control and self-reahsation m Bntish Late 
Modernity. Children e Society, 14, 2000, 304-315. 

Reconsiderar a Nova Sociologia da Infância VIII Encontro Anual da Seção de 

Sociologia da Infância da Associação Alemã de Sociologia, Berlim, 0 . 

QUINTEIRO, Jucirema. Infância e Escola: uma relação marcada por preconceitos. Campinas, 
2000. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
2000. 

Infância e educação no Brasil: um campo de estudos em formação In: FARIA Ana 
Lúda G ■ DEMARTINI Zeila de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias. (Org.). Por uma cultura 
da infância: metodologias de pesquisa com crianças. São Paulo: Autores Associados, 2002. 

OI J1NTEIRO Jucirema. et. al. A participação da criança na escola de ensino fundamental: 
um desafio nas séries iniciais. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 1 ÓS- 
GRADUAÇÃO EM PESQUISA, 28, 2005, Caxambú. 2005. 

QVORTRUP, Jens. A infância na Europa: novo campo de pesquisa social. Disponível: 
http://cedic.iec.uminho.pt/Textos_de_Trabalho/textos/jensqvortrup.pdf. Acessado 07/07/2007. 

RAYOU Patrick. Crianças e jovens atores sociais na escola. Como Compreender? Educação 

e Sociedade. Campinas, vol 26, n.0 91 p. 361-378, maio/agosto. 2005. 

REDDY, Nandana e RATNA, Kavita. A Journey in Children 's Participation. Índia: 
Concerned for Working Children. 2002. 

RIBEIRO Nathalye N. M. Diálogos na Educação Infantil: concepções de infância Mz de 

Fora 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Juiz de Fora, 2006. 

RiVIFRO Andréa A infância na visão de profissi da 

HoShÍ 1999. Monografia (Especialização em Educação) - Untvers.dade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1999. 

^ • oc P Menores do Pátrio Poder ao Pátrio Dever. In: PILOTEI, 

FIZZINI' rT/IN? Irene ^ "governar crianças: a história das políticas sociais, da 
W Rio de Janeiro: Instituto Interanrencano dei 

Nino; Universidade Santa Ursula, 1995. p. 99-168. 

~ ,'ií-rn é ooortunidade, Fortalecendo as bases de apoio 
RIZZIN1, Irene et al. Criança ™o e ' ls adokscentes. Rio de Janeiro: EDUSU. 2000. 
familiares e comunitárias para cr wi ç 

■ ..c- p escutando-as In: CHRISTENSE, Pia; JAMES, 
ROBERTS, H. Ouvindo as cnanÇ ^ e prá(icas Editora Escoia Superior Paula 
Allison. Investigação com Criança / P 

Frassinetti, 2005, p. 243-260. 



288 

ROCHA, Eloísa Acires Candal. A pesquisa em Educação Infantil no Brasil CaniP'nas, 1999. 
Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 999. 

Criança e Educação: Caminhos da Pesquisa. In: SARMENTO, Manuel Jacinto; 
CÊRISARA, Ana Beatriz. Crianças e miúdos: perspectivas sociopedagogicas da m/anca e 
educação. Porto: Asa, 2004. p. 245-256. 

Por que ouvir as crianças? Algumas questões para um debate científico multidisciplinar. 
In7CRUZ, S. H. V. A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. Sao Paulo: Cortez, 
2008. 

tn da Educacão Infantil na Anped: caminhos da pesquisa. In: REUNIÃO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA, 30,2007, Caxambú. 

ROSSETI-FERREIRA, M.C. Os Fazeres da Educação Infantil. São Paulo, Cortez, 1998. 

SALES, Lea Maria Martins. A negação do mal:as no 
São Paulo, 1992. Dissertação (Mestrado em Ps.cologia) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 1992. 

SALOMÃO Júlio César. Infância e Educação Infantil nos documentos e legislações 
nacionais è internacionais. Uberlândia, 1999. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 1999. 

SANTOS, Benedito Rodrigues dos. A cidadania de crianças e adolescentes: a legislação de 
proteção aos seus direitos. In: ARAÚJO, Braz. Crianças e adolescentes no Brasil, 
diagnósticos, políticas e participação da sociedade. Campinas, SI . Fundação Cargill, 1996. 

p. 143-180. 

SANTOS Keity Jeruska Alves dos Santos. Concepção de infância em More, Montaigne, 
Comenius e Rousseau: necessidade de um resgate. São Carlos, 2005. Dissertação (Mestrado 

em Educação) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005. 

SANTOS L L de C P • VIEIRA, L. M. F. Agora seu filho entra mais cedo na escola: a 

criança de seis anos 'no 'ensino fundamental de nove anos em Minas Gerais. Educação e 
Sociedade, Campinas, v. 27, n. 96, out, 2006, p. 7o3 - 774. 

cAxrrnç rilhcrtn lima dos Significados que as crianças atribuem aos seus direitos. 
sZdor '2007.tsse^ão (Melrado em Psicologia) - Universidade Federal da Bahia. 

Salvador, 2007. 

T rUorU-ipttn As idéias das crianças sobre seus direitos: a construção do 

<*■ 'r,Dissertaçao (Mes,rad0 

em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999. 

SARLO, Beatriz. Cenas da^ * na 

Argentina. Rio de Janeiro; Editoia UFRJ, 199 . 

ir • tn- PINTO Manuel As crianças e a infância: definindo conceito, 
SARMENTO, Manuel acmto, ™TO, M ^ idmlidaJcs, Centro de Estudos da 

delimitando o campo. In: ■ As 

Criança: Editora Bezerra, 1997, p. 
. . z, Crianças e as organizações - desafios à gestão de 

SARMENTO, Manuel n. 4, ano III, 24-27, 2000a. 
wstituiçõespara o infancia. Cidad 



289 

Sociologia da Infância: correntes, problemáticas e controvérsias. Sociedade e Cultura, 
Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, 13 (2), 145-164, 2000b. 

Crianças: educação, culturas e cidadania ativa. In: Perspectiva, v. 23, Florianópolis; 
Editora da UFSC, 2005. 

. Participação socai e cidadania das crianças. In: RODRIGUES. David (org.), IndusSo c 
Mncação. Doze olhares sobre a educação melus.va. Sao Paulo: Summus Ed,tonai. 2006, p. 
141-159. 

Visibilidade social e estudo da infância. In: SARMENTO, Manuel Jacinto. 
VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos (Org.); Infância (in)visível. Araiaquaia, SI . 

Junqueira e Marin, 2007. 

Porque ouvir as crianças? Algumas questões para um debate científico multidisciplinar. 
/jTCRUZ, Silvia Helena Vieira. A Criança fala: a escuta de criança em pesquisas. São 
Paulo; Cortez, 2008. 

_. Conhecer a infância: os desenhos das crianças como produções simbólicas, s.n.t.a 

SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, A.B (org). Crianças e miúdos: perspectivas 
sociopedagógicas da infância e educação. Porto. Asa, 2004. 

SARMENTO, Manuel Jacinto; ABRUNHOSA, Albertina; FERNANDES, Natália. 
Participação infantil na organização escolar. QU1NTEIRO, Jucirema (Orgs). Participar, 
brincar e aprender: exercitando os direitos da criança na escola. Araraquara: Junqueira e 
Marin, 2007. 

SARMENTO, Manuel Jacinto; FERNANDES, Natália; e TOMÁS, Catarina. Políticas 

Públicas e Participação Infantil, Educação, Sociedade e Cultura, n. 25, 2007, 183-206. 

SAMPAIO, M. das M. F.; MARIN, A. J. Precarização do trabalho docente e seus efeitos 

sobre as práticas curriculares. Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 89, set./dez., 2004, 
p.1203-1225. 

SAIJFR Andréa Andrade. Tia, eu posso brincar agora? O lugar dos jogos infantis- 
Ir^doTXncodeiros - na prM Salvador 2002. Dissertação (Mestrado ent 

Educação) - Universidade Federal da Balna, Salvador, 200_. 

SAUNIER, Francis Em Defesa da Criança. Lisboa: Edições Pórtico, (s/d). 

CfHMtnT Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. A primeira Conferência Nacional de 

E™™'e Construção da infância. Cuni^ 1997, Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1997. 

a 1/ ■ rinniivrir/in do Ensino Fundamental em dois pequenos 
SCHMIDT, Wilson. A ^^rLtápolis e Santa Rosa de Lima. São Paulo, 2000. 

Municípios Rurais de Santa Cc , Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
Tese (Doutorado em Educação) Pontifícia Umversiaaue 

2000. 
r.,. TrTI7 np poRA - SE/JF - Diretrizes educacionais 

SECRETARIA DE ff flfdeMzde Fora:escola com compromisso social. Ano 01, n. 

para a rede municipal de ensino d 

01, dez/05. 



290 

_ Unhas Orientadoras para a Educação Infantil nas Escolas da Rede Municipal de Juiz 

de Fora. Ano 03, n. 03, fev/09. 

SHIER, H. Pathways to participation: openings, opportunities and obhgations: a new model 
for enahncing children's participation in deciswn-makmg in Une with article ^ 0f the 

United Nations Convention on lhe Rights ofthe Child. Children e Society, (2), 2001, 107- 
117. 

SHIROMA Eneida O.; CAMPOS Roselane FGARCIA, Rosalba M. C Decifrar textos para 
compreender a política: subsídios teórico-metodológ.cos para a anahse de documentos. 
Perspectiva, Florianópolis, v. 23, n. 02, 2005. 

SILLER Rosali Rauta. A construção da subjetividade no cotidiano da Educação Infantil. 
Vitória, 1999. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Espirito 
Santo, Vitória, 1999. 

SILVA, Benedito (Coord. Geral); MIRANDA NETTO, Antonio Garcia de et oi. Dicionário 
de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Fundação Gelulio Vargas, 986. 

SILVA A P • ROSSETTI-FERREIRA, M. C. Desafios atuais da educação infantil e da 
aualificação de seus profissionais', onde o discurso e a prática se encontram", br REUNIÃO 
^A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇAO EM PESQUISA, 23, 2000, 

Caxambú. 

/ç § ^ actualidade dos direitos humanos e a educação paia a cidadania. In. Áctas do 

Encontro Internacional de Educação para os Direitos Humanos. Lisboa. IIE, 2002, 25-36. 

SILVA, Juliana P. da, BARBOSA, Silvia Neli Falcão, KRAMER. Sônia. Questões 
teóricometodológica da pesquisa com criança, br. Perspectiva. Florianópolis: Editora da 

UFSC/NUP/CED, v.23, n.01, jan - jun 2005. p. 41-64. 

Qtt VA I ea S P.' MICARELLO, Hilda A L da Silva. Uma experiência de pesquisa, 

formação e intervenção em Educação Infantil. Juiz de Fora: FEME/UFJF, 2005. 

qti va 1 ea S P O professor de Educação Infantil em tempos de mudança. In. 

CALDERANO, Maria da Assunção; LOPES, Paulo Roberto Curvelo. (Org.). Formação de 

pfffores no mundo contemporâneo: desafios c^riêneia e perspeCmas. Juiz de Fora; 

Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, 2006, p. 73-90. 

SILVEIRA Débora de Barros. Fala c imagens: o escola de educação infantil na perspectivas 
São Carlos, 2005. Tese. (Doutorado ent Edueaçao) - Un.vers.dade Federal de 

São Carlos, São Carlos, 2005. 

SIROTA, Régine Emergência de uma soe.ologia da infância; evolução do objeto e do olhar. 
In: Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n. 112, março, 2001, p. 7-3 . 

SMOLKA, Maria Luiza Imaginação c criação na infância. São Paulo; Ato, 2009. 
, ttí -to Rrvnpvidps Cidadania e Direitos Humanos. In: 

SOARES, Maria Victoria/l ^""fhaaas-Corlez Editora no. 104, Julho de 1998 p. 39- 

Cadernos de Pesquisa. Fundação Carlos Chagas. Co,tez LUito 
46. 

_ Cidadania e Dire.tos Humanos. /«.r CARVALHO. José Sérgio (org.,. Educação. 

Cidadania e Direitos Humanos. Petropo is, 



291 

SORIANO, Raúl Rojas. Manual de pesquisa social. Petropohs. Vozes, 2004. 

tTmhelino "Coisinha", "Anjinho" ou "Diahinho": a 
SOUSA, Maria ^d°ZlZsora pré-escotar.São Paulo, 1989. Dissertação (Mestrado em 

So^L MO) PonMcfa Universidade Ca.6,iea de São Paulo, São Paulo, .989. 

SOUZA, Ana Paula Lazzareti Psicologia) - 

^X^dírrafo'oSe do SU,, Rio orande do Sul, 2008. 

c \/ a QrnMTFLLOS Vera. Atividade de desenho com crianças como 
SOUZA, Fabiana S.; VASCUNun.i.n^o, 
meio de interlocução. s.n.t. 

- U—de Federal Rura, do Rio de daneiro. Rio de daneiro. 

1998. 

• r-o • caminhos investigativos. In: FREITAS, Marcos Cezar de. 
cuUura, na infância ejuveniuüe. São Paulo: Cortez, 2006. 

SOUZA Lilian Castro de. As No,-mas sobre Seguridade Social na ConsUiuição de im como 
^X TdZííos Fundamentais da Pessoa Humana ^.gos fonUnef C.tado em 

05/08/1998. Disponível na Internet: URL: htlpV/www.anpprev.org.br/a,t-226.htm. 

SOUZA E-SILVA M C P de. O Ensino como Trabalho. In: MACHADO, A. R. (Org.) O 

Ensino Como Trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004 

STAKE, Robert E. Invesligación con estúdio de casos. Trad. Roc I ilella. 2 ed. Madri: Morata, 

1998. 

STROISCH Sandra Regina Gonzaga. Professora, posso falar? Um estudo sobre a 

participação da criança na atividade de ensino^Florianópolis, 2005_ Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Universidade Federal de Santa Catar,na. Flonanopolis, 2005. 

,, , , „  ,, roncencões de infância dos docentes sobre as crianças de (Ia 6 anos. 

Wr^olis"'006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Petrópolts, 

Petrópolis, 2006. 

THIOLLENT. Michel d. M. Critica metodológica, investigação social e entp.éte operária. 

São Paulo: Editora Polis, 1980. 

• ai Posso falar? De um direito adquirido a um direito subtraído. 
TOMAS, Catarina Almeida. o 93-106. 

Revista Infância e Juventude, 01(2), 2001, p- 
, Direitos das Crianças, Cosmopolitismo Infantil e 

Há muitos """tr "Icas diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. Braga, 2006. 
Movimentos Sociais de Cria ç Universidade do Minho, Braga, 2006. 

Tese (Doutoramento em Estudos aa unai ç 
, .. Pm.tirinacã0 não tem idade. Participação das crianças e 

TOMÁS, Catarina Almeida. Paiti p ç 
cidadania da infância. Contexto e Educação, v. 78,2007, p 

, „ a Educacióny pariiclpaciósocial de Ia Revtsta lhe, o- 
TRILLA, d., Novella, A. 
Americana de Educación, n. » ' 



292 

TRIVINOS A N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

UNICEF UNICEF no Brasil. Disponível em: 
http;//www.unicef.org/brazil/pt/media_l 8348.htm. Acessado em: 08/08/08, 

VANTI Elisa dos Santos. O fio da infância no trama da história: um estudo sobre 
significações de infância e Educação Infantil na Pelotas do final d» século XIX, Pelotas. 1998, 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 1998. 

Cultura da Primeiríssima Infância em Pelotas (1906 - discursos e imagem sobre 
TEducação Infantil Doméstica. Porto Alegre, 2003. Tese (Doutorado era Educação) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, „003. 

VASCONCELOS Kathleen Elane Leal de. Infância, Infâncias: cotidianeidades em espaços 
socialmente distintos. Joio Pessoa, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2002, 

VASCONCELLOS, Tânia de. Criança no Lugar e Lugar de Criança: Territorialidades 

Infantis no Noroeste Fluminense. Niterói, 2005. Tese (Doutorado em Educação) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. 

VASCONCELLOS, Vera. Maria Ramos. Construção da subjetividade: processo de inserção 

de crianças pequenas e suas famílias à creche, (lese apiesentada como candidata a 
provimento de vaga para professor titular em Educação Infantil). Rio de Janeiro: Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, 2002. 

(Org.). Educação da Infância: História e Política. Rio de Janeiro; DP&A, 2005. 

Uma visão prospectiva de desenvolvimento em que o presente está sempre recriando o 

passado. In: COLINVAUX, Dominique; LEITE, Luci Banks; DELL'AGLIO, Débora 
Dalbosco (Org.). Psicologia do desenvolvimento: teorias, pesquisas e Aplicação. 1 cd. Sao 

Paulo: Casa do Psicólogo, v. 1, 2006, p. 63-89. 

VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos; SARMENTO. Manuel Jacinto. (Org.). Infância 

(in)visível. Araraquara: Junqueira e Marin, 2007. 

VEIGA L ■ GONDIM, S.M.G. A utilização de métodos qualitativos na ciência política e no 
marketing político. Opinião Pública. São Paulo, v. 2, n. 1, 2001, p. 1-15. 

VEIGA, lima Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. 14 ed. Papirus, 2002. 

VERONGSE, 

confliluosidadesjurídicas.São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31-50. 

i a. Parvalho Aranha. Representação social sobre infância. São 
VIEIRA, Maria Ruth Rangel de Carvalho ^ ^ Educação) - Pontifícia Universidade 
Paulo, 1998. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Lüucaça ; 

Católica de São Paulo, São Paulo, 1998. 



293 

VIEIRA, M. A. M., Autoconfrontação em clinica da atividad^ metodologias de analise 
dialógica de situações de trabalho. Intercâmbio. Rio de Janeiro, v. XII, 2003, p. 259-271. 

. Autoconfrontação e análise da atividade. FIGUEIREDO, M, et ali (Orgs.). 
Ubiríntos do trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho vtvo. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004, p. 214-237. 

VIEIRA Marina Tucunduva B. Porto. Associação Casa da criança de Santos na Primeira 
Sc'a concepções de infância. In:REUNIÃO DA ASSOCIAÇAO NACIONAL DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA, 28, Caxambu, 2005. 

VYGOTSKY, L. S. formação social da mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996. 

. Imaginaciónycración em Ia edad infantil. Trad. Esp. De Francisca Martinez, 2. edición. 
Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1999. 

WALLON, H. A criança e o adulto. In: evolução psicológica da criança. Rio de 
Janeiro: Lisboa: Edições 70, 1995. 

WANDERLEY Luiz Eduardo. Espaço Público e Educação. In. KRAWCZYK, Nora, 
Campos, Maria Malta; HADDAD, Sérgio. O Cenário Educacional Latmo-antericanono 
Limiar do Século XXI - Reformas em Debate. Campinas: Editora Autores Associados, 2000. 
p.43-62. 

WARSCHAUER, C. A Roda e o Registro. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1993. 

WIGGERS, Verena. A Educação Infantil no movimento de reorientação currículo do 
município de Florianópolis. Florianópolis, 1999. Dissertação (Mestiado em Educação) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999. 

As orientações pedagógicas da educação infantil em municípios de Santa Catarina. São 

P^lo 2008. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2008. 

WEBER Mara Aparecida L. Trilogia da proteção integral às crianças: compreensão de pais 
e educadores da educação infantil. Campinas, 2008. Dissertação (Doutorado em Ps.colog.a) - 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2008. 

7 adi ITNI Gisele Política Social para a infância em Juiz de Fora: o dia-a-dia do projeto 
Curom/w Juiz de Fora, 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal 

de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2006. 



t/5 
O 
X 
w 
z 
X 

y5 
23 
O 

O -ro 
C 

13 " 
• S- 03 

O 
c c 
2 í2 
2 c 

,2 « tra •-> o c3 
03 C 

:• o 
0 c 
'5- 1 

-a cd cd r qj Td ^cd ícd Td cd c> Td dij Td t-1 o -a írd ■a u "2 H írt 4H O-CÍ 2 2 <y t/3 O : O. ■g < Ê w D. 
-a O C3 S/5 13 C/2 

3 D/5 O 13 05 C3 -a -a 13 c ■'< -a cr a" cd <u 3 -a L5 c JS L> 13 t+H PH z Cl ü ^ < t/3 13 
o i3 o 

^ 13 2 p 
S o 5 itd 3 o 
05 td 

1/3 .^5 
X -3J5 
JJ Já 

05 t/3 U 13 t/3 05 !C3 fcd u 03 OJ O ,P D Cl Q O ?cd cd vcd ?cd 
Q o o CX ro • .Td tz o Qd cd ^3 W o cd S cx c ^ 

o cd o 0X) 
Td V_/ ^ d) cd > ^ cr rd Q cx CX C/O O < oo co cd O O co cd 

O <D co Td ^cd o U rd ?cd cx cx Z t/5 05- CL, Ph O < Ê 2 «cd H -x O w Td XX id z y Td rd O Td W C Td o cd ?cd o cd ad 
d 

gs O t/3 

to3 cd; 13 D- C3 P w ca o 13 3 O -§ 
05 C 

> 13 .CC 33 O 13 u 13 ~c3 0) t/3 05 C3 03 13 3 Q D/) 13 í+3 t« CL t/5 a, 2£ (C3 "O c > f/ 
2 ^ 
2 o c te 05 CL 

CJ c o cr vp trt c 05 a 
c- Oh 

■■n o H H 13 C. O 13 %>o 
C ^ 

CL ■c O z O 45 Ci cr cr i3 c 05 05 13 cc U C hJ C3 "O P-l 05 W CJ 
O 03 03 13 C/5 . 
2 'O 13 3 05- O CL Ph O 3 D, u o 05 05 Xi O 3 t/t c3 X> "Ç C u H cd co 

cx ad 2 CT CO oq c3 c3 
O o 3 "C 

ÍC3 3 'O 
g-lx 

Td o cd 
Od o Td 

o o Qd 
^ ícd d 

2 2 3 t3 X) h Qd cd 

x> jcd c t/5 L-L 3 > 3 ÍO H CL H 13 
2-2 8 O O t/3 

3 LH P. íta 
Q cr 05 13 X m . O 05 05 

cy c/5 co CL) cd C/5 CD cd cd Td Td 2 ■ t/i a 13 -53 c . 13 CL 05- 0> cr a CL •_ 3 D/) 
3 CL 2 c3 (C D/J CL '3 0 C3 05 -O 13 c x: -a > t/3 -rt 13 O CL D/J CL C3) 2 u V3 to C3 05 Ç io3 C3 05 o3 13 D/J 05- 3 3 fO 05- 03 

CL -r 05 3 
0 ,B 
2 ^ ^ d o .d 

TD 
cd ^ ad cd -5 Td 

■3 2-3 
Td cd cd ec ^ 13 to c3 O O 05 c3 O 2 S c3 o 13 CL 3 t/3 13 05 B CO O 13 CL 03 L- -3 53 05 13 2 CL 05 

05 to < 13 CL 05 05 CL 05 CL to 3 B 13 O 
CQ 

3 
H XI 05 W U O t/5 X o o CL z - >-l '< o 3 13 IB 2 K X 2 05- !03 13 C 3 05- o 3 3 X -u < H -a < X o 3 orj 13 3 2 O 2 CN < cr 
O > cr O Z 3 c 3 (N to 05 

03 P 
.2 ca 

05 ^ "O CJ r 1 

ÍCd X>" d Td 
O X r) 

OD % x 13 
ca o tf 05 3 i2 ' 
C P 05 '05 
q íB g ^ & 

2 o- .2 oa !g, o" p o b g 

8 13 3 "1 g 
83 s 8 2-g 

c o ,2 3 O ui 
te .2 fo .2 C íO • cd r \ D o cd y 
S ca 3 tí 2 ia o 2 

2 3 OD 3 

X c 
2 /oa 3 

H <cd .cd 
^ d 
2 c 13 

cl -d 
3 



co '3 '3 3 3 0-» 

3 3 
"3 

CO 3 4-> 3 

5 
3 

T3 
0 3 

P 
3 
DD 

3 3 3 
DD 

p- 3 O 
Cd 3 

3 
CT 

■03 

u 
Q 
Q 

13 
o. 

"a 
00 c^S O 
C 
.2 
o 

00 
o « 
U o 
« c 
o ^ J-H 
Dh- 

> 

03 
s 
3 
o3 

• cz; O ctí ia3 O O .W 
d T3 

g s 

I. 
tí 'o 

(U --3 ící3 ro 
B 'S 2 ^ ^ p. (SI <u 

<o3 
<aj 

o3 

s ^ 

03 O 
> o C (D 0) 

Cl. co oo D <D -O 

o3 

O) ^ 
T3 
iS v "O 
^ .2 G -O 
o a 

'S o 
c S 

<U 

I o 
| Ü 
g ^ 

G O 
§ 
â« 

i'i 
1 s 
cr^ 

cá '03 

3 ^ 
0i 
G O 
y G 

1/5 o r; 
o '2. « T3 O 

g G u y 
■£ -g -G 3 T? -- 

.r. C^ <D 
a-) 4-» 3 (ü 
O 3 O 3 ^ 

I- O 4-» 
3 (D 

"g >4-' G G 
G <u 

„ 3 <ÍH 
5 . r, G 
o, U ■- 

T3 J- o G oj 
QJ Cü 
O 

00 
3 
<U o o g S G 
& G !> 
£ X) 
3 u 

£ g ^ D c/3 U 
i-T o 
G cs C Cü O 
G "O '—1 . „ G czi G 
.§c£^ 

(D O 
3 3o 

.5 C/3 }- ^03 03 
a. ■' 3 O 

3 

03 -3 .3 
^ • A (D O. DD 

3 
O O 

^ .2 rs 
■p '3J £ „ w o o O C/3 O O G t; c/3 O G- 

O O /-T G .G ,S 
<u c/3 

.£ CG G -T3 c/3 U u çu 

i| __ (D O 
o3 'O 00 rs 
G g _y i- G G C 
O (U G 
g g y 

Ç V O O 
> 
O 
CG 

&G OJ 

o 
u 
o 

X 

£ 
cz: G 
0 £ g 
g ^ G 
= £ ^ g 
G ^ o C^ 
3 ^ co 3 d) —> co 

00 CO 
0 O 

g 

1 § 

N g 

2 ^ 3 co 
Q. O 

£ G « iG (U t-) o- o . y 03 « Lh (U O 
^ g ^ 
3. X d) d) 
d) X3 T3 

3 
§ 2 
" g 
s §■ 

£ ° c 3 CJ d) 

d) '"O 
N £ 

CO 
*3 
3 

.2 *o 3 

3 

00 CO 
*3 ^ 2 co Cd co 
.2 "O 
3 
3 
£ £ 
<U G 

.2 .§ 'G '>< 
^ O i-H 
3 Cd 
d) 

02 ^d) ^ 
O d) ?3 3 O Q-1 

d) O 
g O , 

S g 
C/J 
<u 

Q 

CO 
O 

3 v3 

< 

d) co 
d) 

■2 §- d> 
Cd o 

3 
d) 

d> ^ 
*3 
3 
O 

d) 
3 
cr • 

3 

d) d) 4—' J-( 
S '"3 

p d) 
*3 00 

3 
.2 *5 O 3 ?3 
3 3 

CO d) N 

^rl .£ (-> 
G W 

O cu 
"O £ 
-g § c 2 
g s 

o ^ 

w 

CO 
O 
3 d) 
£ 
3 O 
O 

-3 

3 co 13 
3 
8 'G 

d) 
> í3 

3 
3 
O 
do ai 
2 £ 

3 ^ 
3 

*3 3 ^ 
oo ^2 
« "g 

G 
G 

•2 g G 
G 

<u 
Ü G g 

G ^ 
czi g y 

&<G C G 

CJ 4—, 
G w 

- <u G3 
§ rg c. 
c P ^ £ w CD 

C/2 C (D G 
o y o y 
G yá G 0) 
O G • ri 3 
3 cd 

.2 ^ 
*3 d) ^PH CO CD 
'o a> 
£ u ij 

"C G G CG G tu 

G CU 

Ê C 
g 1 
Ji g 
2J ^ GJ g 
2 « 
G 

cz" 
u i3 co 3 

3 3 Í3 
2, 3 cr 3 

co co 
3 2 

*3 

s S 'C X» 
Cd 3 
2 co 3 c3 

H 3 O 

3 

S 
1 G G 
" G MD 
O ^ G 
C _ 0 

y "G (U 
2 C G 
G O (U CO 
g 8 S- 
"S p .2 3 'P ^ Cd 3 O 



os 
(N CS <L> E • "O o H T3 ^3 9 cn Ph 

9 ^ ^ P* o 
. s £ C ^ D O ^3 ÍC3 C 0 

S V 
ÍC3 U) O o 

O õ 
'9. -§ 

aMn CO tí ^<03^ 
Cu rr< T3 D OJ 

Q.T? Cu 
Oh oj y C/5 '^3 C/5 TJ cr & -a •Sj w (D O 'J-l TD -a ¥ C-P O TC (D 00 ^ T-t (1> c5 ^ O W O 

& ^ o o g 
(1> OH <-> ícd Ph ÇL> y (D w oo o 
cu o 

rP • ?C0j O CD 
cr CU (D 

00 CCj 
CS *o 00 2 o 

a.s g 

... cfi 
t3 ^ C3 c>fl Q 
Õ P '9 
s -«■ c/l P •—, CD CX !—1 

V- o 

o „ O c3 
^ r*i ♦-> O 
C TS 

O P o' 
c^ g CS 05 

d .a 'E 
-2 ^ nJ ? . 

4=. a> 
c > (U (U 

c3 
> 
O 
c 

o -o 
2 E CQ 
M) P Q 

^ (D 
T3 

^ cS O 
(D 
t: ^ cS O P-, CL. 'CS 
cS 
> 

cS 
P 
cr 

p, 
o 
S 
o o 

cS 
p 

o (D 
cS P 
S o 1/5 ÍCÍ C W5 OJ 3 
C T? 

u u 
-O 
ê.« & c 
S- £ 
§ s 

P C3 C3 hí -r^ CJ C/5 

9^1 O C/5 
P C ^ P P J-H tr P- cs 
- S ^ C/5 S oo O P P P P 

P ^ oo 
v- 
O 
P. O C/5 
/iT ^ P P 
'—*. P cr o 

cS 
"d 
o ícS o 

.S ^ 
cS (D* 

O Ph TS 

rP P p •—' 
p .y C 
O P P "O 

cS 

2 I 
2 £ 
S- 3 P O 

Oh T3 
P 

-d 
p 

O d íp P p- ^ o, 2 
p p 
^ p p <p o Ph 

U .S 

p o 
"E 
3 O 

c/3 
O Cl. 
O i— 

C3 
O O O ici >03 C/5 o 

3 3 
O 
X 3 

CX 
O L- 
& 3 c/i (U 

O Tí c/l C/l D O 
o 

rs ' U D, 3 • 

P P 
'd -d 
P p 

oo p 
P TS 

C/5 P 
O p p* p 

d cx 'p C D íá OJ O G 
g C JG 
s 8 .s p 

o ^ p p 
r5 p ^ 05 í_ 

p 
G- o 

" 3 | 
O s c > 9 «u JC 

53 c3 o 
9 cr > 
S w c ^ « OJ rt G c/ _9 o 3 

o "O 

3 U 
G g .2 V-H ^ 

P P 

P 
P 
Pu P d 

C s 
p 

00 
^ ^ p ^ ^ N O P .i-H 
P-< -P ' n-J 
P s 
pH PHPU 

G cG 
£ § £ 

cE! g. P 

P O 
PS ^ p P" p p •r p 
S ^ o ^ "P 

-d U W 

o 
-d 
p C/5 

^P 
P P 
P 
P 
P 
rs P 
O 
p rs 

O w 
P P C/5 

P 

O 
-o H 

z 
PJ 

s G. (U P- 
P 

OO D d 
b p p ^ ^ 

p. PH Z o 

p 

o 
rs P Uh 4-' C/5 P 

O íp p- p o 
p 

rs p 

(N 
d PS 
rs ■- 
^ P P (£ 

.y .g 

^P 
^ O íp o 

p 
p 

^ d O rs 

P o 

P O íp C/5 
^P 
O 
.s 

oo (U 
.8 ^ 
O* in 
Pu p P o p • p 
d -p 
o ' 

o- 
o ip C/5 

^p 
"o 
X P 

Ph P o o 



N 
CN 
M 

CO 
< 
O- 
2 
< >—i 
csí 
U 
CO 
< 
Q 
O 
H 

a 
CQ 
0 
co 
co 
< 
00 K-H 
D 
cx 
00 
PJ 
eo 

1 
O 
U h—I 

O 
O 

CQ >—H 
CQ 
0 
hn 
2 

S 

í 
2 

5 
12 
2 

1 
«N 

§ 

2 

co 
es 
O 

CO 
W 
O 
CO 
2 
2 
U 
2 
O 
U 

(D GO QO 3 d) CD 
^ 
Ç tí ^ 
S o U 
cí IU 4? 
1 gz 

1-^ « S 1 O "O 
00 

1 o 1X3 . . 
iS ^ 

(D 

og 

Ss 

§§ 

S» 
a5 
Sí 

p (/D C/) O 0 C/D S-. 
O 

00 X3 
0 0 +-» 
0 CD 
P 
CD 

C/D d) V-< 
O 

.cd 

^2 O 
S £ 
'3) § 
O go 
O O 

c§ ^ o 
■g) o 
^ íc3 
O ^ 

OQ 03 
«.'s CS o o o 

'55 00 'CS 
CQ <u 

00 .g oj ~ 
o u 

4Í -3 
O í- . 
^ i2 x? 
C/O d) 
^ c (U OJ 
^ s (D 
1/2 "P 
^ S 
c "2 cs a 
" S. 
a|" 
B ^ 

O ?cd 

r cd cd 
o o 

<cd «D 
O* t75 d» 

S ^ 

X d) 
cd 

O d) 00 C/D 
O 

X3 
cd 

cd o 
C cd 

cd 
'o 

C3 <cd 
t: 

03 O 
C P- 

2 
E 

00 

£ 
a B *-1 ♦-• 
o c o, u 

<U c/) 
• P o 
T3 "2 cd i-0 d) C/D X3 
^ 2 00 C d> O d) 

cd c 
^ o o o2 Ph 
S 

cd 
g | 
CT Jj 
O CS 

-d 

C ^ <u ■*—> 
2 oj 
^ B. eu cr" 

O ju 
B é/3 U cs 

c cS 
> d 

<u 
CP c/5 
-1 <u 
> o O -O 
Q_ CS 
B" 2 
o ^ O r* o .íd 

^ 00^ 
S- O cr +-» 

21 

.S2 s 
c 

3 o1 

C/3 CS (D 
3 '= 
ts -o 

cS C/3 'CS CS 
° C 
c .2 
§ 3 

cd 

S 2 
B 2 
C o S -a ín cS 
d > 
fe »-' O. cu CS Ç/3 d 

o o 
?? ^ OJ (U 
o 3 00 C/D 

rP 

cd c/5 
b ^ 
Cl, Cl, 

s C/3 --h CS C/3 
TO _ cS (L) d 

C d 
CP 
3 
O 

a 

c 
'cp 

õ 0 
Lh 
^ d 

£ 3 
« BP O CS 

c/l d ■d . cS CS 
3 3 

cS d 
> 3 

c/l 
O ■d cs o 

HH 
"£ t3U 

cS 
C 
d d ■d 

O 
d 
_c 
"3 
d 

I d 
^ £ 
B o 
^ d — cS o d o C/l 
" o d 

d 
3 , 
cr 

c/ 2 
p> 3 

'0 3 0 d 
cp ^2 d d 

1 « o CX 
0 £ 

o d 

o 'cS O tH cS 2 cs d 2* d 
d 2 c j-, cd 
g "g ^ 

.. 
00 o ^ c3 ÍC3 f-s O 00 VI 
d d d( 

■g 3 dl 
d d 0 
cd j-. p 
a g 

c/ § d d p 
o d O -r-J 00 b 

n w 5 ^ .CD O tí Vh o. 
g P 2 

O 
^ C/J 
Ph ^ 

00 jn cd 
^ 5 P cd P 
« 3 3 

1 § S C/D 
i3 a 00 C/D 
P P ■—( »—( 

(D P (D 
b X3 P 

PH CD 

o b cd ^ 

CD 
7D p 

> p 
i 
P 
0 

P »—1 
C/D 00 > N c P p • r"! •r-' 7D P p H—» ri P 

p P 
> p P P H—» 

u 
p cr cr p 

a s ^ 

C/D <D 
i PU ^ O _ O ?cd Cl, p *—1 
P 00 P (D 

O =3 ^ o cr cr 

o 
« i2 
d 13 

d C/D 
C/D 
O 

p" 0 
.9r 

N CD 7D 
p C/D 
CD LH jd 

"p 
P 
P U 0 /P 00 O CD c/ P 

P 7d P tá 
p P 5- P OiJ P i-P 

P 
£ 
o o 00 

00 P 
p cd 

Cu P 
P _ od P: L-. vp CD P 
Ph p 

p 
o w 
0 S pi 
U O H 
2'^ ■ 

S > s 

lãs 
a 

00 p 

o V 
p CD L-( ^ (D ^ 
a> cd 

00 
P CD CD J-h 
PH 

o 00 C X5 
íp cd p cd 00 br5-* 
cd p x: 

§•"5 
o 2 < 
d oj 
cs •- d 
o d d 

d 

, d 
H 

00 
O o 
'p 

CD 

Oi) 
o 
O c/D 
O 0-> 00 

£ 
O CD 

00 P 
r C/D     

— — o i3 x3 
a g B s < 

o 
> 

tí 
d 
es 

, d 2 
I 3 
1 o 8 

C/D O OD 
Ph CD 
B d d d 
a 
3 (/ 

d 
d O 
2 ^ , d c/ 

-2 (d 3 
i3 2 U (x 

d ^ 
d o 
t/ d 
O a 
'oi) JO - o CD 

in 
CD 

70 

g 
o ^ ^ O 
P P 

00 P X3 
'£ ^ í 3 o 
d -ü 3 o P 
^ 3 ^ d 00 d 

■d 
d d 3 4-- -T-1 3D P ^ 
> ^ B P p c> 

o/) p 2 P p > 
I 73 'PJ 

S B 
'■g 3 

p 

p P. O 
O p 
p p 

00 
C 0 
E JD 
P ^ ' V>J c cr o. cd p 

C/D 
. P 73 

00 
O 
P P 
E 

, p 
IrP 

00 00 
o p 
CD 

O 
P P 

m 'a 
O CD 

00 
P (D 00 
CO 
O 

CD P 
a e 
e/ g 
-§1 3 J3 

-33 

l| .I a | P 00 cd 
,3 % -a U o o 

00 CD +-» 
C 
B 
3 23 CS 
"a 0 
1 ^ d d 
c/ d 
O dl 

.3 c/ d O 

.3 &.| 
d 'í 

t/5 
O 
'< 

_ o 
02 

P 
P 
O Lh p 

o 

p CS O 
rS '2 ^ p U-( 
< o Ü 

£ ' g 
d g 

3 'a 
d M £ 
3 o 3 a o cu 
g 3 d 

s aa 

o 
o (N 
P 

|X3 
CD 

7p 

C/D 
O •+-» 

*CD Uh 
IQ 

o 'ti 
•■ !a o 3 ?r 1/2 

^ a g 
g • rH 
O 

VL<f O V-t Uh o CD Uh 
P^ Ph 

1 g 00 

.£ O 
i—1 H 
0 5 c < 

1 B t/3 
C/3 

IO d 

E d 
P 1 

d P O 
■Í2 o 
CD -H y—1 00 
2 Dh 

r- 
o 
o (N 

CD 
P 
cr 
C/D 

. 0 ^ 
h2 p 

00 
23 3 

3 o 
d C £ B 

8 3 
g 3 g 
W3 L d 00 3 3 t/l 

| Cg 3 
'£ 00 



a 
T3 

ÇJ J-i ícd a> C 
S7J ^ 

fl5 ^ G3 Jj CZD 
LT cv O 
05 Cd ^ 

T3 C> cd 
g £ 
C r^. o 

cd 

Id 
-§ 
a o 
4J ^ 
> ^ 

• D 

(U 
-a 

(D 

oc 
cg cg 
C cg 
^ o in tu fcg 

S ti t,-| 

§ ^ i2 
^ tu " 
C TD (D 
O O S 
o cg cr 

<D 
T3 

'1 " 
cg S o- xl 

11 
r; cg o 
u ^ 

o 
u zs cd cr ^ 
C/5 O cd o o 
S ■« ^g cg ^3 ~ 
'5 « ^ ^ (U TCi 
S ^ 2 C3 <u 

§ .£ 
■T^ Cu ^ 
^ *0 
^ 'S 0 
«D rd O ^ ü o PH m 

V 
id cd 
'■d 

o V: >-,r 0X) CD s—» P 

T3 
£ 

£ 
3 
£ 
o 

^ o 
i3 ^ í 
1 •" S tu -g c/i 
^ -S o 
2 u ^ —' o cg 
-g H " cg cg ^ § ã 

cg <tu 
> 5 ^ 

cp: Q. 

<D a> IA D 

O ?cd C/5 (Z) 
§3 D 
o d cd w 
Ü 00 

-d o Td 
. . cd 
> o 
Cd 

'Cd 

D C/5 
D 
P cr 
D 
C/5 
o 

-d 
x e =c g 
'ti ^ a ^ cg rS 
g § 
8 £ 

1/5 
O D cd 
C 

'B £ 
C '!U 
o x> 
cg c CO 5 <u ^3 
CO 
2 S 
u .a O -o 
§.s 
o (D 

O D 

< 
u 
M 
o 

T3 
O -O 
^ o 
2 2 
'-3 a 

C/5 cd 
D 
d 
cr 
D O 
<D ^ 

cd 
-d 

d 
o 

0D - O 
d ^3 ^ 

00 > .2 

D 
(D 

-d cd 
cg ^ 

t3 —■ 
tu g 
2 3 

tu 
cg 
CO 
O 

<U 

> 9 

CO 
2 - "õu rs Cg Oh cg <u 

(U o 
"2 > cg c 
-a S 
■C ° 
CJ C 

D O 

C/5 
cd d o S 

tu 2 CJ TJ 
o tu cg 

Si S to ^ cg o 
tu tu .S CO 'CS JO -cg c U c C cg <cg 

ts c tu „ 
2 cg X CJ 
O « 
o cg 
2 "o 
.£ c g <aj 
Ij O 
S 'C 

O xs 
5:1 "2 tu cg to N 
o 2 

«3 ^ A a> C/5 
d 

o <D ícd 00 

d CD 
C/5 C/5 
2 2 • 
^ rt 2 
S c" 2 
u 8 2 ^3 O V5 
cr cd U-l 

OD 
§ o cg "O 
u tu 2 N 05 ^d 
d ^ d 
O D o 
cd 13 ^ cd 'Td 
D cd > --H <D 
O D "S d ^d 

cd 
d CD 

Cd CD O d 
.-d 2=) 

t: -s ^ 
ã ^ tu 
cg cg cg 

C C o cg cg 
u 2 2 CO B fc! CJ 3 CS 

cd CD 
d CJ "d 4-» 

. cd 0 cd 
Td 
N 

cd • d • t-H cd 
d d 'd 

•i £ 
S 8 tu U 
^ cg- 

cd 13 "2 4-* d cd C/5 ^ 
•> rs ^ r* r* 4—> (D > d 
4^ -d d fd od 

D 
^ B o D 
?cd -O O »N Cd C/5 
p o 
D -B 
D ^ ■ C/5 

cd 

C/5 

O 
£ 

cg u o rt -3 o 

cg 
£ CO 
3 o 
oj tu 

t3 ir JC> 10 O O 3 icg to -0 
3" ,2 SC cg ÍCd O 
O c>.tí 

-P ,2 OD cd 
cd -S .id D id 

O 
d 

2 to 2 
âo o 

'£ 8 
'& 2 0 X (U 

3 2 ^ 
O 73 0 

u 
3 tu O 

2 U 
g ^ 

| ^.1 
8^3 i- (U 

« 2 to C St 
O 3 .£ 

S i.2 3 § u 
C cj tu to to 
£ 'õj > i3 

-cg o- • •-> cd 
O ícd 4-» C/5 d 

cd ^ 
> 
(D 
d cr 
d cd 

"cd ^ 'o 
d d . , 
cr -d <d 

^ -d o ^ c ^ 
o o 2 
c U cg 

3 co cg w 3 o -a -o ^ 
T3 3 

2 £ 

D A cd o 
X) ícd 

CD" Li- 
2 o g.w 

o iS .s 3 CJ 
B 0 2 2" o u .3 "C 
8 Q Q U 
o o u 

U -c 
o u 2 

'C o 
-o u tu u ■>-• o 

(U _H to cg 
CQ 

3 2 tu tu 
,8 ^ 

X3 
c 

tu C4-H 
3 
O 

2 I -8 m 

2 

3 ÇO 
> 3 tu 

> 
o 0 tu 

cg- to tH OJ 
U -a cg 

o 
cg 
2 

3 00 

3) _ 

X> 
O C/5 cd C/5 o 
o 
d 

D 
-d 

cd -c 

-i "3 
U to 
0 ."§ — "ãj 
u 2 
3 to <U O 

< 
O > 
(U >—1 

s s ^ 

cd 
-§ 'gí 3 _2 
2 o 
8 2 *—< to 
2 p- 

r) 
o 
(N 
cg 3 U U O 

3 "3 X) XS 

to 
2 a 

•2 2 3 U OXJ 

d 
'd d 
Uh 

d 
ÇO 175 OD ^ 

— ^ ^ 
2 2 2 o cg x3 

> 
o 



Os 
0\ 
<N 

(D (U " ■i2 -ri <D « ~ o 
5P n3 O -d "O 

"O ^3 
ca O -o o 

n. 
| 'CÍ H <cd cd 

CO T3 <D o 
> b w -S S co "O 
p Cd bX) 

a> Sa> 
Cd 

O * P. 
< -a Cd CO 

cr 
O o — 
c ^ T3 O- 53 ^ tzi cd 
CJ U "O 

o o ca u ÇQ o 3 ja oj 
.. 

<N TJ ?cd cd (N d) -o 
p o c(D +-' 
OD 

O dd ç> o 
"O 
cd (D dd "O Q- dd P. CD dd ^cd o CL O dd o dd 

£ & 
-O •V 
O íjj Qh Tí Cl Oh cr o 

O -o ♦- c/) d OJ ca tn 
£ E £ Q 

§ 

CO CO cd p <D d) CO 
a- 

§ S cd «D 
íd o 
s « 
^ I 
g s co 
CO 
O ^ 

dd cd +-» 
"3 % co cd d) ^ C • cd 

cd >-i ■♦—» 
P 
O o 
c (D 
O ícd 
P 
<D 

CO tí d) p 
o 2Í 

p i: 
.05 o CO CO CD 

CO 
p 
^ - d) rP í—< O (D 

> ^ d) 
dd 

£ g 

CO d) 
O 
JTs 
O .-S 
> £ 
E ^ ca co > P u CO 

CO 
O 

CO 
o •5 o ta o 

CO 
CO 4a CD ^ 
o S 
p & j u 
o -g co ca 

o 
> 
p w 

p 2 
cr'5 
/! ^ <U CO to V 
& ti 
p « 4-» dD 

'co d) 
CO CO cd cd 

dd cd N 
o 

*P 

p 
p > 
C/J +-■ p p 
rr GP CO P (D P PH r 
0 (D CO CO (D 

dd 
O 
P (D p 
> 
O 
> 
P p <3/ V- CO p QJ 

PH dd 

P ^ 
y co ^ p CO .CO Cd 

p ^ iíi 
d> 
Q 
(D 

dd 

^ *!> di 
E S l| 
O p cd P 

Ph (D X) P 

d) 
dd 

CO 
O 

"S 
¥ 

£ 
o 

(D CO d> 
dd 

CO p 
0 dd 
p p .> 

p 
r- p CO p 

-CD > 
<D P d) 

^sO 
P P ■P 0 0 

d) CO I <D 
t: p 
CL 

P .O 
^dí 
P d) 
OD 
P 

*3J 

o 
S (D A ' co Pa 

'5. P 0/ "O 

<u 
OX) ca 

^ g. 

I 
p o 

(D 
P 
r 

d> "C) 
> .-2 

E «D ■+-' co 
O ■+—» 

"S cd ^ 
O 
^ co CO 1—5 
V S -ú « 
ir co a O 

ta 
p (D O 

ta Ja p 
d p 

(D 
x: o p 

< 
> 

S (D 

tí O 
< 
GO 

O 
dd p 
co <D 

íP ^ O <H P U 

ON 
(T 
cr 

co d) cd 
P ^ 

dd ^ 
ç co co 

O 
dd 

co 
(D 5-( 

P V 
B 

p 
p 

o íp l_ 

■-2 g.^3 | g 
§ 

P 
> 

CO 
CO 
p 

o 
. d) 'p P CL ^ 

2 CO DX) g s P 
g g 8 S 

p 
d) 

p 

p co 
*5 
cr CO d) 

p 
p 
o 

dd p 
p V 

p 
dd 
p 
P 

Uh 

p 

2 '-S 

(D 
P cr 
i-. p 
01) 

V 
> p 

p CO CO 
' p p 

O 
O 
O 
(N 

co P 
dd 

^(D 
rs 

CO 
< 



C3 
3 C/3 
03 

c^ 
0 

1 

c3 
c3 
& • •—i Cl. ^3 
co ^ 03 

s 

O 
T3 
O 
00 
G <D o 
^ t CL, H" 
S - 
o .2 o > 

u o 
c 
o 

o 
> eu 
K} 
d 

^ 2 
u Si ^ t« oíl -o 

• S d ^ 
M O 3 
« 2 ^ 
^ o 
s " d <u -o « 
2 d ÜX) 
" d u d) c/a c/3 

oo 
O c3 
O irt O c3 • 

13 5-< 
S 

M 
00 
O 

ig 
G 
c/a" 
O O 
s 

<o 
G O O <D 
O • •—i O 
o oo 

c3 

O 
/t4 G .2 

^ I 
^ O 
d S 

-o t/i 

d â 
8- 
d £ d) ^3 

G 
a 

a « d -a 
G 
O - 
^ 1° 
S 8, 
to D 

"o .-a 
G c/3 
O oo O d) 
^2 ^ G 

G 
T3 

a-> 

C/3 G C/3 C/3 d) 
13 
00 
O 

03 d) 
O 

I o d «d ■ — 
2" ^ G T-Í u> ^ 

•d d 
a o 

> .-d 
'-5 2 

d) 
G 
O- 

f-i 
£ 2 
3 8 d) 00 

13 d) 
O O 
% X 
2 - .2 d 

-d 0 
d o 

< 

•r- C/3 O 03 
<8 a 
8 vf tu tu 
2 
"8 2 

G 
O 
G 

^ J= 8 'tu d3 t> 
-o a a 
ê ^ ca H 

d) 

d) 
G d) cr 

o C/3 
)G d) 
X O 
d) •♦—' C/3 CO 

C3 d) O d) G +—• í-. cr *5 d) 
13 d) 5- 

S-H 
G 

d) 
13 G 

X) O OO 
CO 
O 

rs O £ 
*s 
G 

*G C/3 00 
G 

j> 
G G 'o o 
Cd 

o oo > 
G o 13 (D 

C/3 
O 
§ 
a 
G 

G 

O 
13 

C/3 
o - o +-> oo c3 

*53 Q 

G ^ 
G 

*> G d) <3 

G' G 
C/3 d) 
G d) o 
G d) G 

tSu^-Od-dKd-dd) 

O o 

<o 
d 
o o (U 
o 

d c/i oo +-; SJ 'd +-► C/3 H í> X 

CD 
13 o G o 
13 CO G 0 

d) CO 1 
G 

G d) 
G 

13 
G 

'Cd 
G 

13 
o 

O 
§ 

o" 
X 

G N 13 •*-» CD 
CJ r£ 4-» ^d) 

G 
DD G G d) 

00 2 G G >-• 13 
Í2 G 

*> G 
a 2 

8 £ 
C/3 G G ^ 

d 
0 d 
8 § d d 
2 a ^ 3 „ „ o d <u u i- _ t/i 

d dj 
d d 
o- o 

8 3 ^ l—t Q d 
d, £ o d G. o 

G 
O O 

13 
G d» 
CD 
> 13 
O O 
> G G d) d» o 

G ^ 
3) (D 

13 
G O 

d> ■ d) 
_ G 
Q- ^ 

d) 
OD G 

w O Ph 

Çl> 
C/3 
G d) oo 
00 

"2 8 w d O 
G V O J3 G 

C/3 G C/3 
^ /T-f d) G 
d) G 
^ o 
c/T ^3 

53 2 ^ G 
13 

C/3 
O 

a <d) 
Cd 32 :d) 
0.73. 

d) 
13 

d) 
13 

G O ?G 
CO d) -d 

H G 
d) d 

O G 
G 
di d) 

O 
G 
G 

CD O CO 
d) CO 

o d) G d) 
13 
O 

O 
13 

d) 
> 

d) O )G G G 
a G ?G O 

C/J 
G CO G d) CO 

d) d) CO d) 
G d) 13 CO 
G d» d O G Ch G CD d CD O Cd Cd G 

13 G 
13 

s 
o o 

E 
o o 

E 
o d) 

d) ^ d 
13 

* d O 
t-d 
13 

C/l 
O 

<o 
d 
o o <u 
o 

o t/l 

O d 
t/j 
O d 

d N 
< § t/J DQ 

di 
2 S íG 13 < d>- 
^ u 

13 
S w 

c^ 

S 
U, 8 ~ (D 

a o 
3 > 
IA d 
2 "S • ■--< ^ 
2 d G 

<u ^ -2 ^ 

d> ín ^ c/o d) 'G 

G 

I •G d) 0X) 
G • f"H 
d, 
d 
O d 

pi '£ 
O ^ 

< 

2i-< 

G 
> 
O 
G G ^ 

' C/3 OO 

G 
13 

G G 
a 
G d) 

G G (U CL) 
g-Tt) -3 

• C/3 
•■d) G 

*-( G 
O 

ÍG G 
13 

(D 00 o 13 
13 G G 

§ O (O 
^2 

)G 
E C O 
d) G 13 DD G d 

*53 

C G 
s 

.2 *53 
G 

O d) 
c <G G 

< 
d 
Cd .S G CO 

d) G 13 g 

O ^ 
•G ^ [d) 

g 
va ^ 

G O 
-3 
c 

S .2 
d d M 
d 8 

.> d 
d 0 

c/i 
G G 
Cd 

d) 
O" 13 

d) o 
di) G 

d) 
■2 d d 
O . 
^ o 
oo 
O 

13 
G 
G 
E 
00 
G 00 (L) 

G G 
G 13 
O 
0 G 

^2 G 13 
Dh 

G 
G > 
(/) G G cr CG CO G d) G 

CG cr 

d) 
13 

d) d) 
C 
O 
U 

G oo 
13 O 

13 
C/3 
O 

13 
O 

o ^G O 
O 
ê oo ^ 
G V3 
O G O 13 

d) ^ 

8 8 
)0 G ; 
2 Cd G oo d) d) 

G O 
G G 

•C o 
G 

13 
oo 
O 

H 
oo 

_ G o d> G ^ 

d) t-4 
Cd 'q 

oo G O 
G 01) G 

O )G -1 O Ç? 
2 8 ^ d- iS d d3 

ÕH yi •d <U .2 ío 
c 2- d 2 
a, 2 

o Li 
Oh 

yx o 
yj d 

"O 

(U 
o 

í£ "ü o -- c/l 
> 
2 - 
o.< 

C/3 

C/3 
G d) C/3 
00 
O 

13 
G O 
d) ^3 o çd G 13 

c/T 
o 2 
G «G G CD 
O 13 

C G 

O G 

^ ^ a CL Í2. O G 

G 
G * G 
0 o 4J yi 
2 O " id o- d 
2 d 
2 8 
Cd G 

d) 
13 

o J3 ti 13 
g s 
a t3 
a d 

d tu 
Uh 

D c/i 
d _ 
H Q 

o yi 
g W 
P £ 

c D 
o .£ 

G 13 O O 

d) 

o d) 
.1 || n d O 
U u 

co 

(N 

C/3 G 
13 

oo ^3 
O 13 

G 

<G 

O )G x ' O C oo 
G co 2 Cd G G 
O í> S 

C/3 d) 
IO o 
G Ai d) 
E t/3 ^ ^ G d> C/3 d) O t-1 

d) • 1 E "G G >-< -tá -T-J Ç .G G t3 Cd ^3 
G C O -r^ d) G X Cd o O > dH Cd CX 



eu cri oo C/j 
S O cr DiJ T3 -o -o iO C3 ^ 03 

2 -o 03 -ê 2 O y" )C3 -h CD o DX) 
s ro ü 03 -O DD O )03 O ^ 

iS > 
T> c 

V- =3 O cr cr rc 
r o3 Dh D CyO Ph cr Oh rc O. OJ 03 c/2 Ph • c ^ ccd o cr (D DD 3 CL TC o3 o T3 03 o- T3 O CL N "O D/J pC DD Dh c3 rc o3 ^ o . Í3 .2 D -rt O a > C/2 C/2 o3 -a tG T3 M-h M * 2 (D "p -o T3 T3 o .a 03 O "O CD ^ O CD T3 03 cd 2 a co3 C^ <D Ph DD Cd D rr\ 

D D -rj T3 c3 CL T3 "O TD N o3 , C/2 *—< 
g S-^g 

D."5 
O1 co 03 
c/2 D T3 

CL O TD O TD CJ C/2 X ^ L-h dd a 2 D ICQ c/3 (D T3 J-H C/2 a a o* -o a r* o c JP o a . a 2 C C/2 0 ^ CD TD 
2 o C/2 TD Cd a * c/2 <D Ph CL o C^H O ^ CO CL CL CL cl.a O -o D CD C/2 Ç> (D a M ca rD D H-* u a o CD O 

Td X) 
CD D C/2 -a TD Cl 
od ca a ^ .a -a ?o _ -rt* C C/2 

^ ^ ^a a 
DD ^ a -a CD- DD T3 o a: -a -a cr a a ca DD O DD ' O "O CD c/2 -a a a 

a o a a cr a co a (D a 
ca cr 

-a od a CL -a 9- D S c/2 a f j 
o g -aj (D cl a ■♦—» a o 

ca cd CL 'a rO (D CT CD C^ ca a^ o 

CD- 
CD- 
a .aJ 

C+H a a CL DD 
O CD a ^ £ a a t<D 

a 9 
td P 

CO <D 735 CO CO 
a! UJ ca a ?a o co (D CL a 

O CQ 
5 CD < -o -T3 — 

Q tD 3H 
-a -D 

jra & c/i cu 

S 0 
a '■7 

U C/2 D «D o .a 
a CL 

"2 a (D C/2 lh a CD (D D cO 
CL CD (D a )c3 a a cr o a oi 

CO 7? a a a CL cl a 2 }-« ac dd a o cLh O- D- o a a a ca; rD C/2 Oh a DD 
cr o CD c/2 a co a a C+H d a s. -a T3 (U tD < U m T3 . "O ■d 

T3 a- w 00 T3 u < < TD 3 cn tD 
3 N P- CJ TD 

■ê 3 00 ,Z o 
So o $2 3 3 

.>s < oo 3 oo Z TD Z 3 3 3 3 (3 P-, < oo 
3 td u td 00 

o 
o O D O 

O 03 ^ 3 u to 
(U w 

TD TD CN 

ín m 
ín iu V co W 

o -o iod !C3 O « O o 3 
^ 'O 3 0 
< C3 T3 O 

o c3 2 

^ <s g 
w .S ^ 3.S 



00 C/} 
O -rj cá 

cá ^ cá 
s 

00 
O o 

Oj oo Tá oo cá «D 
Tá ^ 

Oá 

V) 

1 « S o o 
^ c JJ d dD lH (U X) CJ i d O D id 
a c 

<D 
S< O 

1/5 
o d 

-s õ 

o o 
<D 

B cá 
> u. 
i3 a ^ 
S - o c/d cá TJ <d X cá 

a> ix t—< Tá 

cá 

Oá 

cá o ^ 
^ íd O d O- ."d d! d (D 
d O 
d tí d d çç <u <u o 

• rH d ^ 
O > 

p-i *-d - — d o 
ui 0 Z -í2 yd d . w on 
^ ^ 3 CO d 
2 ^3 c ^ ^ cá 
^ g- § j-; G GO 
s ^ ^ 

& 
Dh "3 d 

■d 0" d írf 
g J 
C^I O 
o a 

cá 

O b 
3 ^ 
hás c/d 

« 
o . (S CJ d 

"d Cd 
<2 £ o 
o c2 _-a 
« 3 '^J 

.2 r- x: 
o c d 
o o o C/D O O 

.r cá O 3-1 ?cá C/D C C/D O <D O í—< 
Ch o 
X id tu o <u 

O 5- 
o. 
(D 
<D 

^ N 
O J3 icá 

â ?ct3 
ír o 

.a S 

DH <D 

00 •• 
0 1 

C/D 
o ^ -3 S 

"d 2 
-d -g — d 
^ O CJ 
O c/5 

O 
" g 
d £ 

O O 
"O .d 
.2 33 CJ d 
d o aj o 3-> (D 

^2 £ T3 (U 

2 o d -d 
4J d 
S g 
2 cr d 

O cj -o 
d u 
i3 -d 
d d 
o "d 
u g 

X o X (d O rs <U O 
g -d 
cxu 
. B 

'£ -g 

d 3 3 X O f—> LT) H <D 
cá cá 

s 
CJ £ 2 
^ -d .2 
« 2 £ 
2 'S S ícá íj O (D JH cá ^ g 

CO 
o 

'o ^ 
c 2 <CD -tá (D O 

*> ^3 

o ^ 
.tá (D cá 
Q- 00 n 

cá O 

- cá 
C 
o £ CJ 

/,! 0 
CJ (C3 
o g- ícá -t—• 

"3 c 

5 -2 x 
£ o .S 

S d CJ 

i/3 aj 
o d x -g 
3 2 d 00 

.2 V5 O (D 
iS g CJ (U I- o 
o 1/3 

<S .2 
" -2 d ^ cá 
cá 
£ o 
2 -§ C/D 

'c/D O oo ícá 
O c^) 
O *> 
£ 'Cá 

„ (D 
cá iO 

Tá c> 
■1 S 3 > d 

£ 2 d .5 
C O 
di CJ 

TJ 

00 cá O Tá 
"S V-. 

oo CJ Í-H 
T3 iD 

> 
oo 
O 

Gá r^á Tá 
(D 

cá QJ 
> oo C/D áá <D O ,TP 

< 
Cd 
2 -2 o •d ^ x 
" i3 d .d S 3 Tá oo N C/D 
c/D ÍD ^Cá lá o ^ 
(L) <D c oo C "D 

o o _ 
4> ícá ^ O1 

oo cá 
O —' 
cá v 
B 

O d d 3 dJ 
d I 2 ^ 
CJ 3 

dJ ^ OJ 
cj d g c/ x -2 

x 2 o « 

8 11 '§ S x c o c> 2 

o cj . 

■r-r Cá ., Já ^ ^ 
cd -tá ^ !_, C/3 T3 

(j0 
O 

è 

a; 



8 
C5 
O 

O 
l< 
0- 
< 
& 
o 1—( 
H 
Qí 
< 
Dh 
'< 

< 
Q- 

< 
s 
u 
oo 
< 
Q 
O 
H 

S 

2 
CQ 
O 
C/5 
C/5 
< 
t/5 i—t 
P 
a 
oo 
W 
0h 

I 
O 
u 

o 
o >—( 

£9 
CQ 
0 
h- 

1 

s 

s 

-Q 
I 

ro 

i 

t/5 
w 
o 
C/5 

u 

o 
u 

Ü 
o 

o 
Q 
O 
H 
W 

P 
Pí 
H 
t/5 
£ 

á 
p 
H 

P 
H 

o 
a 
o 
'a o 

o 

§ 1 H 
<2 

cd ç" o tí 
0 S 2 e ^ oj o ^ 

O ^ id 
$> <!> C3 4—» 
& ç 

111 (U «u c+í 

O 

a> (U 
2. ^ cr x) 

d 

c ^ 
r2 2 
u & 

m 
O S ícd ^ 
2" 15 

'o 15 
tí cd 
cd 13 

'Cd td 

a 

0 

1 S cr co 

& Cd (LI O- 
.5 g 
05 "g 
tn 
% £ cd 
2 O 2 lci CO rw 
15 
vj CL 

.2 "Õ 
'2 g 

O 
-d 
O ,§ 

O § 
0 ^ 

'p, ^ 
vo 
1 s 
a o 
o rt 
E .2 
o o 05 05 

<5 

s 2-2 • i—* ' ^,, P P- Cí) p. <o o (U ^ o ^ 
o ^ ^ ^ "O 

oo d C> "JJ to d d Ph 0-, cr o P -P 

< 
d 

"S d 

C3 

O O 

o o 
C3 d PH 
d 
o 

-1 
d 

"d 
S 'Ph 
O 
"3 

CO CO d cd cd d 
d d cd 

d 
cd d <\) > 
s cd 
d O 

co 
d cd • l-H cd d 

Ü cd 
*o -§ 

-+-» cd 
O <d d Ph 
d .d Í4-H CO d 

d 
O d 

Uh d Ph H 

o ^ "d 

Bh o 
d d 

§ 

cd cd o P 
C w 
2 'l- 05 

cd 05 
> 

O P 
-a -o 
c 3 >-< 
P „ 
8 2 

'd 
O 
d d o 
S 
"S CX) 

co d d d d 
a g-P £ 

o d o d 
Ph 

(2 
d 
d d 
d 

o 
d 

t: d 
Ph 

O 

d 
o d d d o £5 co d o 

d d co •P pP 
o 

& Cü co CO — 
UJ Ç3 > CO d d d 

H IO d O ^o H d v 0 o d ^o d d d d 
CQ o Ph d C3 • 
O d p o co d- CO CL 

qj in o -a JD Cl rt i/i 05 cd 
13 c/5 13 &, 15 05 l/l CL 

u o cl ra 

c/5 £ 5/5 
Z O X 3J 05) IP u o 13 05- Ip c2 p3 C/5 -d o p o o p o U y5 O P z Uh g C/5 H -a 13 C2 W P H < P 13 P ^  ' 

W P < C/5 O c/5 
d 
o 

o ir> O 
Z r I 

O 05 P cd P G 
13 13 P . 

13 P 
-a ip O CL O 

-d 015 2 P '2. P IO CL / \. CP 
2^ G p P w d o o> d OD "05 
p p "2 p tí ^ d d p C 
t: o & CL Cl -C W r"H 
CL 05 Cl Lh 

cd 

n
a 

qu
e cd O 

§ 
d Ph 
O d 
J-H +-' CO cd 
d d 
o 
p 
(IX cd 
d d 

O co 
o 
d O d /cd 

CO o 
d d 

d 
o o o 

05 l/l -a u 
IO 05- 

"05 P 
CL 15 cd l- 
CL 

05 
M ^ i d +-> d 
2 d 

■- 2 
p 

p -d 
"Õ 2 o CL c/l 05 05 d 

p- 00 C/3 O 05 05 ip ío io 
2" a- o> 
2 d LG G —i 13 og P d d »-< p- 

o d o 

C 
O d 
Ph 
O Dh 

£ d 
d 
o 
Dh 
o" d o d 

co a 
O "O 
C o 
^ d o - 

CO 
. . d d d 
d d Cl ^ ^ co Cd 

& d 
Oh 
O d 

o 
d 
d d 

H—» Ph d d Ph H d d Uh (O 
X d d 

d 
cd QX CO 

d > 1 Ph CO o d 
d 

d" 
Ph CO Ph 

H—1 
CO 
p d QX O cr Ph O 

<2 

cd • Ph . cd 
Ph 
CO 
o 
d • 
.2 ox) <53 
ü -05 
:> c 
n. S 

cd 
> 

CO 
O 
d 

cd CO 
'3 
^ d co cd 

O d O- ío 
d d § H—• fO CO 

o a-) d d O C/J o d O CO id o 
*5x) 
d 

cd o 
d d 

d PH OX) 
o 

O tí 
d o 

o 
d 

H—' d 
d o d H—» Ph 

E d -4-» 
O O 

d 

ip .2 
g" o g 
2'B- £ 

"11 



(L) o oo (D 
-d ícd O "O 

O cü n 

C3 d 
T3 T3 o ^ ?cd -O ^ 

O 
QJ 00 -o d d d vflj Tj -a • Dh 

-D £ .-2 E ^ D Ç3 
- "d o (i> 

x> 2 -5 X) T3 cr o -o TC d y o . 
s E o> o X- o 00 Qh O PU. 5 ^ -d d -o w d TD O CO rj co 

S 0 
d cl 
CX 

d _d 2 Tj & T3 a w CO 
O P rC x: "ti x -o o • '"d X3 ^d o d .d PU E Ê Pu d TC (D X 

-d o x x X3 d d i-i d 
d d 

X íd 1 "d «i> ^ o X > -d d <d d «D 
d (U o p d 
& ^ 
§ Õ 
O Ph 

X UH cr d 2 íd d ^ X Dh d o d d PU cr cd x d PU <a-> oo d u/j o CU 
X Uí o v _2 d d P D/) 2 f h x P d 

PU 

P d CO o CO CO 
O P d p d d d !L) d d < &. o d co 

PU P cr O O d d Xd 

d 
d íd o &0 c3 

d X 
^-í d d 3 x cr —- cr - cr oo d co d p co 

Ph cr PU cr 

d d ?d o o 

t; 
CO S p ^ d io p- 
x .2 

P <d <d | C+H Q U . 

d 
d 

o -Td Pu o 
íd X d 2" p Ph C3 pu v2 

d DiJ d 6 00 d 
p *0 

d CO P p d d d OD «d p p cu IO d p d x o d d co d d p- d PD P X cu p p d d co d d v- PU íd DD O- d íd DD 2 o d cu co d co p p o d <d d d d x U-H d DD 
§ Ç (U T3 X} OJ x) O Oh X o u l> -l-H u X a 

• o 

x ÍC3 cr O' x 'íl oo « O o s O K &n <f M X! ai u- X 
< Q W D j- X x 

W P C/J u > 
oo 

r^- o 
o o 
o Cn 

u (U ro X X C Ki _o 
o o d 

d o p- d co d (i_> d 
^ § S g I 
P rp co P p x n o .S Tt fH P ^ ^ 

^ d u* oo p d p d co X 
p* o d p p 
S H 2 ^ X 

d 
<d O X x 

cpx 2 Ph íd PU CO Q ^ P d 
PU PD d .r^ 



305 

EIXOS PARTICIPANTES E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DA 
PESQUISA 

, Declaiação de Genebra 
DDC 

CDC 
Const./88 
LDB 

ECA 
RCNEI 
DCNEI 
Proposta JF |nst Verc|e 

PPP ■  Creche UFF 
Coord./Direção (4) 

— Auxiliar de 
Serviços Gerais (3/ 

^ Profissionais (5) 

G3: Creche UFF (9) 

■ 2o. Período da A. Paula: 
Inst. Verde (11) 

. Nota campo 

Entrevista (dupla e individual) (5) 
... Inst. Verde (9) 

Observação (10) < ncc-n 
Creche UFF (1) 
, Creche UFF (1) 

Conversa sobre a < 
Prática (2) 

Entrevista (conversa) (15) 

Desenho (16)   

bservação i.IO)- , 

Inst. Verde (1) 

Se criança governasse 
o mundo (2) 

- -.. _ Direitos das crianças 
segundo R, Rocha (6) 

Video: Episódios tese (7) 
— Direitos das crianças 

, Inst. Verde (9) 

Creche UFF (1) 
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ANEXO 7 - TERMO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Juiz de Fora, de de 200 . 

À   

Secretária de Educação de Juiz de Fora 

Como doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal Fluminense regularmente matriculada com o número D.011.106.0, venho solicitar 

autorização para realizar no ano de 2009, observações videogravadas e entrevistas 

audiogravadas com as crianças de uma turma do 2 peiíodo da Escola 

como atividade necessária para a finalização da tese de 

doutorado intitulada A CRIANÇA COMO SUJEI 10 DE DIREITOS; POLÍTICAS E 

PRÃTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, cujo resumo encaminho em anexo, bem como 

modelo da autorização que será solicitada aos pais e às crianças. 

Cumpre ressaltar que fiz contato com a diretora da referida escola e também com uma 

professora, ambas concordaram com a realização da pesquisa de campo junto às crianças. 

Certa do atendimento à minha solicitação, aguardo resposta. 

Atenciosamente, 

Michele G. Bredel de Castro 
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ANEXO 8 - CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA ENTRADA NO CAMPO 

Niterói, de de 200 . 

Sr(a). Diretor(a) 

Tendo em vista o objetivo de coleta de dados para a pesquisa "A CRIANÇA COMO 

SUJEITO DE DIREITOS: POLÍTICAS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL , que 

subsidiará a Tese de Doutorado do(a) aluno(a) MICHELE G. BREDEL DE CASTRO, 

regularmente matriculado no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense, com o número D.011.106.0 e sob a orientação 

do(a) Dr(a) DOMINIQUE COLINVAUX; vimos solicitar o apoio desta instituição no sentido 

de receber o (a) referido(a) doutorando(a), para o desenvolvimento das atividades de pesquisa 

relacionadas à produção de sua Tese de Doutorado. 

Gostaríamos de registrar que a atuação do (a) doutorando(a) nesta instituição, é 

entendida por nós, como expressão de mútua colaboração e aprofundamento de vínculos 

institucionais entre diferentes espaços educativos. 

Agradecendo sua atenção, subscrevemo-nos e nos colocamos a disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 
Atenciosamente 

Orientador(a) 
Coordenador(a) do Programa 
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ANEXO 9 - TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Sr(a). Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

Fluminense. 

(nome da instituição) 

aceita receber o (a) doutoranda(a) 
para 

desenvolver atividades de pesquisa relacionadas ao Projeto de lese 
  , no 

período de 

Endereço da Instituição;    

Telefone:   e-mail: 

Assinatura (e carimbo) do responsável pela instituição 

Ciência do(a) orientador(a). 

  , orientador(a) do(a) 

^u'  tenho 
doutorando(a) —  _ J 

ciência de que o(a) niesmo(a) realizará sua pesquisa na instituição acima e.ta a 

Orientador(a) 
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ANEXO 10 - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR COM OS ENVOLVIDOS 

NA PESQUISA 

TERMO DE COMPROMISSO 

Sr(a). Diretor(a) 

Eu MICHELE G. BREDEL DE CASTRO, aluno(a) regularmente matriculado(a) no 

Curso de Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense com o número 

D.011.106.0 e sob a orientação do(a) Dr(a) DOMINIQUE COLINVAUX; me comprometo 

a preservar a identidade de cada um que participar da pesquisa; e ainda me comprometo a 

socializar com a equipe técnico-administrativa desta instituição, bem como os demais 

membros da comunidade, os resultados da pesquisa "A CRIANÇA COMO SUJEITO DE 

DIREITOS: POLÍTICAS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL", realizada nesta 

instituição, bem como seu produto final que se constitui na Tese de Doutorado. 

Niterói, de 

DOUTORANDO EM EDUCAÇÃO DA UFF 
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ANEXO 11 - TERMO DE CONSENTIMENTO DOS SUJEITOS ADULTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

A doutoranda Michele G. Bredel de Castro solicitou-me consentimento para participar 

de seu projeto de pesquisa "A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS: POLÍTICAS E 

PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL", a ser realizado com a turma na qual atuo como 

Professora Regente. 

Fui informada através de um encontro com a pesquisadora sobre os objetivos da 

pesquisa, características e procedimentos metodológicos. 

Ficou acordado que a utilização de instrumentos como câmera fílmadora e gravador de 

áudio serão utilizados, a menos que eu tenha objeção específica a alguma gravação. 

Entendo que os materiais produzidos em sala, ou fora dela, tanto pelos alunos quanto 

por mim, também poderão ser utilizados caso sejam pertinentes aos objetivos da pesquisa e 

futuras publicações científicas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, sabendo que poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a realização do mesmo, sem que 

haja qualquer restrição da pesquisadora. 

É de meu pleno conhecimento que a divulgação dos dados da pesquisa sei vilão a fins 

puramente científicos, acadêmicos e/ou didáticos, sendo resguardada minha identidade, a 

confidencialidade das informações e dos demais envolvidos no estudo. 

Juiz de Fora, de de 200_. 

Nome do participante; _ 

Assinai, do participante. 
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ANEXO 12 - PESQUISA EMPÍRICA: INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA 
PRODUÇÃO DOS DADOS E NÚMERO DE HORAS 

Instrumentos utilizados IM0 de horas produzidas 

Diário de campo Foi feito registro manuscrito em caderno 

Fntrpvista aiidionravada com os adultos 2 hs e 19 minutos 

Entrevista audioqravada com as crianças 3 hs e 58 minutos 

Observação videoaravada 10 hs e 43 minutos 

Conversa sobre a prática 1 h e 30 minutos 

ri 
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ANFXO 13 - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A VICE-DIRETORA, 
COORDENADORA, EDUCADORAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

I - Perfil pessoal, acadêmico e profissional dos participantes da pesquisa 

A) Perfil pessoal 

1.1 Nome: 

1. 1 Insitituição: 

1.3. Sexo; ( ) feminino ( ) masculino 

101 

1. 4. Ano de nascimento: 

1. 5. Situação civil: 

B) Perfil Profissional 

2,1 Ensino médio 

Instituição; 

Ano de conclusão: 

2.2 Ensino Superior 
Instituição; 

Curso: 

Ano de conclusão; 

2.3 Pós-Graduação 

Instituição: 
Curso; 

Ano de conclusão: 

 "  TTram feitas as perguntas de n» 01 à 09 para Iodas as profissionais 
!"í rdTsttl-rforan, feitas as perguntas de „M0 e 

e para as 
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C) Perfil profissional: 

3.1- Tempo de atuação na Educação? 

3.2- Tempo em que trabalha com Ed. Infantil. 

3.3- Tempo em que trabalha nesta instituição? 

3.4- Situação funcional; efetivo ou contrato 

II - Questões 

1 - O que é direito? O que você entende por direito? 

2- Seus direitos são respeitados? 

3- Você acha que criança tem direito? 

4- Tem direito a quê? 

5- Os direitos das crianças são/tem sido respeitados? 

6- Você acha que as crianças têm direito à participação? Em quê? Como? 

7- Aqui no espaço da instituição a voz, a vontade da criança ê levada em conta? Como? 

De que forma? 

8- Você percebe a participação das crianças nas decisões da instituição? Se percebe, isso 

acontece em que situações? De que forma? 

9. como você organiza a sua rotina de trabalho de modo a ineluir a partic.pação da 

criança, a escuta da sua voz. i or 

10-Quanto ao seu planejamento e organização do seu trabalho, como ele e reabzado. Tem 

reuniões para definir? Com quem? 

como inclue a participação das crianças na organização do seu trabalho? orno percebe a 

aarticipação delas? Há espaço para que elas se manifestem? Como? De que forma. 
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ANFXO 14 TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELAS 
CRIANÇAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

Eu, Michele G. Bredel de Castro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal Fluminense, estarei realizando uma pesquisa na turma do 2° período da 
 , na Escola Municipal 

professora regente     

durante o ano letivo de 2009, efetuando anotações, observações 

audiogravadas e a utilização de desenhos produzidos pelas 

crianças Por este motivo, estou solicitando a autorização dos Srs, pais ou Responsáveis. 

Comprometo-me a utilizar os dados obtidos nessas observações, entrev.stas e 

1 • «nmcnte como elemento de análise para a minha tese de 
desenhos produzidos pelas crianças somente como 

doutorado e em futuros trabalhos acadêmicos, ressaltando que será resguardada a tdenttdade 

da criança, a confidencialidade das informações e dos demais envolvidos no estudo. 

 autorizo SIM () ou NÃO 

(Responsável pela criança) 

observação videogravada, realização de entrevistas audiogravadas com meu(minha) 

e também a utilização de desenhos produzidos por ele(a) na Escola 
. durante o ano letivo de 2009. 

icipal      ' 

Autorização do Responsável pela criança 

Juiz de Fora,. de de 2009. 
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ANEXO 15 - TERMO DE CONSENTIMENTO DAS CRIANÇAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

Eu Michele G. Bredel de Castro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal Fluminense, estarei realizando uma pesquisa na turma do 2° período da 
 , na Escola Municipal 

professora regente   

durante o ano letivo de 2009, efetuando anotações, observações 

Uje^ÇãvãdãÇenlrêv'stas audiogravadas e a utilização de desenhos produzidos pelas 

crianças. 

a ntihVar os dados obtidos nessas observações, entrevistas e Comprometo-me a utilizar 

desenhos produzidos pelas crianças somente como elemento de análise para a minha tese de 

doutorado e em futuros trabalhos acadêmicos, ressaltando que será resguardada a tdenttdade 

da criança, a confidencialidade das informações e dos demais envolvidos no estudo. 

Autorizo a observação videogravada. realização de entrevistas audiogravadas c 

fiwõn de desenhos produzidos na Escola também a utilização 
. . . durante o ano letivo de 2009. 

Municipal      

Juiz de Fora, 
de 2009. 
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AMFYO 17 GRUPO DE CRIANÇAS REUNIDAS E RELAÇÃO ATIVIDADE ANEXO pR0p0STA pARA CONVERSA COM AS CRIANÇAS 

INSTITUIÇÃO 
Instituição Rosa 

Instituição Verde 

Flora, Beatriz, Danilo 
Luana, Heloísa e WaNacg 

imÊDÃsmmÃs 

Fernanda, Cíntia, Pedro 
Paulo, e M.Eduarda 
Lourenço 
Francisco, M.Eduarda, 
Danilo Moraes 
Flora, M.Eduarda, 
Fernanda. Beatriz 
Fernanda. Maria Eduarcte 

Pedro, Brenda e Anna 
Clara  — 
Mariana, Cauã e Maria 
Eduarda  
Luiz Pedro, Brenda, Caua 
da Silva Costa  
Cauã Oliveira, Pedro e 
Mariana 
Cauã Oliveira, Pedro e 
Mariana  
Luiz Pedro, Lauren e 
Mariana 
Luana, Anna Clara e 
Cauã  

LITERAT INFANTIL 

X 

X 

X 

EXIBIÇÃO VÍDEO 

X 

X 

X 

J 
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ANEXO 18 DIRFITOS DAS CRIANÇAS RETRATADOS NAS PRODUÇÕES 
" GRÁFICAS 

Participação Proteção Moradia Brincar/Diyersao Pedro Anna Clara Direitos Wallace 
Luana Maria Eduarda 
Brenda Beatriz 
Cíntia Fernanda Crianças 
Caua 

Fernanda 

total 

OBS: cinco crianças 
fizeram desenhos que não estavam relacionados aos direitos das crianças. 


