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RESUMO 

 

SOARES, Kamila Oliveira. Educação Infantil e Oralidade. 48 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Curso de Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal 
Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio 
de Pádua. 2017. 
 
 
 
Este trabalho objetiva o conhecimento e reflexão acerca de práticas pedagógicas no 
cotidiano da Educação Infantil. Sua origem pode ser encontrada em uma importante 
etapa da formação docente – o Estágio – espaçotempo privilegiado para o diálogo 
entre teoria e prática. O período dedicado ao Estágio configurou-se provocativo à 
produção de conhecimentos, levando a questionamentos e reflexões a respeito de 
uma prática pedagógica alimentada pelo respeito e dedicação entre alunos e 
professores. Dialogando com esta busca, estiveram presentes a Oralidade e a 
Afetividade, as quais sinalizaram as particularidades das crianças e sua participação 
no cotidiano da sala de aula. O desenvolvimento da pesquisa foi orientado pela 
Cartografia deleuziana, o que possibilitou movimentos pelo campo investigado e 
resultou no encontro com o que se mostrava, em detrimento de uma lógica 
prescrita. Como procedimento de pesquisa, foram coletados relatos, os quais foram 
transcritos em diário de campo e subsidiaram a escrita deste trabalho. Durante o 
processo investigativo, a ocorrência da temática sobre a disciplinarização dos 
corpos foi constante, presente nos ritos e práticas de coerção empregados, em 
escalas microscópicas, para oprimir, vigiar e punir os alunos.  
 
 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Cotidiano; Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

 

SOARES, Kamila Oliveira. Educação Infantil e Oralidade. 48 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Curso de Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal 
Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio 
de Pádua. 2017. 
 

 

 

This work aims at the knowledge and reflection about pedagogical practices in the 

daily life of Early Childhood Education. Its origin can be found in an important stage 

of teacher training - the Internship - space privileged for the dialogue between theory 

and practice. The period dedicated to the Internship was provoking to the production 

of knowledge, leading to questions and reflections about a pedagogical practice 

fueled by respect and dedication between students and teachers. Dialoging with this 

search, Orality and Affectivity were present, which signaled the particularities of the 

children and their participation in the daily life of the classroom. The development of 

the research was guided by Deleuzian Cartography, which made possible the 

movements of the field investigated and resulted in the encounter with what was 

shown, to the detriment of a prescribed logic. As a research procedure, reports were 

collected, which were transcribed in field diary and subsidized the writing of this 

work. During the investigative process, the occurrence of the subject matter on the 

disciplinarization of the bodies was constant, present in the rites and practices of 

coercion employed, in microscopic scales, to oppress, to watch and to punish the 

students. 

 

Key words: Pedagogical Practices; Daily; Child education. 
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Educação Infantil e eu: nossos encontros 

 

 

Quando pequena morava em um distrito chamado Colônia, que pertencia a 

cidade de São Fidélis/RJ. A primeira profissão que pensava em seguir era de 

professora1, fui para a escola com meus cinco anos de idade, minha mãe já tinha 

me ensinado a escrever algumas palavras, eu adorava ir para escola todos os dias, 

minha escola era pequena e o que separava a escola da minha casa era um rio. 

A escola era dividida em duas partes, a de baixo ficava com os pequenos 

(Educação Infantil) e na de cima ficavam os maiores (Ensino Fundamental), na sala 

do antigo C.A. (Classe de Alfabetização) as carteiras eram de madeiras e os alunos 

faziam duplas, nas paredes tinha o alfabeto e alguns desenhos. 

Nas aulas, a professora tinha uma cartilha de onde ela retirava as atividades, 

ela passava no quadro negro e toda classe copiava, tínhamos um caderno para aula 

e um para casa. 

Quando meus pais mudaram para Santo Antônio de Pádua/RJ, fui para a 

escola próxima ao bairro que morávamos tudo era diferente, não tinha as carteiras 

em duplas, não tinha a cartilha, a prática pedagógica era diferente, não tinha minha 

professora nem meus amigos, tudo era muito novo. 

Lembro que no primeiro dia de aula minha mãe me levou e me deixou 

próxima a um primo, quando o sinal tocou, eu o acompanhei. Era para formar fila e 

cantar hino nacional, porém, um aluno disse que não poderia ficar ali, pois existia 

uma fila só para meninas e para esta fui encaminhada e fiquei atrás de uma menina 

que usava presilhas de joaninhas. 

Após isso, entramos na sala de aula, e não tinha as carteiras em duplas, 

então sentei na segunda carteira e fiquei à espera da professora ir para o quadro, 

enfim, ela deu boa tarde e começou a andar pela sala entregando umas folhas e eu 

fiquei sem saber o que fazer. 

 Fiquei nervosa e perguntei à menina da presilha de joaninha o que era para 

fazer, e ela me disse que era para fazer a atividade da folha, e ali eu comecei a 

                                                             
1
 Por se tratar da modalidade de ensino Educação Infantil onde em sua maioria as professoras são 

mulheres e também com objetivo de facilitar a leitura do texto usarei o termo Professora. 
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entender que havia novas maneiras de se fazer atividade, diferentes da que eu 

estava acostumada, novas práticas pedagógicas. 

Sempre gostei muito de estudar, mas naquele momento tive algumas 

dificuldades quanto à maneira como a nova professora conduzia a aula, dificuldades 

essas que hoje vejo que não me prejudicaram, pois fui feliz em consegui ser 

acolhida pela turma e pela professora. 

 Quando fui estudar Pedagogia sempre pensei o quanto uma professora pode 

ajudar na formação de um aluno, e como sua prática pode favorecer para o 

crescimento de seus alunos e dele mesmo. 

Quando iniciei meu estágio, comecei a refletir sobre essa importância na 

Educação Infantil onde tudo é novidade, o quanto a intervenção da professora pode 

ser significativa, possibilitando que o aluno faça apropriação de conhecimentos no 

seu desenvolvimento. 

Neste trabalho o meu objetivo é conhecer e refletir sobre as práticas 

pedagógicas cotidianas na Educação Infantil, senti essa necessidade, pois, antes do 

estágio na Educação Infantil tudo era muito distante para mim. 

Quando adentrei em uma sala de aula na Educação Infantil todas as 

discussões feitas na universidade começaram a fazer mais sentido para mim, e no 

decorrer dos estudos, comecei a pensar até que ponto a prática pedagógica pode 

tocar a vida de uma criança. 

Fui para estágio em uma creche e fui me interessando com o que 

presenciava e fazia relação com que aprendia com os teóricos na graduação, e a 

cada dia algo ia me motivando a pesquisar sobre aquelas práticas ou aquelas cenas 

que elas produziam, a princípio sem nenhuma pretensão de que o que fosse surgir 

ali, se tornaria o tema para ser discutido no meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Diante do que presenciei no estágio, alguns fatos me chamaram atenção, 

onde resolvi fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender melhor essas 

temáticas que sempre discutimos em nossas aulas. 

Há muito para ser pesquisado na Educação Infantil, em situações corriqueiras 

do dia a dia, podemos entender melhor questões que as crianças vivem em seu 

cotidiano e levam até a sala de aula, conforme afirma Callai:  
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[...] As pequenas gestualidades das crianças são sinais importantes 
na pesquisa, elas nos dizem “coisas”. Suas trajetórias singulares são 
atravessadas pelos contextos social, histórico, cultural e econômico, 
despertando nossa atenção para os papéis que os sujeitos 
assumem em nossa sociedade, dentre eles, sujeito-aluno, sujeito-
criança [...] (CALLAI, p.49). 
 

A autora citada acima nos permite entender que perceber a criança enquanto 

sujeito ativo no mundo nos permite compreender melhor o papel que ela 

desempenha no mundo. 

As crianças não devem ser subestimadas, pois elas estão a todo tempo 

pensando, agindo, arrumando maneiras de burlar as regras, se organizam, fazem 

suas regras nas brincadeiras, deixando os adultos admirados. 

 

[...] O adulto não deve subestimar as crianças, mas sim, incentivar 
que elas nos mostrem seu mundo e nos ensine o que elas já sabem 
e descobrem a cada dia. “capazes de pensar e decidir sobre as 
coisas do mundo e de participar de seu próprio processo formativo 
[...] (QUINTEIRO, 2005, p. 139). 
 

 Como podemos ver nesta citação acima o incentivo a valorização dos 

sentimentos das crianças é de muita relevância para que possamos perceber o 

quanto elas já possuem de conhecimento. 

Antes de ter contato com a educação infantil eu tinha um olhar equivocado do 

que realmente era, e como era importante, pois quando criança tive meu ingresso 

um pouco tardio como já mencionei acima. 

 Sempre ouvi familiares dizendo aos meus pais que era bobagem a minha 

inserção na escola muito pequena, pois lá eu não ia aprender “nada” apenas brincar 

e “passar por cima”, o que era uma atividade onde as professoras faziam desenhos 

ou letras do alfabeto pontilhadas para que os alunos cobrissem. 

 E ainda hoje pessoas tem um conceito de Educação Infantil equivocado, por 

isso acredito ser importante estudos onde possa ser demonstrado o quanto é 

enriquecedor para uma criança sua entrada na Educação Infantil. 

Acredito que toda professora deve ser uma pesquisadora, e sua sala de aula 

é um campo rico em informações, onde ele ensina e também aprende com seus 

alunos, “ensino porque busco, porque indaguei. Porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervendo educo e me educo. 
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Pesquiso para conhecer o que não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” 

(FREIRE, 1996, p.14). 

Quando pesquiso a Educação Infantil é com a finalidade de ressaltar o como 

podemos aprender de novo com os pequenos, eles com sua inocência são capazes 

de nos ensinar um novo olhar e nos fazer entender melhor seus pensamentos e 

modo de agir. 

Para Barbosa e Filho (2010), o desenvolvimento de pesquisas que 

compreendem as crianças como sujeitos participantes ainda é um campo incipiente. 

Isso pelo fato de que nós, adultos, necessitamos abrir mão do que tradicionalmente 

afirmamos sobre os grupos infantis. 

É comum que os adultos tratem as crianças como tábulas rasas que 

necessitam obter conhecimento, mas engana-se quem acredita que elas são 

“vazias” de saber, em diversas situações que presenciei fui surpreendida por 

respostas e questões dadas por aqueles pequeninos, que me motivaram ainda mais 

a estudar o seu cotidiano. 

O que irei procurar nesta pesquisa é o “estar com elas” “em meio a elas”, 

olhar para elas em busca de enxergar além do que estar sendo posto, mas o que o 

seus olhares e gestos querem nos dizer para que possa perceber como deverá ser 

a prática que valorize aquela sala de aula. 

Entendo que refletir sobre a prática que a professora constrói junto a seus 

alunos, possa ser um bom passo para se obter aulas enriquecedoras, pois segundo 

Freire, é necessário que o professor faça esse exercício de refletir enquanto sua 

prática. 

 
[...] na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunde com a 
prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto 
objeto se sua análise e maior comunicabilidade exercer em torno da 
superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, que 
quanto mais me assumo como estou assim, mais me torno capaz de 
mudar, de promover-me, no caso do estado de curiosidade ingênua 
para o de curiosidade epistemológica [...] (FREIRE, 1996, p.18). 
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Paulo Freire nos permite perceber que nossa prática é feita de mudanças, 

adaptações, não iremos ter uma prática para todos em todo momento, e sim iremos 

nos reinventar a medida que forem surgindo necessidades em nosso cotidiano. 

Não busco encontrar uma prática para ter como perfeita, mas sim conhecê-

las e entender como posso utilizar das diversas práticas pedagógicas a fim de 

valorizar as singularidades de cada turma e de cada aluno que a compõem. 

Entendo que é fundamental que possamos ter uma relação entre teoria e 

prática para que uma auxiliasse a outra com objetivo de pensarmos uma prática 

onde o foco maior seria uma educação de qualidade e a valorização do que o aluno 

pode trazer de contribuição para sala de aula, logo que a aula é direcionada para 

ele é importante que suas pontuações sejam respeitadas. 

 Sendo assim, dividi este trabalho em quatro seções. Na primeira apresento a 

metodologia que utilizei para produção desse trabalho, os meios que levaram até a 

pesquisa.  

Na segunda, trato da Oralidade, diálogo e multiplicidades de sentidos, onde 

caberão algumas reflexões sobre a particularidade de que cada aluno traz consigo 

para sala de aula.  

Na terceira seção, trago uma discussão sobre a disciplinarização dos corpos, 

onde tentarei analisar as situações de ordem e ritos que estão presentes da sala de 

aula e a complexidade que envolve estas situações.  

 E por fim, a quarta seção está dedicada para a conclusão do trabalho 

quando coloco o que foi desenvolvido e o que aprendi com essa pesquisa. 
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SEÇÃO I 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 
 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, 
 mas faz parte do processo da busca.  

E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
 fora da boniteza e da alegria. 

Paulo Freire 

 
 

Como já mencionado no início do texto, esse trabalho nasceu de uma 

experiência vivenciada em uma disciplina onde tive o primeiro contato com a sala de 

aula. Esta disciplina é oferecida pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada Pesquisa e Prática de Ensino (PPE). 

 Este módulo, destinado ao estágio nas escolas, é referente à prática na 

Educação Infantil, é chamada de PPE I, onde é feita a iniciação a docência, um 

trabalho pedagógico que nos permite estar em outros espaços educativos e 

presenciar ações de planejamento da ação educativa, gestão escolar e todo 

cotidiano escolar.  

 É uma disciplina de carga horária de 100 horas, 30 horas destinam a 

atividades em sala onde lemos teóricos, recebemos instruções, apresentamos 

algumas atividades relacionadas ao que estamos vivenciando no estágio, e as 

outras 70 horas são realizadas nas escolas, neste caso na Creche Escola, 

apresentamos uma carta de apresentação da nossa instituição de ensino (UFF), e 

assim que é permitido começamos fazer nossas observações em sala de aula. 

Destas observações irá surgir um relatório que irá conter todas as nossas 

anotações no diário de campo, este relatório consta dados da escola que está 

sendo feito o estágio como histórico, responsáveis, números de funcionários, horário 

de funcionamento e também as práticas cotidianas que estão inseridas naquele 

espaço educacional, onde irá ser meu foco de pesquisa, as Práticas Pedagógicas. 

Neste estágio também é de nossa responsabilidade que elaboremos uma 

atividade para ser desenvolvida na turma onde estamos estagiando e iremos ser 

avaliados por um aluno monitor da professora responsável pela disciplina de estágio 

e também pela professora da escola. 
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Após as 70 horas cumpridas e todas as assinaturas e avaliações finalizamos 

nosso primeiro ciclo de estágio, entregamos todo material coletado a nossa 

professora da disciplina para que a mesma possa fazer sua avaliação e 

considerações. 

Minha atuação, no âmbito desta disciplina, aconteceu em uma creche do 

município da cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ. 

Naquele momento estava vivendo meu primeiro contato com a Educação 

Infantil, e ali estava a cada dia me surpreendendo com aquelas crianças, porém não 

tinha pretensão de que iria surgir dali meu tema de Trabalho de Conclusão de 

Curso, mas até mesmo para que pudesse compor meu relatório, sempre fazia 

anotações de algumas experiências que vivenciava com aquelas crianças. 

Diante disso, comecei a estudar sobre a Cartografia, uma metodologia aonde 

o pesquisador vai a campo e não apenas busca por algo que está dado, mas sim 

busca ir além. 

[...] à cartografia é um método de investigação que não busca                      
desvelar o que já estaria dado como natureza ou realidade 
preexistente. Partimos do pressuposto de que o ato de conhecer é 
criador da realidade, o que coloca em questão o paradigma da 
representação. [...] (KASTRUP; PASSOS, 2013, p.264). 

 

E foi assim que meu trabalho deu início percebendo ali no cotidiano, 

situações que estavam sendo criadas e estavam cheias de particularidades, “a 

pesquisa de campo geralmente coloca o cartógrafo diante de um território que ele 

não conhece e em relação ao qual pretende fazer avançar o entendimento e as 

práticas de trabalho” (KASTRUP; PASSOS, 2013, p. 264). 

Estava como uma pesquisadora não em busca de um determinado objeto de 

estudo, mas sim pronta para que pudesse ser levada a pesquisar fatos que 

surgissem naquele ambiente repleto de novos conhecimentos. 

 A cartografia auxilia nesse momento onde busca investigar os processos da 

realidade, onde iremos estudar fatos que em algum momento irão perpassar por 

outros, como o que Deleuze e Guattari chamam de rizomas. Na Biologia o rizoma é 

uma estrutura componente em algumas plantas, este rizoma pode funcionar como 

raiz independente de sua localização na planta. 
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Para a filosofia de Deleuze e Guatarri, o conceito de rizoma pode ser 

entendido como algo que não há um ponto de origem, pode ser considerado um 

método onde podemos ampliar as possibilidades na formação do pensamento, 

quando nos propomos a questionar algo, como foi feito neste trabalho. 

Por isso o auxilio da cartografia nesta pesquisa foi fundamental, pois 

possibilitou que pudesse ampliar meu olhar como pesquisadora sem estar 

preocupada com apenas um ponto central de pesquisa. “A cartografia quer acessar 

o plano comum, mas os procedimentos que pretendem ser geradores de uma 

experiência comum podem derrapar para outra direção” (KASTRUP; PASSOS, 

2013, p.268), ou seja, cartografar é estar disposto a ser “levado” pela pesquisa, 

permitir ir para outra direção. O pesquisador deve estar disposto a ser sensível ao 

que ocorre ao seu redor. 

 
[...] Nessa proposta, o papel do pesquisador é central, uma vez que 
a produção de conhecimento se dá a partir das percepções, 
sensações e afetos vividos no encontro com seu campo, seu estudo, 
que não é neutro, nem isento de interferências e, tampouco, é 
centrado nos significados atribuídos por ele [...] (ROMAGNOLI, 
2009, p.170). 
 

Podemos entender a cartografia como uma metodologia que permite estar 

aberta para novas oportunidades de pesquisar e conhecer sobre determinado tema, 

permitindo outra leitura do que esta sendo presenciado, como aconteceu nessa 

pesquisa, cenas cotidianas foram recebendo um novo olhar e gerando reflexões e 

outras possíveis respostas, porém não absolutas. 

 

[...] Cartografar é mergulharmos nos afetos que permeiam os 
contextos e as relações que pretendemos conhecer, permitindo ao 
pesquisador também se inserir na pesquisa e comprometer-se com 
o objeto pesquisado, para fazer um traçado singular do que se 
propõe a estudar. Nesse sentido, a cartografia tem como eixo de 
sustentação do trabalho metodológico a invenção e a implicação do 
pesquisador, uma vez que ela baseia-se no pressuposto de que o 
conhecimento é processual e inseparável do próprio movimento da 
vida e dos afetos que a acompanham [...] (ROLNIK, 1989 apud 
ROMAGNOLI, p.171). 

 

Podemos perceber que a cartografia depende muito do envolvimento do 

pesquisador com seu objeto de estudo, que ele se envolva de fato com sua 
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pesquisa e esteja sempre atento para as linhas que sua pesquisa pode seguir, pois 

não se trata de algo estático. 

A cartografia me ajudou nessa pesquisa, justamente por estar em um 

ambiente onde os fatos estão acontecendo em tempo real, e não há nada previsto 

tudo que acontece é espontâneo, e a cartografia nos permite a circular no meio de 

todas as situações que ocorrem no cotidiano, ela permite a flexibilidade na 

pesquisa. 

 

[...] A vida é rizoma, e pode ser percorrida em diversas direções, 
sendo reinventada em cada viagem e por cada um que a percorre. É 
feita de direções flutuantes, que transbordam, sem remeterem a uma 
unidade. Isso não seria o próprio ato de conhecer/pesquisar? 
Observamos que a produção de conhecimento calcada na 
cartografia implica um exercício de desapego às formas acadêmicas 
dominantes e instituídas, ainda que elas estejam imanentemente 
presentes [...] (ROMAGNOLI, 2009, p.172). 

 

Quando estamos dispostos a pesquisar cotidiano temos que estar cientes de 

que vamos ter que sair da inércia e estar caminhando juntos com a pesquisa, e não 

nos agarrarmos em conceitos e respostas que já nos foram dadas. Essa 

metodologia é justamente para que nos possamos desmistificar os modelos de 

pesquisa que já estão pré-estabelecidos como padrões. 

 

[...] A cartografia não tem um único modo de utilização, não busca 
estabelecer regras ou caminhos lineares para que se atinja um fim. 
O pesquisador-cartógrafo terá que inventar os seus na medida em 
que estabelece relações e passa a fazer parte do seu próprio 
território de pesquisa [...] (COSTA, 2014, p.71). 
 

A cartografia exige uma postura do pesquisador muito particular, ele deve ser 

autor de seus dados, ele não apenas recebe e guarda as informações para usar no 

futuro, mas sim as coloca em análise e busca uma refletir sobre o que está sendo 

revelado ou mostrado para o pesquisador. 

Este método de fazer pesquisa acompanha muito bem as pesquisas do 

cotidiano, pois possibilita uma movimentação por parte do pesquisado e do 

pesquisador, a cartografia permite uma liberdade na pesquisa, onde o pesquisador 

pode passear pelo campo.  
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Na Creche Escola onde realizei meu estágio e de onde surge minha 

pesquisa, é uma instituição pública que se localiza nas proximidades do centro da 

cidade de Santo Antônio de Pádua (RJ), onde atende crianças de 0 a 3 anos em 

período integral. 

A minha pesquisa foi feita no período de um mês, onde ficava em uma sala 

de aula com crianças de dois a três anos eram matriculados 10 alunos, havia duas 

professoras uma no período da manhã e outra no período da tarde. 

Minha pesquisa era realizada no período da tarde, acompanhava todos os 

momentos da turma, hora do lanche, atividades programadas na sala de aula, 

momentos de brincadeiras livres, algumas festividades, tive um relacionamento 

muito saudável com todos da instituição. 

Quando fiz a solicitação de autorização para pesquisa a direção prontamente 

aceitou, apenas pediu que mantivesse o anonimato das crianças, e assim o faço, ao 

decorrer deste trabalho quando citar algum fato vivenciado no cotidiano desse 

espaço educativo irei usar nomes fictícios para respeitar um acordo feito com a 

direção da instituição. 

No decorrer de todo meu estágio, fazia anotações em diário de campo, neste 

diário anotava o que era necessário para o meu relatório e também cenas e 

momentos que presenciei onde encontrava questões que traziam questionamentos 

para mim quando associados a estudos de teóricos nas disciplinas que já havia 

cursado e que ainda cursava no curso de Pedagogia. 

Ao perceber que nesses questionamentos estava minha pesquisa, retomei 

minhas anotações, fiz uma transcrição e assim comecei a buscar referenciais 

teóricos que pudessem me auxiliar nesta pesquisa, autores que conversassem com 

o que tinha presenciado na trajetória da minha pesquisa e assim surgiram minhas 

seções deste trabalho. 
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SEÇÃO II 
ORALIDADE, DIÁLOGO E MULTIPLICIDADE DE SENTIDOS 

 
 

Não é no silêncio que os homens se fazem, 
 mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 

Paulo Freire 

 

 

Nesta seção venho trazer questões onde busco discutir e refletir sobre as 

particularidades das crianças, de como eles se expressam, das diversas 

maneiras de demonstrar seus sentimentos através de várias formas de 

linguagens. 

Quando estamos em meio de muitas crianças podemos perceber as 

diferenças físicas, porém as suas diferenças estão além dessas, cada criança 

produz conhecimentos diferentes e singulares, que devem ser respeitadas e 

valorizadas. A escola é um espaço que para criança quando iniciante, muito 

desafiador, pois ali ela terá que interagir com outras crianças que ela não estava 

habituada e dividir a atenção da professora, na sala de aula. 

À medida em que ela vai se achegando, vai sentindo mais confiança em 

expor seus sentimentos e pensamentos, cabe a professora auxiliar nesse 

momento onde ela necessita de sentir-se parte daquele grupo, esse processo 

deve ser feito respeitando a criança e permitindo que ela tenha seu espaço 

naquele novo meio social. Na Educação Infantil é o lugar onde a criança, depois 

do lar, tem vivências que somente na interação ela poderá obter. 

 

[...] Experiência infantil envolve os sentidos pela via de um corpo 
sensível, em que aquilo que toca a criança, de certo modo, a 
modifica, produzindo certos saberes, haja vista que, para Larrosa 
(2002), o saber da experiência é um saber construído a partir da 
relação entre os sujeitos e os acontecimentos em função das 
respostas dadas pelos sujeitos a esses acontecimentos[...] 
(SANTOS, 2015, p.236). 

 

Na citação acima o autor nos leva a perceber a sensibilidade da criança e 

como devemos estar atentos para esse processo de mudanças que ela passa e 

onde ela constrói saberes. 
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Em alguns momentos no decorrer da pesquisa, presenciei momentos de 

singularidades das crianças, que contavam com o apoio da professora, ela não os 

recriminava quando eles faziam algo que por muitos é posto como padrão, pelo 

contrário tentava extrair deles o que eles realmente sentiam e pensavam sobre 

determinado tema. 

Presenciei dois momentos que destaquei, onde percebi a valorização da 

oralidade e também dos sentimentos, onde as crianças expressavam seus 

sentimentos e suas ideias de sua maneira. 

Na primeira foi na semana em que se comemora o dia do circo, a professora 

fazia diariamente uma atividade relacionada ao circo, na sexta-feira relembrou tudo 

que tinham feito e conversado sobre o circo e pediu que cada aluno imaginasse seu 

circo e o desenhasse. 

Então as crianças começaram a desenhar, alguns iam à mesa da professora 

e perguntam se estava ficando bonito esperando por um elogio, assim que o tinha 

retornavam para suas mesas e continuavam a desenhar. 

Ao final da atividade, a professora pediu que eles entregassem, então ela se 

deparou com desenhos um pouco diferente do que ela esperava, pois ela já havia 

feito várias atividades com eles onde ela acreditava que tinha deixado bem claro 

como era um circo, mas como cada criança é única elas demonstraram sua 

singularidade nos desenhos, cada uma retratou o circo do jeito que elas 

imaginavam. 

A professora não recriminou o que geralmente vemos acontecer quando a 

criança “foge à regra”, pois quem nunca pintou um desenho e a professora logo 

vinha com aquela frase “isso não é dessa cor!”. 

 A professora dessa turma apenas sorriu e me chamou até a mesa para 

mostrar que eles tinham retratado o circo com várias formas, cores, lugares e 

objetos que normalmente não vimos nos circos, ela pediu que eles falassem sobre 

seus desenhos e logo começaram a surgir vários argumentos para justificar seus 

desenhos. 

As crianças, em seus mundos de faz de conta produzem culturas, porém não 

estas não são potencializadas e sim silenciadas, e assim no faz de conta que ela 
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alimenta sua imaginação, desenvolve sua criatividade, e assim podemos ter um 

olhar para o mundo do ponto de vista da criança. 

Quando uma professora valoriza a criatividade da criança e ainda incentiva 

que ela fale, se expresse, ela contribui para formação desta criança é importante 

que possamos entender a necessidade que a criança tem de se expressar e não 

apenas pela fala, mas também pela dança, desenhos, brincadeiras, a criança é um 

ser em um processo da construção da sua história , da sua cultura e é na interação 

com o outro aprendendo a aceitar a si mesmo e a respeitar a si mesmo que ela irá 

aceitar e respeitar o outro. 

Em sua obra “EMOÇÕES E LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO E NA 

POLÍTICA”, Humberto Maturana fala sobre esse processo “na infância, a criança 

vive o mundo em que se funda sua possibilidade de converter-se num ser capaz de 

aceitar e respeitar o outro a partir da aceitação e do respeito de si mesma” 

(MATURANA, 2002, p.29). 

Quando a professora respeita a maneira como cada aluno desenvolveu seu 

desenho ela está valorizando a particularidade da criança, ajudando assim que ela 

tenha aceitação e o respeito de si mesma e entendendo que deve respeitar o outro. 

Em outro episódio de minha pesquisa as crianças assistiram a um filme, ‘O 

Patinho Feio’, eu não presenciei o momento da exibição do filme, quando cheguei 

para iniciar meu estágio eles estavam sentados em roda no chão e a professora na 

sua mesa arrumando seus materiais, e percebi que eles estavam aflitos com uma 

discussão referente a o filme que eles tinham assistidos. 

Então tratei logo de pedir uma explicação para turma e o “representante” da 

turma, que vou chamar de José e ele começou a explicar: 

-Tia, nós vimos o filme do patinho feio! 

Perguntei se eles tinham gostado e quase todos disseram que sim, apenas 

uma aluna que chamarei de Ana não havia gostado do filme, e aí que estava o 

ponto da discussão entre os pequenos. 

Pois eles me contaram que em algum momento do filme após ser rejeitado, o 

patinho feio ignorou a sua mãe, e os alunos não gostaram da atitude do patinho, 

mas esta aluna logo retrucou que ele estava certo, já que sua mãe tinha feito o 

mesmo com ele, e seus colegas tentando convencê-la: 
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- Ela é mãe dele! 

- Ele tem que gostar dela! (falas dos alunos) 

Mas nada convencia Ana, então a professora me chamou para explicar que 

os pais daquela aluna eram um pouco ausentes no cotidiano daquela aluna, 

gerando assim uma difícil relação familiar, e ela estava naquele momento levando 

seu sentimento particular para aquela discussão, onde ela se identificou com o 

personagem rejeitado do filme. 

Assim podemos perceber que a criança começa a formar opinião, conceitos, 

valores, a partir das relações em que vive em seu cotidiano, e a professora deve 

antes de criticar a postura daquela criança, procurar entender o que estar inserido 

por trás daquele comportamento. 

Como podemos ignorar esses momentos potentes de expressão dos 

sentimentos de uma criança? Ser indiferente a esses momentos onde elas 

expressam suas angústias, amores e tristezas é estar dizendo para elas que não há 

importância no que eles sentem. 

O aceitar e respeitar o lugar e espaço do outro, de onde eles falam, o que 

eles vivem fora dos muros das escolas, faz parte do processo educativo que não 

está apenas nas atividades planejadas e pré-requisitadas por um currículo, mas 

também em episódios singulares que apenas surgem nos momentos de interação. 

Se na escola onde atualmente a criança passa maior parte de seu tempo 

interagindo ela não tiver esse espaço de liberdade para expor suas particularidades, 

seus múltiplos sentimentos onde ela irá ter esse momento? 

Ignorar o que uma criança diz ou faz é estar afirmando para ela que o que ela 

diz ou faz não há valor, até na poesia encontramos a busca pela valorização do 

espaço das crianças, como podemos ver em um dos poemas de Carlos Drumond 

Andrade: 

  

[...] Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo 
que vira no campo dois dragões-da independência cuspindo fogo e 
lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana 
seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço 
de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha 
gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como 
foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando o menino 
voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela 
chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para 
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transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o 
exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: - Não há nada a fazer, 
Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia [...] 
(ANDRADE, 1997, p. 26). 

 

Podemos perceber, no poema acima, que os adultos sempre buscam 

alternativas para negar as particularidades de suas crianças, quando o menino diz 

ver coisas provavelmente de seu imaginário, o que é comum entre as crianças, logo 

sua mãe o castiga e procura um diagnostico, pois é provável que ela não perceba 

que o faz de conta é uma fase importante para seu filho. 

Quando não valorizamos a emoção, os múltiplos sentimentos é como 

tivéssemos antolhos que nos cegam impossibilitando de que nós pudéssemos ver o 

entrelaçamento entre razão e emoção (MATURANA, 2002) quando tiramos esse 

antolho podemos entender melhor certas atitudes que temos no decorrer de nossas 

vivências. 

Temos necessidade de ter um olhar para as crianças com uma “lente de 

aumento”, pois assim poderia nos permitir aproximar de suas vozes, ações, 

reações, manifestações e relações.  

A lente de aumento nos possibilitará ultrapassar a barreira que separa a 

criança do adulto, um muro firme, pois foi construído ao longo da história da 

humanidade. Mas, que mesmo assim, pode ser destruído, basta que possamos nos 

unir para alcançar esse objetivo. 

 Valorizar o diálogo, a oralidade dentro de uma sala de aula é estimular bons 

encontros, fortalecer relações, com a chegada da tecnologia deixou um pouco a 

valorizar o que antes tinha um valor muito intenso, a palavra dita, pois antes da 

escrita, o que uma pessoa dizia tinha um valor muito relevante, e nos dias atuais 

houve uma inversão desses valores, apenas o que está escrito é que tem valor. 

Hoje temos os livros de histórias, os filmes, mas nem sempre foi assim, antes 

de termos esses artifícios, as histórias eram contatas de pai para filho de maneira 

oral. Ainda recordo de quando criança sentar debaixo das arvores na casa de meus 

avós e eles contarem as histórias, ou “causos”. 

 A veracidade das histórias não era o mais valioso, e sim a emoção de querer 

saber onde iam parar aquelas histórias. 
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Esses costumes já são de longa data, Robert Darnton, um historiador cultural 

em especial sobre história da França, apresenta em seu livro “O Grande Massacre 

dos Gatos” esses costumes que os camponeses tinham em contar as histórias nas 

noites de inverno no século XVIII, e essas histórias eram repassadas para as 

crianças com a finalidade de encontrar a “moral da história”, como por exemplo, 

uma famosa história que nós conhecemos, Chapeuzinho Vermelho, era contada 

com a finalidade que as meninas se afastassem dos “lobos”. 

Esse costume tem sido substituído por DVDs animados, ou por jogos em 

aparelhos eletrônicos, na atualidade. Não venho questionar o uso desses artifícios, 

mas sim o uso deles por si só, sem nenhuma interferência, sem fazer um dialogo 

sobre o que esta criança está fazendo com as informações que estão chegando até 

ela. 

Na creche onde fiz minha pesquisa, elas assistiam vídeos e as próprias 

crianças levantaram uma questão para refletir, como na cena do personagem do 

patinho feio, mas, e quando isso não acontece? Ou quando acontece e é 

recriminado com coerções tais como: “agora não pode falar”, “cala boca menino”, 

“fica quieto que a tia quer falar!”. 

 Infelizmente ainda é possível ouvir essas falas na sala de aula, um triste 

episódio que silencia as crianças. 

O exercício da fala na sociedade é algo tão importante, que tornou foco de 

pesquisa de um grande pesquisador da linguagem humana, Mikhail Bakhtin, um 

filósofo russo, que aprofundou seus estudos em entender a linguagem humana por 

parte dos indivíduos. 

Enquanto Ferdinand de Saussure, fundador da linguística tradicional, 

descarta estudos científicos da linguagem humana e irá concentrar seus estudos na 

língua, Bakhtin surge para estudar justamente o que o linguista descarta a fala 

humana: suas imbricações dialéticas, políticas, sociais. 

Em seu artigo “O Conceito de linguagem em Bakhtin”, Ribeiro relata como o 

filosofo linguística percebe a linguagem humana: 

 

[...] Para Bakhtin, o significado é uma impossibilidade teórica. Um 

signo, aceitando-o provisoriamente, não tem um significado, mas 

receberá tantas significações quantas forem as situações reais em 
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que venha a ser usado por usuários social e historicamente 

localizados [...] Sabemos entretanto que, ao falar, nós estamos 

diariamente modificando, acrescentando, excluindo, torcendo os 

significados codificados pela língua[...] (RIBEIRO, 2006, p.4). 

 

O lugar de onde falamos e com quem falamos, possibilita que possamos 

perceber essas modificações na fala, pois quando estamos no nosso local de 

trabalho ou estudo, geralmente não é mesma forma que falamos quando estamos 

em casa com nossos familiares e amigos.  

Aprendo com Bakhtin que, durante a enunciação, nos envolvemos 

profundamente com as tensões que atravessam a sociedade, pois precisamos 

compreender o que se passa no mundo, para articular nossos enunciados.  

Assim, entendo  que a oralidade é fundamental no desenvolvimento humano, 

e não pode estar ausente nas práticas pedagógicas da Educação Infantil. 

Para Bakhtin nossos discursos mudarão de acordo com vários fatores, os 

quais atravessarão as relações daqueles que se encontram em diálogo, trazendo 

para este diálogo toda a carga política, cultural, social, afetiva e tantas outras 

presentes.  

No diálogo, portanto, não há um emissor e um receptor: há uma história 

acontecendo, há um devir, há tensão, conflito, congruências e discordâncias. O que 

não existe, é o repasse de um emissor, para um receptor, isso não existe.  

No interior de um contexto histórico, cultural, a linguagem humana não é algo 

que se fará fixo, mas que tomará diversas formas de compreensão dependendo de 

onde, como e quem fala e/ou escuta. 

Por isso, entendo que a escola deva valorizar a oralidade das crianças, 

naquele espaço ela está construindo suas falas, seus diálogos, aprendendo a ouvir 

ser ouvida, está criando relações, pois na Educação Infantil as crianças geralmente 

ainda não utilizam a escrita, sendo assim a linguagem oral é um dos seus meios de 

comunicação. 

Assim, a criança irá percebendo que seu discurso também é variável, pois ela 

não fala em meio a seus amigos e professora, da mesma forma que se manifesta 

em sua casa. Na escola ela começará a entender essas variáveis e isso será 

permitido pelo exercício da linguagem, a fala. 
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Perceber esse processo de diálogo dos alunos com seus colegas de sala é 

uma tarefa que requer a sensibilidade de estar envolvida com o cotidiano da sala de 

aula. 

Por isso acredito na importância de uma professora  pesquisadora que busca 

o real entrosamento com seus alunos e busca ter uma relação saudável de 

comprometimento e respeito. 

Acredito que não é uma tarefa fácil para a professora estar a todo momento 

atenta para tudo que ocorre em sua sala, mas quando há uma relação de 

companheirismo e comprometimento entre alunos e professora, poderá alcançar 

uma prática prazerosa e de sucesso para todos os envolvidos. 
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SEÇÃO III 
DISCIPLINALIZAÇÃO DOS CORPOS 

 
 

Quando a educação não é libertadora, 
 o sonho do oprimido é ser opressor. 

Paulo Freire 

 

Nesta seção trarei experiências vividas no cotidiano daquela sala de aula, 

cenas que intrigavam a questão do quanto uma sala de aula produzia ritos que 

refletiam nas posturas dos alunos, o enfileiramento, as formas de castigo, como um 

meio de oprimir e assim eles aprenderiam a reproduzir com os colegas. 

Vivemos em sociedades das quais recebemos, como herança, diversos 

dispositivos disciplinarizadores que sustentam a lógica da vigilância e da punição. 

Em qualquer espaço social é possível encontrar estes dispositivos, seja nas 

práticas das pessoas, seja na forma como o lugar é organizado. Com a escola não é 

diferente, e o relato a seguir é um registro do que encontrei. 

 Era uma turma dinâmica, alegre, presenciei vários momentos de ternura 

entre os alunos, mas um momento me chamou muita atenção. Em uma tarde, 

quando os alunos retornavam do refeitório, ao entrarem na sala, começaram a 

retirar todos os brinquedos do cesto branco que ficava no canto da sala sem a 

permissão da professora. 

 Com isso, aconteceu um grande movimento de trocas de brinquedos, 

surgindo brincadeiras de faz de conta quando um aluno que chamarei de Paulo, de 

personalidade muito marcante gritou com um de seus colegas de turma: 

 - Se você não me der o brinquedo, vou falar com a tia para te colocar na 

cadeirinha do pensamento! 

Aquela fala me provocou, pois em momento nenhum tinha visto a professora 

fazer referência sobre tal cadeirinha e nem tinha visto a mesma no canto da sala. 

Então interroguei Paulo que cadeirinha era a que ele estava referindo, e ele 

logo me explicou: 

 - Tia, a cadeirinha não está aqui! Mas se tiver alguém fazendo bagunça, a 

Tia vai pegar uma cadeirinha branca do refeitório e colocar aqui, ou a gente mesmo 

pega e coloca ali no cantinho! 
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Pude perceber que o mecanismo opressor/coerção (cadeirinha) era algo que 

controlava os alunos, mesmo não se fazendo presente na sala de aula. Esse 

artifício se tornou algo que os próprios alunos usavam entre si para controlar os 

colegas quando tinham algum interesse, como aconteceu no caso do aluno que 

queria o brinquedo que estava em pose do coleguinha. 

São momentos como este que marcam a importância em pesquisar o 

cotidiano da educação infantil, o quanto os pequeninos são marcados por gestos e 

situações simples que acontecem no dia a dia, e como essas situações irão afetar 

em suas vidas construindo concepções e valores que nem sempre irão contribuir 

para a formação dessas crianças. 

Já não mais a professora quem estava reprimindo os alunos, mais sim os 

próprios alunos faziam essa repressão na sala com os colegas, mas acredito que 

isso poderia ser um reflexo do que deveria acontecer com frequência, 

provavelmente a professora usava esse recurso no cotidiano, fazendo assim com 

que os alunos aderissem o mesmo recurso. 

Acredito que ao colocar as crianças em foco nas pesquisas teremos a 

oportunidade de entender melhor o porquê de mundo atual termos tantas pessoas 

que tornam opressoras nas empresas, por exemplo, não seriam isso vestígios de 

uma infância marcada por opressão? Será que esses adultos de hoje não foram 

crianças oprimidas e hoje oprimem?  

Sarmento e Pinto nos dizem como se torna importante olharmos junto com 

elas as interpretações que elas fazem das suas experiências, para que assim 

possamos tentar revelar certos fenômenos que surgem em seu cotidiano. 

 

[...] o estudo das crianças a partir de si mesmas permite descortinar 
outra realidade social, que é aquela que emerge das interpretações 
infantis dos respectivos mundos de vida. O olhar das crianças 
permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na 
penumbra ou obscurece totalmente [...] (1997, p. 25). 

 

Através de cenas como estas que podemos entender o quanto é necessário o 

cuidado com nossa postura enquanto educador, pois os alunos fazem do professor 

uma imagem a ser seguida, quando eu oprimo meu aluno estou dando margem 

para que ele faça isso com seu colega de turma quando surgir uma oportunidade. 
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Em minha infância, quando eu já pensava em ser professora, tinha as minhas 

professoras como referenciais, e ainda percebo isso nos dias atuais, em vários 

momentos dos estágios presenciava a alegria de alunos ao dizer que tinham visto 

seus professores na rua, fora do ambiente escolar, ou que simplesmente sabia onde 

elas moravam, ou tinham algo parecido com o dela, era visível que a professora 

possui sim uma representatividade forte na vida de seus alunos. Portanto a forma 

como agimos deve ser cuidadosamente pensada. 

A disciplinalização dos corpos está muito presente nas escolas, em minha 

pesquisa era comum ver cenas de diciplinalização, como por exemplo, a hora de ir 

para as refeições, o ato de formar filas para se pudessem andar pelo curto espaço 

de suas salas ao refeitório, eram comuns entre eles, os próprios alunos 

organizavam as filas, algumas professoras acreditam ser necessário para que haja 

organização, pois afirmam que devem ser ensinadas desde pequenos a ordem e 

disciplina. 

Após o almoço a professora os leva para o banheiro onde irão escovar os 

dentes, e concluído aquela etapa,retornam as salas, pois agora é a hora do 

“soninho”, onde se apagam todas as luzes, fecham as cortinhas, colocam 

colchonetes no chão e todas são influenciadas a que deitem e durmam. 

 Muitas dormem com muita facilidade, pois elas acordam cedo para que os 

pais as levem para creche antes de irem para seus trabalhos, mas algumas crianças 

não adormecem, porém a professora insiste que elas deitem mesmo que sem 

vontade porque todos estão deitados, e que assim acredita que ela renderá ao 

sono.  

Às vezes funciona e a criança dorme, mas em alguns casos, a criança não 

dorme e fica extremamente entediada de estar ali, apenas porque alguém instituiu 

que àquela hora não é permitido nada além do que dormir. 

Com esta postura disciplinar a escola está cada vez mais se aproximando do 

modelo de uma fábrica, onde constrói objetos que devem estar dentro de 

determinando padrões, modelos, e quando fogem das regras estabelecidas são 

brutamente excluídos, descartados. 
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Quando esse modelo é levado para escola, tira a essência da particularidade 

de cada criança, emudece a singularidade da criança, que deve ser estimulada a se 

aceitar como ela é e não como alguém deseje que ela seja. 

Acredito que esses mecanismos de coerção e tentativa de disciplinar os 

corpos de crianças, é que cada vez temos adolescentes e jovens que buscam ajuda 

em consultórios médicos em busca do que eles acreditem que seria a perfeição, já 

que em sua infância foram sempre estimulados a seguirem padrões estereotipados. 

A busca por esse controle nas escolas, certamente está associada ao desejo 

de estar no controle, de ter os alunos como indivíduos subordinados e que estejam 

sempre dispostos a cumprirem ordens, com a promessa de caso contrário serem 

castigados. 

Por isso, acredito na importância da pesquisa na Educação Infantil, pois 

quanto mais pudermos aproximarmos da realidade que eles estão sendo inseridos, 

mais argumentos podemos formar para que possa quebrar com esses mecanismos 

que destroem o que há de mais bonito em ser criança, a sua sinceridade e suas 

diferenças, a maneira como cada um interpreta seu mundo, suas expressões, suas 

fantasias. Pesquisando em sua sala de aula, a professora alimenta sua 

emancipação, criando, ela mesma (e em colaboração com seus pares e em diálogo 

com a teoria), o conhecimento necessário à sua prática. 

A punição não necessariamente pode ser caracterizada por uma punição de 

“ficar de castigo”, como no caso da cadeirinha do pensamento ou os castigos mais 

pesados como o que nossos pais e avôs passaram (palmatória, ficar no caroço de 

milho, e outros), mas também pode ser uma violência simbólica, onde não há o 

contato físico, mas sim o confronto de outras maneiras mais disfarçadas, um olhar 

de reprovação, por exemplo. 

Em umas das obras mais famosas por tratar esse tema, “Vigiar e Punir”, 

Michel Foucault destina um capitulo aos “Corpos Dóceis” onde ele faz uma leitura 

desse mecanismo de vigilância e punição desde os primórdios da educação. 

Foucault foi um filósofo Francês que ficou muito conhecido por suas teorias 

da relação entre o conhecimento e o poder, e como eram utilizados nas instituições 

com o objetivo de garantir o controle. 
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No capítulo “Os corpos dóceis”, nos apresenta a concepção de como seria 

um corpo dócil e a relação de subordinação. 

 

[...] É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 
utilizado, que poder ser transformado e aperfeiçoado. [...] Nesses 
esquemas de docilidade, em que o século XVIII teve tanto interesse, 
o que há de tão novo? Não é a primeira vez, certamente, que o 
corpo é objeto de investimentos tão imperiosos e urgentes; em 
qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 
apertados, que lhe impõe limitações proibições ou obrigações [...] 
(FOUCAULT, 1987, p.118)  
 

 

Na citação cima podemos perceber que o interesse em se ter um corpo que 

possa ser dominado é algo que não é um interesse recente, sempre houve um 

desejo em dominar, e assim limitar o indivíduo.  

Isso nos leva a pensar sobre esta “herança”: o desejo pela dominação se 

desdobra através dos tempos. Se no passado a punição era visível (fogueiras, 

forcas, suplícios públicos), hoje encontramos outras formas de punir que são 

microscópicas, ou até mesmo invisíveis.  

Quando entrei naquela sala de aula, nem imaginava que uma “cadeirinha do 

pensamento” pudesse existir, porque ela não estava fisicamente lá. Porém, como 

aprendemos com Foucault, o poder é uma relação, e quem é punido faz exercer 

sobre si mesmo, os efeitos desta punição. A cadeirinha, portanto, nem precisava 

existir fisicamente, porque ela já existe enquanto dispositivo de punição na 

percepção das crianças. 

Quando as instituições buscam essa dominação, elas estão também visando 

limitar o que cada um deve ou não saber, por isso as relações de poder e saber 

estão ligadas, quando estamos em domínio de algo ou alguém é construído uma 

barreira. 

Quando a professora tenta “dominar” seus alunos, está tentando fazer com 

que eles aprendam o que ela deseja, ou o que lhe é cobrado, afinal ela também está 

envolvida nessa relação de saber e poder, pois ela também é dominada por seus 

“superiores” (Orientador/Supervisor e/ou Diretor). 
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Os pequenos ritos que existem em uma escola são técnicas para a 

docilização dos corpos: o andar em filas, as músicas de ordem2, estão presentes no 

cotidiano da vida escolar dos alunos, já cumprem o papel de moldá-los, assim como 

fazem as fábricas, “o corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 

esquadrinha, o desarticula e o recompõe.” (FOUCAULT, 1987, p.119). 

Quando os alunos formam as filas, eles estão enquadrados, se torna mais 

fácil para que a professora os localize, mostrando assim que mais uma vez a 

relação de poder está prevalecendo. “Então a sala de aula formaria um grande 

quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente “classificador” do 

professor” (FOUCAULT, 1987, p.126). 

A cena que citei no início desta Seção permite entender como essa relação 

de poder está presente na sala de aula e como os alunos acabam fazendo uso em 

sua vida cotidiana.  

Quando a aluno ameaça seu colega de Turma a castigá-lo caso não faça o 

que ele deseja, ele está, naquele momento, querendo afirmar que o “poder” está em 

posse dele, fato que ele provavelmente presencia. 

Novamente trago a oralidade para discussão, pois é comum em meio dessas 

cenas de tentativas de disciplinar os alunos, alguma criança questionar tal situação 

e ficar sem resposta, geralmente é ignorado, quando na verdade poderia ser algo a 

ser discutido com a turma, refletido, onde eles iriam opinar e fazer parte daquele 

movimento e não apenas uma relação de um que “ manda” e um que “ obedece”. 

Em minha infância, quando iniciei meus estudos e já conseguia fazer 

minhas primeiras leituras, ficava eufórica para que logo chegasse a minha vez de 

fazer as leituras. Quando a professora dizia “vou pedir vocês para que leiam”, meu 

coração acelerava, eu acompanhava a leitura com um temor de chegar a minha 

hora e eu não saber onde o colega havia parado.  

Mesmo de forma sutil podemos ver nessa estratégia uma forma de 

disciplinalização dos corpos, pois quem decide quem lê, quando e o quanto é a 

professora. 

                                                             
2
 “Músicas de Ordem” são músicas que ao serem cantadas pré estabelecem algo, por exemplo, 

cantar a música da hora do lanche, ou da hora de almoçar, de escovar os dentes, são músicas que 

antecedem alguma atividade. 



36 

 

 

Ao entrar na escola, as crianças encontram um mundo novo cheio de regras, 

punições e recompensas, que buscam uma “harmonia” no convívio escolar. Sobre 

isso, Barbosa diz: 

 

[...] Para desempenhar esse papel, as rotinas utilizam-se de rituais – 
cerimônias, castigos, imagem de condutas, caráter, modos 
valorizados de ser e proceder – que relacionam os indivíduos com a 
ordem social do grupo, criando um repertório de ações que são 
compartilhadas com todos e que dão o sentimento de pertencimento 
e de coesão ao grupo. A rotina desempenha um papel estruturante 
na construção da subjetividade de todos que estão submetidos a ela. 
Esses rituais são geralmente decididos pelos adultos [...] 
(BARBOSA, 2006, p. 191). 
 

As crianças não participam das regras que são feitas com o discurso de que 

elas auxiliem na formação de boas relações entre elas. Todos os rituais de boas 

maneiras são pensados sem que elas possam falar o que pensam sobre aquelas 

atitudes que são impostas a elas, talvez elas poderiam contribuir para uma dinâmica 

de “combinados” onde elas pudessem expressar o que pensam sobre determinado 

castigo ou recompensa. Em sua Tese, Souza diz: 

 

[...] A cultura escolar exige o enquadramento à “norma”, os ajustes 
necessários para a convivência social. Mecanismos de 
domesticação são mascarados pela função socializadora da escola. 
Porém, as crianças respondem às estratégias impostas com 
enfrentamentos, não se deixando capturar completamente, os 
corpos escapam (SOUZA, 2011, p. 69). 

 

 Mesmo com a tentativa de regular as crianças, elas conseguem burlar as 

regras. Na cena que citei no inicio da seção da “cadeirinha do pensamento”, foi 

possível visualizar, pois quando um aluno era ameaçado a ficar de castigo, ele 

ainda assim, sabendo que o castigo não era algo positivo, dizia: “é bom que não 

faço atividade”. Ou seja, ele tenta ver o lado que ele acredita ser bom mesmo 

quando é castigado, é comum já em sala de aula com alunos maiores nos 

depararmos com professores ameaçarem colocar alunos para fora de sala e eles ali 

enxergarem algo bom naquela punição. 

Punir, não pode ser o melhor caminho para que a criança tenha o 

comportamento que os professores desejam, e nem tampouco os professores 

podem especificar e almejar um tipo específico de comportamento infantil. O foco no 
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“comportamento” e a definição de um tipo ideal, é uma herança behaviorista, a qual 

ensina a fazer associações entre o que é visível na corporeidade, e a 

aprendizagem. Um corpo inerte, portanto, estaria apto a aprender, enquanto um 

corpo em movimento, não. Ou seja: o que é próprio da infância – pular, correr, falar, 

movimentar – é entendido pela lógica behaviorista enquanto impedimento para a 

aprendizagem. Por isso, muitas professoras investem no silenciamento, na 

ordenação dos lugares, no impedimento do movimento nas salas de aulas. As 

professoras, assim como todos nós, são herdeiras desta forma de pensar, a qual 

precisamos desconstruir. 

De forma a tornar os dispositivos de vigilância menos vistos, a escola cria 

outros dispositivos, como por exemplo, os “combinados”. 

 Os “combinados” são uma prática existente principalmente na Educação 

Infantil, que é quando professora e crianças criam uma lista do que se pode e do 

que não se pode fazer na escola. 

Aparentemente é algo democrático e que configura o respeito, mas, se 

observamos cuidadosamente, veremos que as regras das salas de aulas resultam 

naquilo que o adulto deseja. 

Em rápida busca na Internet, através de um buscador onde inseri os termos 

“regras” e “combinados” para a Educação Infantil, obtive o assustador número de 

718.00 resultados. Isso significa que estão disponíveis na rede, centenas de 

milhares de “sugestões” para os “combinados”, todos lindamente ilustrados. 

 A ênfase na estética tende a mascarar concepções que deveriam ter sido 

refutadas. 

 A seguir, apresento quatro destas postagens, para discutir sobre cada uma 

delas. As imagens foram coletadas livremente na Internet, por isso não foram 

registrados os sites específicos, uma vez que não seria de relevância. 
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Figura 1 – Combinados e Regras para a Educação Infantil 
FONTE: Diversos sites da Internet, 2017 

 

Aqui foram registradas quatro postagens, dentre centenas de milhares 

encontradas. Na primeira delas está escrito: “Entrar e sair da sala de aula em 

ordem”. Observando a imagem, percebemos que há pessoas caminhando em fila, e 

que dentre estas pessoas, a primeira delas é a professora. Todas se encontram de 

mãos dadas, em fila, umas atrás das outras. Na escrita, é visível a palavra “ordem”.  

É preciso olhar com estranhamento para isso, de forma a compreender as 

lógicas presentes. Por que a escola insiste em manter os deslocamentos das 

crianças em filas? Por que a ordem tem que ser “este” tipo de ordem? Não há 

ordem quando as crianças andam livremente? Quem é que sugere este tipo de 

combinado para a turma? Será que alguma criança formula um combinado desses e 

sugere na classe? Ou será que é uma posição da professora? 

Seria bom pensar sobre o sentimento de caminhar em uma fila. Imaginar-se 

caminhando em uma fila, preso no lugar que é reservado para você. Como ser você 

em uma dimensão tão pequena? Como interagir com as outras pessoas ali, 

aprisionado? 
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Na segunda imagem dos combinados está escrito “Ouvir as historinhas em 

silêncio”. A professora está em posse do livro que provavelmente foi ela que 

escolheu, e os alunos têm o papel de ouvir em silêncio, sem fazer nenhuma 

interrupção ou mesmo colaboração com a história e, mas uma vez podemos 

perceber a relação do poder em mãos da professora. 

Por que não incentivar que os alunos escolham, participem, interajam com a 

história, façam questionamentos, permitindo que eles possam fazer parte daquele 

momento não apenas como ouvintes passivos, mas como participantes ativos 

daquele momento de leitura? Como ouvir sem criar, sem dizer? 

As atividades nas quais as crianças se envolvem se tornam mais prazerosas 

para elas, fazem mais sentido, elas podem fazer assimilações com o que cada uma 

vive fora ou dentro da escola. 

Na terceira imagem “Prestar atenção na Professora”, é possível perceber que 

ela se coloca como ser central naquele momento, e seus alunos devem estar 

atentos somente ao que está sendo feito por ela. Trata-se de uma configuração que 

Paulo Freire denomina de “Educação Bancária”, onde a professora “deposita o 

conhecimento” em seus alunos. 

Mas uma vez a relação de poder se faz presente em posse da professora, 

quando ela poderia envolver os alunos na atividade, e demonstrar que todos eles 

têm seu espaço e não só a professora merece ser vista e ouvida na sala de aula, 

mas todos os colegas da turma. Aprender na prática implica ouvir o outro com 

respeito, e a valorizar o que cada um traz de contribuição para a aula. 

Na quarta imagem “levantar o dedo para falar e esperar a tua vez”, é um 

mecanismo de ordem muito comum, é como a Professora falasse “eu decido 

quando você pode falar”, nem o momento em que a criança quer de posicionar 

sobre algo lhe é permitido. 

A tentativa de silenciar as crianças se faz presente na cena, com a desculpa 

de manter a ordem na sala de aula. Esse discurso é comum entre as Professoras, 

pois muitas acreditam que “permitir” que as crianças falem em todo momento irá 

prejudicar o cotidiano da sala de aula. 
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Na realidade, a conexão entre experiências, através da oralidade pode ser 

algo enriquecedor entre os alunos. Ninguém aprende fora da linguagem, e os 

“turnos de fala” não devem ser controlados. 

 Falamos quando temos algo a dizer, quando nosso pensamento nos impele 

a dizer, e tudo isso traduz o conhecimento que produzimos. Por que, então, a escola 

insiste em regular estas falas? 

O que vimos nessas imagens acima reforça o que trouxe no inicio dessa 

Seção, a escola ainda está impregnada de atitudes que tentam fazer 

alunos/soldados. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Minha experiência que trouxe para esta pesquisa impulsionou meu desejo de 

trazer a discussão da oralidade e das práticas pedagógicas, questões presentes no 

cotidiano escolar. 

 Quando iniciei a graduação não havia tido nenhum contato com Educação 

Infantil, ao iniciar meus estágios o desejo de estudar essa modalidade de ensino, 

juntamente com as aulas onde se discutia a Educação Infantil e tudo que a envolvia, 

foi florescendo em meu coração. 

Procurar entender o que passa em uma sala de aula, as práticas que estão 

sendo realizadas, a postura da professora, como as crianças interagem umas com 

as outras e também com a professora, tudo isso começou a gerar em mim aquela 

curiosidade em pesquisar o que acontecia no cotidiano delas. 

Estar em contato com elas, em meio delas, foi muito importante para a 

realização desse trabalho, percebi que uma professora deve ter a sensibilidade de 

estar atenta o que acontece em seu redor e refletir como sua prática pode implicar 

na formação de seus alunos. 

Entender que as crianças nos dizem coisas que podem ajudar a chegar até 

elas, o que estão vivendo dentro ou fora da escola. 

Quando a Professora tenta impedir com que a criança fale, está impedindo 

que ela expresse suas singularidades, suas ideias, suas experiências, o que ela tem 

de diferencial de seus colegas de sala. 

Essas diferenças são importantes para que sejam trabalhadas desde cedo 

para que assim aprendam a respeitar a diversidade de pensamentos e entender que 

ser ou pensar diferente é algo bom e muito natural. 

Toda essa reflexão será mais fácil se for vivido por elas, por isso o interagir e 

a oralidade é algo que deve ser respeitado na sala de aula. 

A sala de aula da Educação Infantil é o lugar onde elas podem juntas 

aprender coisas novas e fazer trocas de conhecimentos, quando elas sentem o 

desejo de expressar, falar, é necessário que elas possam ter seu momento. 
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Vivemos em um momento que as famílias estão cada vez mais “sem tempo” 

para as crianças, quando chegam a suas casas encontram seus pais cansados e 

geralmente sem disposição para que as ouçam. A sociedade capitalista que nos 

devora, devora também o tempo das conversas, das narrativas, das histórias. A 

escola precisa se opor a isso, abrindo, cada vez mais, espaços e tempos para as 

diferentes linguagens. 

A escola é o espaço onde ela passa uma grande parte de seu tempo com 

pessoas diferentes que juntas podem construir diálogos, e assim praticar a oralidade 

respeitando a percepção do outro. 

Percebo que o cotidiano é algo surpreendente que jamais haverá uma prática 

“padrão”, uma receita de bolo que poderá ser utilizada em todas as turmas de 

Educação Infantil, mas se buscarmos ser uma Professora Pesquisadora que irá 

levar sua sala de aula como algo único, e respeitar as particularidades de seus 

alunos, acredito que encontraremos o caminho para contribuir para uma educação 

prazerosa e de qualidade. 
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ANEXO I 
 

 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
AUTORIZO a acadêmica Kamila Oliveira Soares, aluna do curso de 

Pedagogia do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), a desenvolver trabalho de campo na 

“Creche Escola______________________________”, objetivando a coleta de 

dados que irá subsidiar o desenvolvimento de seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) intitulado “Educação Infantil e Oralidade”. 

 Estou ciente de que: a) as observações receberão tratamento pautado pelo 

respeito e pela ética; b) o único emprego dos dados será a contribuição para com o 

desenvolvimento desta pesquisa; c) a estudante estará à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Responsável pela Instituição “Creche Escola_______________________________” 

 

 

Santo Antônio de Pádua (RJ),___de___________de 2016. 
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Contato: 

 

Nome da Estudante: Kamila Oliveira Soares 
Email: k-milasoares@hotmail.com 
Celular: (22)981191019 
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