
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

SAMARA GUEDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO E REGISTRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ITINERÁRIOS DE 

PROFESSORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2020 



 
 

SAMARA GUEDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO E REGISTRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ITINERÁRIOS DE 

PROFESSORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Educação da Universidade Federal 

Fluminense - Niterói, como requisito 

parcial para obtenção do título de 

Licenciatura no curso de Graduação em 

Pedagogia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.
a
 Dr.

a 
 Luciana Esmeralda Ostetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2020 



 
 

SAMARA GUEDES DA SILVA 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO E REGISTRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ITINERÁRIOS DE 

PROFESSORAS 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Educação da Universidade Federal 

Fluminense - Niterói, como requisito 

parcial para obtenção do título de 

Licenciatura no curso de Graduação em 

Pedagogia.  

 

 

 

 

Aprovada em ____ de ____________  de 2020 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª. Luciana Esmeralda Ostetto – Orientadora – UFF 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª. Marta Nidia Varella Gomes Maia – Parecerista - UFF  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2020 



 
 

PALAVRAS DE GRATIDÃO 

 

 

A Deus, que com seus mistérios se fez presente no amparo, na alegria, nas incertezas, em 

todos os momentos. 

A minha família, Marilene, Adelson, Samanta e Samuel que desde o princípio fizeram o 

possível e o impossível para que pudessem me ver chegar aqui, na realização desse sonho 

compartilhado. 

Ao Pedro, meu companheiro de viagem nessa trajetória chamada vida. Por todo apoio, em 

momentos diversos, mas principalmente por acreditar que eu posso estar onde quiser. 

Às amigas e aos amigos, que seguraram minhas mãos nos momentos que só eles poderiam 

segurar, que me fizeram responder positivamente a pergunta “ser feliz?” e me fizeram 

gargalhar (e muito). Em especial agradeço a Bárbara, Juliana, Larissa e Vitória. 

Às professoras e aos professores que me fizeram estudante e professora. Da UMEI Gabriela 

Mistral, da Escola Municipal Professor Horácio Pacheco, do Colégio Estadual Paulo Assis 

Ribeiro, do Pré-Vestibular Social Reação e da Faculdade de Educação da UFF.  

A equipe e às crianças da Educação Infantil do COLUNI/UFF, meu primeiro lugar de 

encontro com a prática docente. 

A todas as crianças que me fizeram e me fazem ser professora. 

A Luciana Ostetto, por me orientar nesse percurso, me inspirar esteticamente, me incentivar a 

seguir e por me mostrar o lado sensível da criação. E também pelas deliciosas e inesquecíveis 

danças circulares. Quanto aprendizado!   

Às parcerias de trabalho que muito me ensinam no dia-a-dia. 

Às professoras que colaboraram para a execução desse trabalho. 

A todas as pessoas que de alguma maneira me impulsionaram nessa caminhada.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) a democratização da vida nas escolas se 

iniciará quando as crianças e os adolescentes 

começarem a ser ouvidos e levados a sério na 

tomada das decisões, quaisquer que forem elas. 

 

 

Rubem Alves 



 
 

RESUMO 

 

A presente monografia investiga o uso dos registros na Educação Infantil e suas possíveis 

relações com o planejamento, tomando como referência a criança, que deve ser o centro do 

projeto pedagógico. Tais instrumentos fazem parte do cotidiano de muitas escolas de 

infâncias, mas a dúvida é: estes se relacionam na prática e reconhecem a criança como sujeito 

dos processos de ensino-aprendizagem? Na tentativa de responder a essa pergunta, o estudo 

foi realizado na articulação de três procedimentos: 1) levantamento das bases legais que 

sustentam a Educação Infantil no Brasil, para reconhecimento das concepções e orientações 

nelas presentes; 2) discussão dos conceitos de registro e planejamento, por meio de estudo 

bibliográfico, principalmente de autoras brasileiras; 3) entrevistas com professoras que atuam 

na Educação Infantil, sobre a utilização do registro e do planejamento no chão da escola. 

Notou-se que os registros escritos e fotográficos são os mais utilizados pelas professoras 

entrevistadas e que sim, tais instrumentos alimentam diretamente o planejamento, organizado 

principalmente por projetos de trabalho, compreendendo a criança como protagonista.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Registro. Planejamento. Criança protagonista. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph investigates the use of records in Early Childhood Education and its possible 

relationships with planning, taking as reference the child, which should be the center of the 

pedagogical project. Such instruments are part of the daily life of many schools of childhoods, 

but the question is: do they relate in practice and recognize the child as the subject of 

teaching-learning processes? In an attempt to answer this question, the study was conducted 

in the articulation of three procedures: 1) survey of the legal bases that support Early 

Childhood Education in Brazil, in order to recognize the conceptions and orientations present 

in them; 2) discussion of the concepts of registration and planning, through bibliographic 

study, mainly of Brazilian authors; 3) interviews with teachers working in Early Childhood 

Education, about the use of registration and planning on the school floor. It was noticed that 

the written and photographic records are the most used by the interviewed teachers and that 

yes, such instruments directly feed the planning, organized mainly by work projects, 

understanding the child as the protagonist. 

 

 

Keywords: Early Childhood Education. Register. Planning. Child protagonist. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A presente monografia representa o encadeamento de um ciclo a outro: da teoria 

vivida na academia à prática no chão da escola, em um futuro próximo, como Pedagoga 

formada. Ler, estudar, ouvir, debater, escrever, pensar, experimentar, conhecer, aprender... 

São tantos os verbos que envolvem o (meu) percurso formativo, que aqui não seria possível 

colocar todos. Esse é um trabalho acadêmico que nasceu sob muitos esforços, e carrega a 

marca, ao mesmo tempo, de um trabalho autoral. 

 Por falar de chão da escola, foi nele que o tema dessa pesquisa surgiu em minha vida. 

Como bolsista e posteriormente estagiária, em minha primeira presença na escola fui uma 

agente além de estudante: aprendiz da prática docente. Os registros vividos e compartilhados 

ao longo dos 3 anos que estive como bolsista/estagiária na Educação Infantil do 

COLUNI/UFF, me fizeram perceber muitas nuances para o trabalho docente e também muitas 

dúvidas. Os registros eram praticados e, ao longo da minha experiência ali, decidi que 

deveriam ser, de alguma forma, estudados mais profundamente. E, depois de alguns encontros 

com esses instrumentos também em aulas da graduação, fui traçando aquilo que mais me 

chamava a atenção: as relações possíveis entre os registros e o planejamento. 

Pois bem, a ideia de mergulhar no registro e no planejamento na Educação Infantil, 

como dito anteriormente, emergiu em meio a alguns verbos vividos na minha experiência 

inaugural na docência e escrever sobre ela é contar sobre um recorte da minha história. Assim 

fiz no primeiro capítulo: “Até chegar ao registro: percursos pessoais”, onde teço uma 

narrativa sobre meu processo-encontro com o tema, como me inquietou, além de apontar os 

objetivos da pesquisa, a(s) pergunta(s) que suscitaram a busca e como projetei a caminhada. 

Em “Um mapa conceitual: bases para a Educação Infantil”, segundo capítulo, 

escrevo sobre a Educação Infantil no Brasil, suas bases legais, sua importância, seus eixos, a 

concepção de criança que é defendida. Ainda nesse espaço costurei direções com autoras que 

me propuseram diálogos potentes com a prática, falando de registro e de planejamento e de 

como esses instrumentos podem ser utilizados por professoras e professores para percorrer 

itinerários significativos nas viagens junto às crianças. Madalena Freire, Cecília Warschauer, 

Luciana Ostetto e Patrícia Corsino foram as mulheres, professoras e pesquisadoras brasileiras, 

que principalmente me inspiraram. 
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Tratando das características metodológicas dessa primeira experiência em pesquisa, no 

capítulo três, “Traçado metodológico”, coloco as direções escolhidas para compreender esse 

trabalho enquanto científico. Aponto sobre as escolhas de escutar a voz e a vez das 

professoras que atuam com as crianças na Educação Infantil através de entrevistas e também 

estudando materiais teóricos, correlacionando-os. 

Em “Planejamento e registro na prática da Educação Infantil: diálogo com 

professoras”, o quarto capítulo, faço a leitura das conversas com as professoras, que 

colaboraram e alimentaram essa pesquisa com suas práticas, orientada pelas leituras e 

proposições das autoras tomadas como referências teóricas. A análise seguiu a questão que 

está anunciada no objetivo geral da monografia: afinal, é possível relacionar esses 

instrumentos no cotidiano? 

Por fim, em “Limites, ampliações e as continuidades para outros tempos” teço 

algumas considerações, inquietações, descobertas e substantivos outros que emergiram junto 

às ações dos verbos que envolveram a construção desse trabalho e que apontam trajetórias 

para continuar uma longa jornada pessoal e (por que não?) coletiva, na caminhada pela 

educação. 
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.1. 

ATÉ CHEGAR AO REGISTRO: PERCURSOS PESSOAIS 

 

 A trajetória aqui materializada iniciou-se em meu primeiro contato com a Educação 

Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) da Universidade Federal 

Fluminense. Ao ingressar na Unidade de Educação Infantil do COLUNI como bolsista de 

iniciação à docência, em abril de 2016 (onde permaneci até dezembro de 2018), fazendo o 

segundo período no curso de Pedagogia na Faculdade de Educação da UFF, logo me defrontei 

com inúmeros desafios diante da prática docente. Pela primeira vez adentrava em uma escola 

para ocupar um papel diferente daquele que sempre estive acostumada, de estudante. Passei a 

integrar a equipe após um processo seletivo feito em março do ano citado. 

 Na reunião de apresentação e boas vindas, as outras bolsistas e eu fomos recebidas 

pela então coordenadora que nos explicou nossa função e como é o funcionamento da 

instituição, contando um breve histórico. A coordenadora também nos deu um caderno, 

dizendo: “esse é o caderno de registro de vocês”. Caderno simples, composto por folhas 

encadernadas, com capa de plástico transparente e preto na contracapa. Na primeira página 

havia uma foto da porta de entrada da escola e a sua planta baixa, com identificação dos 

ambientes, calendários administrativo e escolar, mapa
1
 das crianças de todos os grupos, 

quadro de horários, normas e regras de funcionamento, um texto-registro
2
 feito por uma 

bolsista no ano de 2015 com comentários de uma das coordenadoras do período e, por fim, 

algumas páginas pautadas que deveriam ser utilizadas para os registros. 

 Caderno de registros. O que seria isso? Para que serviria? A coordenadora nos 

explicou que nós poderíamos utilizá-lo para fazer qualquer tipo de anotação a respeito do que 

nos chamava atenção durante o dia-a-dia com as crianças. Muitas dúvidas me envolveram 

nesse processo: para que escrever? Quem leria esses registros? Como eu deveria escrever? 

Porém, ao conversar com as professoras com as quais passei a trabalhar e ao longo das 

reuniões de formação, comecei a estreitar os laços com os registros. 

 Assim como os estagiários e bolsistas, as professoras também possuíam seus cadernos, 

tanto pessoal quanto institucional, sendo uma prática lá valorizada há bastante tempo, 

                                                             
1
Planilha com nome completo, data de nascimento e idade em cada ano de permanência na instituição. 

2 Texto produzido para a Mostra de Iniciação à Docência na Educação Básica – MID 2015. 
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reiterada no livro Cadernos Creche UFF: textos de formação e prática
3
, no qual está escrito: 

“Possuímos, na creche UFF, dois instrumentos de registro: o Caderno de Registro Pessoal e o 

Relatório de Atividades” (PICANÇO, 2011, p. 45). 

 Com muita dificuldade e medo por não saber o quê e como escrever, fui fazendo a 

lápis meus primeiros e tímidos escritos em meu caderno. Basicamente, fazia descrições da 

rotina ou das atividades que fazíamos: 

Adriana nos contou que a surpresa seria passearmos pela orla do campus 

com os grupos vermelho e amarelo. Antes fomos para a colação, que era 

laranja, e aconteceu no pátio interno. Em seguida as crianças fizeram xixi, 
beberam água e nos organizamos em duplas para o passeio, me juntei a 

Pedro e Ana Vitória. Fomos caminhando e observando o que encontrávamos 

no caminho: bambolês numa árvore, barco velho abandonado etc. (Caderno 
de registro pessoal, 2016). 

Poucos foram os registros que fiz nesse ano. Por vezes fazia-os em folhas soltas, 

colocando apenas falas das crianças, situações engraçadas ou adversas. 

 Foi durante as reuniões de planejamento e, principalmente, na organização do material 

para apresentação na Agenda Acadêmica
4
 daquele ano que comecei a me dar conta da 

importância dos registros, pois eram eles que guiariam o trabalho baseado em relatos de 

experiência com a prática docente. Quanto ao planejamento, as professoras recolhiam nossas 

observações das crianças para, de alguma forma, traçar as propostas. 

 Ao fim desse ano não tive muitos textos escritos e me senti frustrada por não ter 

elaborado grandes percepções das crianças, ao mesmo tempo compreendendo que a minha 

inexperiência com essa prática gerava uma insegurança, de certa forma comum, como trata 

Picanço (2011, p. 45) “[...] no início, com certeza, pode ser difícil, mas no envolvimento e no 

exercício, o sentimento de insegurança – vivido por muitos – é superado e as dificuldades 

desaparecem… Depende de cada um!”.  

 No ano de 2017, em uma reunião de formação, conheci o livro Pipocas Pedagógicas 

IV: narrativas outras da escola
5
 onde conversamos sobre as narrativas do professor diante do 

                                                             
3 COLINVAUX, Dominique. Cadernos Creche UFF: Textos de Formação e Prática. Editora UFF, 2011. 
4 Evento anual com objetivo de apresentar a produção desenvolvida na UFF em suas três grandes áreas de 

atuação - ensino, pesquisa e extensão - buscando promover a integração da comunidade interna em torno dos 

programas acadêmicos da instituição e da comunidade externa por meio das ações desenvolvidas para a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia. Disponível em: <www.agendacademica.uff.br> Acesso em 04 de jun. de 

2019. 
5 PRADO, G. V. T. (Org.); PROENÇA, H. H. D. M. (Org.); SERODIO, L. A. (Org.); SILVA FILHO, R. B. 

(Org.). Pipocas Pedagógicas IV: narrativas outras da escola. 1. ed. São Carlos: Pedro & João Editores, 2017.  
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cotidiano com as crianças. Os textos desse livro consistem em espécies de crônicas, situadas 

na escola, escritas por professores que revelam as potências dos diálogos, percepções e 

vivências infantis. Os registros são escritos apenas como relatos, não havendo reflexões dos 

autores. Muitos tinham um teor cômico e sensível diante das hipóteses das crianças, que me 

fizeram enxergar os registros como sendo majoritariamente dessa forma. Então, passei a testar 

meu olhar e meu escutar para que fossem em busca de situações onde as crianças estavam a 

teorizar, descobrir, a partir de suas experiências, e consequentemente tivessem doses de 

humor: 

Logo na entrada Kaio me chamou para ver a novidade que ele tinha. Era um 

chaveiro colocado na mochila, uma almofadinha de lembrança de aniversário, 
escrito “Hiago, 13 anos”. Perguntei a ele quem era Hiago e ele me disse:  

- Filho do meu tio. 

- Ah, seu primo né? 

- Não, ele é meu tio também. Não é meu primo, porque ele é adulto. Só 
criança que é primo. (Caderno de registro pessoal, 2017). 

 

Acabei por me colocar diante de um notável desafio: estar diante das crianças com o 

olhar diferente do que estava acostumada, na investida de “superar a visão adultocêntrica que 

está impregnada em cada um de nós” (TRISTÃO, 2004, p. 2). E mais uma vez senti o peso de 

tentar fazer algo que não compreendia sua real importância. 

 Pouco a pouco fui percebendo que os registros, não só os escritos pelas professoras, 

mas também os feitos pelas crianças atravessavam nosso cotidiano e revelavam outras formas 

de traçar o fazer pedagógico junto a elas. As professoras frequentemente recorriam as suas 

anotações, aos desenhos das crianças, às fotografias feitas de diferentes situações, para 

elaborar os caminhos a serem percorridos nos projetos em andamento. Nossas contribuições, 

enquanto bolsistas e estagiários, também eram relevantes nesse processo coletivo de reflexão 

do que foi feito e na construção de novos rumos. 

 Nesse caminhar, tive a sorte de encontrar-me novamente com os registros, na ocasião 

das disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógica, que compõem o estágio supervisionado do 

curso de Pedagogia da UFF. Os professores das disciplinas sempre nos orientaram sobre o 

papel do pesquisador que carregávamos conosco nas visitas às escolas, demandando uso de 

diário de campo, para que fizéssemos anotações das inquietações, percepções, críticas, tudo 

que observávamos nas instituições para depois relermos e debatermos com o que vínhamos 

estudando teoricamente, a fim de estabelecer a conexão teoria e prática. Destaco do percurso 

acadêmico os componentes curriculares Pesquisa e Prática Pedagógica V e Educação Infantil 
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I, por meio dos quais fomos ao encontro das reflexões sobre o fazer docente e a prática de 

registros, com leituras de Freire (1996), Ostetto (2017a) e o primeiro contato com a 

“documentação pedagógica”, referente à abordagem italiana de Reggio Emília
6
, que me 

convidaram ao aprofundamento do estudo. 

 Madalena Freire (1996) me envolveu a enxergar na escrita dos registros um modo de 

desenvolver a capacidade reflexiva diante do que conhecemos e do que não conhecemos, pois, 

segundo a autora “o ato de escrever nos obriga a formular perguntas, levantamento de 

hipóteses, onde vamos aprendendo mais e mais, tanto a formulá-las quanto a respondê-las” 

(FREIRE, 1996, p. 6); ou seja, o registro é também um caminho de autoformação.  

 Ainda como bolsista, fui presenteada por uma das autoras, com o livro Registros na 

educação infantil: Pesquisa e prática pedagógica (OSTETTO, 2017a) e através de sua leitura 

pude avançar mais ainda nesse percurso de ser professora que registra. Passei a enxergar as 

múltiplas direções que apontam os registros no cotidiano da educação infantil, sua potência 

em revelar as vivências infantis em confronto com as práticas, que se tornam memória a 

serem revisitadas pelas professoras. 

 Nos caminhos para ler e entender mais sobre essa prática, como é usada e percebida, 

encontro-me com Cecília Warschauer (2017), que a partir de experiências singulares em sua 

formação, ao lado de Madalena Freire e Ivani Fazenda, se apropriou dos registros como 

instrumentos metodológicos de sua prática docente. Segundo ela: “Registrar a própria prática 

pode ser um rico instrumento de trabalho para o professor que busca reconstruir os 

conhecimentos juntos com os alunos, porque o retrato do vivido proporciona condições 

especiais para o ato de refletir” (WARSCHAUER, 2017, p. 92). 

Como é feita e qual é o lugar dessa reconstrução de conhecimentos? As crianças estão 

refletidas nessa reconstrução? O planejar envolve essas reflexões? Essas são algumas 

perguntas que me instigam a pensar o papel dos alunos/crianças nessa construção coletiva da 

aprendizagem, se através das observações registradas seus anseios reverberam como 

fundantes do aprender significativo. 

                                                             
6 Cidade italiana onde, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade se reuniu a fim de organizar uma 

educação de qualidade para suas crianças. Loris Malaguzzi foi o principal expoente desse movimento, 

participando ativamente do processo de construção e de estudos dessa abordagem centrada nas crianças e suas 

linguagens. (SÁ, Alessandra Latalisa de. Um olhar sobre a abordagem educacional de Reggio Emilia. PAIDÉIA, 

BELO HORIZONTE, v. 7, p. 55-80, 2010).   
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 A partir do que fui lendo e conhecendo, me envolvi em buscas por compreender mais 

acerca dos registros segundo a abordagem de Reggio Emília. Notei, então, outra dimensão do 

registrar, atrelada à concepção de documentação pedagógica praticada nas escolas de infância 

da cidade italiana, onde o protagonismo infantil se revela diante dos diversos 

instrumentos/modalidades de registro, não apenas o escrito. Seu principal representante, Loris 

Malaguzzi, quando trabalhava como consultor pedagógico na cidade italiana, sugeria às 

professoras que fizessem anotações e reflexões em uma caderneta, como um diário, sobre 

tudo aquilo que revelasse a “essência da vida na escola”, para que depois fossem discutidas 

em reuniões de formação. A documentação, nessa perspectiva, cumpriria três funções: a 

função política de dialogar com a comunidade o papel da escola de educação infantil, a 

função de construção de memórias da vida de cada criança e a função na construção de 

material pedagógico de reflexão. (MELLO; BARBOSA; FARIA, 2017). 

 Atualmente, após ter saído da Unidade de Educação Infantil do COLUNI e de estar em 

outra instituição, seguem comigo meus iniciantes conhecimentos sobre a prática de registros. 

Escrevo, quase que diariamente, sobretudo o que vivo com as crianças, tentando construir em 

mim a professora que reflete, a professora que projeta, a professora autora.  

 Diante desses pensamentos teóricos que vi, li e estudei, percebi que fazer memória 

escrita através dos registros desvela fartas percepções acerca dos meninos e meninas que estão 

na Educação Infantil, oferece visibilidade a suas aprendizagens, seus saberes, seus fazeres, 

seus modos próprios de ser e estar no/com o mundo. Como fundamentar planejamentos com 

os elementos que são observados no cotidiano, marcados e refletidos no contexto dos registros 

do professor?  

A partir dos percursos de experiências, interesses e estudos apresentados neste 

capítulo, surge o objetivo de investigar a prática de registros no cotidiano da Educação 

Infantil, buscando identificar sua relação com o planejamento e a presença da criança como 

protagonista/interlocutora do processo. Para tanto, além de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema, ouvir professoras da Educação Infantil sobre as práticas de registro e de planejamento 

foi a principal direção metodológica assumida. 
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.2. 

UM MAPA CONCEITUAL: BASES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Para pensar o que, para que e como se registra e se planeja na Educação Infantil, é 

necessário que se tenha definido qual o conceito de criança assumido para essa perspectiva de 

trabalho. Também é basilar compreender e se apropriar do que diz a legislação sobre essa 

etapa da educação básica, com vistas a fundamentar com solidez o que se faz na prática.  

 Qual é o conceito de criança que abordo quando escolho falar de Educação Infantil? 

Ele é totalmente determinante para que se conceba a prática da observação e do registro como 

elementos principais de uma educação significativa ou não. Para este estudo, destaco como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) compreendem a 

criança e definem a Educação Infantil em âmbito nacional, considerando que o referido 

documento tem caráter mandatório. 

 Com relação aos conceitos-chave para o estudo, destaco autoras que me inspiram a 

pensar o registro e o planejamento como norteadores de uma prática referenciada na criança 

para tornar o aprendizado, além de algo prazeroso, um processo repleto de significados e, 

fundamentalmente, como dispositivos que contribuem para incluí-las no processo de 

ampliação de experiências, oferecendo-lhes incontáveis possibilidades de experimentação do 

mundo. 

 

2.1 Caminhos possíveis para a prática pedagógica na Educação Infantil: as bases legais 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), é o 

principal documento que trata da Educação Infantil em âmbito nacional, firmando princípios e 

diretrizes para as propostas pedagógicas nessa etapa da educação básica. Para ampliar sua 

compreensão, considero que é importante também recorrer ao Parecer CNE/CEB Nº 20/2009, 

que fixou as DCNEI. 

 Ao acompanhar momentos sócio-históricos, a Educação Infantil atravessou diversas 

fases até ser concebida como é atualmente. Muitas lutas, discussões e propostas foram 

essenciais para se pensar essa etapa como parte da educação básica, quando finalmente foi 

considerada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do ano de 1996, Lei nº 9.394 

(BRASIL, 1996).  
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Tal etapa se configura como um espaço de educação coletiva, institucional, com a 

função de cuidar e de educar crianças de 0 a 5 anos de idade, assegurando seus direitos de 

acesso aos conhecimentos historicamente acumulados, com propostas pedagógicas específicas 

que devem compreender as infâncias que compõem esse lugar (BRASIL, 1996). Tudo isso 

visando à formação integral das crianças, somada à atuação familiar. Vale salientar que 

espaços não-formais ou domésticos, que por razões inúmeras atendem crianças dessa faixa 

etária, não satisfazem as demandas de escola de Educação Infantil, justamente pelo caráter 

institucional que nela é fundado, respaldado por ordenamento jurídico, sendo obrigatória a 

adequação segundo as normas que as prescrevem, além da imprescindibilidade de 

profissionais formados e habilitados para atuação na área. 

Não se trata apenas de oferecer uma estrutura edificada com meia dúzia de pessoas 

que “gostam de crianças”, trata-se de garantir às crianças que tenham acesso à educação de 

qualidade, voltada para as suas especificidades. De tal forma, a Resolução do CNE/CEB Nº: 

20/2009 (BRASIL, 2009) aponta claramente quais devem ser os objetivos sociopolítico e 

pedagógico a serem garantidos no âmbito das instituições de Educação Infantil, referindo-se a 

permitir às crianças uma formação que dê subsídios para compreensão e vivência da 

cidadania, assim como é previsto em toda a educação básica. Para além disso, a educação 

deve estar em consonância com o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico, 

tomando como referência a prescrição da Constituição Federal de 1988 que aponta a escola e 

a educação como parte de um “projeto de sociedade democrática” (art. 3º, inciso I), como 

também o compromisso com a atenuação das desigualdades sociais e de região, como também 

a efetivação do bem-estar de todos (art. 3º incisos II e III da CF). E por último, e tão 

importante quanto o que já foi abordado, deve-se 

[...] considerar as creches e pré-escolas na produção de novas formas de 

sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a 

cidadania, com a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da 
necessidade de defesa do meio ambiente e com o rompimento de relações de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade (BRASIL, 2009, p. 

6). 

Para a organização do trabalho na Educação Infantil não se trata de definir um 

currículo fechado, limitado, pronto a ser seguido, mas constituir uma proposta pedagógica ou 

projeto pedagógico como um guia, um plano para dar luz às ações da instituição, sempre 

pautada em garantir o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças que nela são acolhidas 

(BRASIL, 2009). 
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Tal proposta ou projeto requer atenção máxima de todos aqueles que estão envolvidos 

nesse processo de cuidar e de educar as crianças, tendo de ser elaborado coletivamente por 

professoras e professores, direção e todos os outros trabalhadores da instituição, contando 

também com a participação das famílias e da comunidade escolar. Nesta direção, as diretrizes 

legais definem o currículo como um 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009, 

p. 19). 

É impossível tratar desse assunto e não enfatizar que no currículo da Educação Infantil 

os eixos estruturantes são as brincadeiras e as interações (BRASIL, 2009). Tais eixos são as 

bases que devem nortear as mais variadas e florescentes experiências para as infâncias dentro 

dos espaços institucionais de Educação Infantil, assim como deveria ser também parte da vida 

cotidiana das crianças fora desses espaços.  

E por que considerar a brincadeira como eixo estruturante? Apesar de ser reconhecido 

como atividade predominantemente infantil, o brincar não é inato à vida humana, se constitui 

apenas nas relações com outros indivíduos imersos em suas culturas. Como afirma Ângela 

Borba (2007, p. 67): “como produto e prática cultural” das crianças, o ato de brincar assume 

um aspecto principal nas infâncias. A brincadeira permite criar contextos de relações, 

experimentações e teorizações para e com o mundo, assim como suas interpretações sobre ele 

e de onde se está inserido. Segundo Vigotski
7
 (2008), a brincadeira está inteiramente ligada ao 

processo de desenvolvimento das crianças, pois é na situação imaginária inventada que se 

torna possível experimentar, de maneira segura por ser hipotética, âmbitos inatingíveis para 

elas. E, as próprias crianças, delimitam as regras que mostram os caminhos que a brincadeira 

deve seguir, regras baseadas em comportamentos da vida real de seu contexto social, 

favorecendo a formação de atitudes morais.  

A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento 

iminente. A ação num campo imaginário, numa situação imaginária, a 
criação de uma intenção voluntária, a formação de um plano de vida, de 

motivos volitivos - tudo isso surge na brincadeira, colocando-a num nível 

superior de desenvolvimento, elevando-a para a crista da onda e fazendo 
dela a onda decúmana do desenvolvimento na idade pré-escolar, que se eleva 

das águas mais profundas, porém relativamente calmas (VIGOTSKI, 2008, 

p. 35). 

                                                             
7 Nome grafado de acordo com traduções de Zoia Prestes (2008).  
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As brincadeiras também habitam um campo fértil de utilização e manifestação da 

linguagem em suas diferentes expressões. Segundo Patrícia Corsino “a linguagem é a grande 

chave para a composição das cenas [das brincadeiras]. Ela possibilita a entrada na brincadeira, 

a troca e o diálogo entre as crianças, a emergência do mundo social em que as crianças estão 

imersas” (2012, p. 51). Enquanto brincam, as crianças cantam, dançam, utilizam sinais ou 

códigos específicos de comunicação, interpretam, imitam, dramatizam e todas essas 

linguagens, reconhecidamente como partes que compõem o desenvolvimento das crianças, 

mostram caminhos potentes a serem seguidos por professoras e professores de Educação 

Infantil na organização de práticas que deem subsídios para ampliação dessas linguagens 

através das brincadeiras em tempos e espaços intencionalmente pensados e com brinquedos 

de qualidade.  

Por esses aspectos, a Educação Infantil como espaço institucional que acolhe crianças 

deve oportunizar tempos e espaços para a brincadeira que, como elemento principal da 

infância, permite inúmeras experimentações ligadas diretamente a sua formação. Como 

ressalta a pesquisadora: 

A compreensão da riqueza do processo de brincar para a formação das 

crianças implica concebê-la nas práticas pedagógicas cotidianas dos espaços 

de educação infantil como uma dimensão fundamental das interações que ali 
são estabelecidas entre adultos e crianças e crianças entre si, assim como do 

processo de construção de conhecimentos e da experiência cultural 

(BORBA, 2012, p. 71). 

Percebendo a brincadeira como uma possibilidade rica de interações, retomo agora aos 

eixos estruturantes da Educação Infantil no âmbito das interações. É na troca entre pares, 

crianças com crianças e crianças com adultos, que a vida social acontece. Regras de 

convivência, experiências de colaboração, de autonomia, de solidariedade, de divisão de 

materiais, enfim, são inúmeras as possibilidades que podem ser vividas na Educação Infantil. 

Porém, ao serem alicerçadas pela intencionalidade pedagógica dos professores e da escola, 

tais interações permitem às crianças um caminho para desenvolvimento de si e para com os 

outros. Segundo Vygotsky
8
 e a sua teoria sociointeracionista:  

Gradativamente, através da interação com indivíduos mais experientes, ela [a 

criança] vai desenvolvendo uma capacidade simbólica e reunindo-a à sua 
atividade prática, tornando-se mais consciente de sua própria experiência. 

Isto dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 

abstrata. As interações da criança com as pessoas de seu ambiente 

                                                             
8 Nome grafado de acordo com tradução de José Cipolla Neto et alii (1984). 
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desenvolvem-lhe, pois, a fala interior, o pensamento reflexivo e o 

comportamento voluntário (VYGOTSKY, 1984, p. 101). 

Dada a compreensão da importância desses eixos para Educação Infantil, eles devem 

atravessar indiscutivelmente todas as práticas “[...] intencionalmente planejadas e 

permanentemente avaliadas” (BRASIL, 2009). Esses eixos estão vinculados aos princípios 

éticos, políticos e estéticos, que também devem fundamentar as propostas, segundo as 

diretrizes legais, que são definidos como:  

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 

2009, p. 19). 

Nesse sentido, tais eixos norteadores e princípios, todos estabelecidos criteriosamente 

pelas DCNEI, devem ser componentes obrigatórios para o trabalho com intencionalidade na 

Educação Infantil. É papel dos docentes captar a beleza da criança que, encantada por 

conhecer o mundo, está em constante diálogo com conhecimento, na busca por respostas para 

suas questões e teorias. É função deles também devolver, relançar à criança soluções, através 

de experiências pensadas de maneira minuciosa, que sejam desafiadoras na construção de 

novos conhecimentos e que ampliem as possibilidades de questionar outros modos de ser e 

estar no mundo. 

Tudo que estive refletindo até agora, baseada principalmente na legislação que 

direciona a Educação Infantil brasileira, diz respeito inteiramente a uma determinada 

concepção de criança, que se revela histórica e socialmente. Está claro que, nessa conjuntura 

que abordo, a criança possui um papel principal no âmbito da escola das infâncias e, nas 

DCNEI, pode-se encontrar uma definição bastante clara que em muito alimenta a formação e 

a prática docente:  

Criança: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (BRASIL, 2010, p. 12). 

Para tanto, conceber a crianças simplesmente como pessoas que também já são, assim 

como nós adultos, requer um exercício diário e sensível para famílias, responsáveis, 
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profissionais da educação e, principalmente, para professores de Educação Infantil, de modo a 

se desprenderem das concepções, tradicionais e correntes, que inferiorizam os modos das 

crianças de ser e estar no mundo.  

Ver a criança apenas como um momento biológico é um tanto quanto determinista e 

insuficiente, visto que ao longo do tempo muito tem se pensado sobre como as crianças fazem 

parte da sociedade, como nela estão inseridas, como a modifica e como se modificam 

também.  É fato que a concepção abordada hoje é emergente de diversos fatores históricos e 

sociais, diferentes dos modos de se pensar a infância no século XIX. Nessa direção, por 

exemplo, hoje afirma-se que as crianças se constituem na cultura e produzem culturas. 

São sujeitos ativos que participam e intervêm no que acontece ao seu redor. 

Suas ações são também forma de reelaboração e recriação do mundo. [...] As 
ações da criança são simultaneamente individuais e únicas, porque são suas 

formas de ser e de estar no mundo, constituindo sua consciência e sua 

subjetividade, e coletivas na medida em que são contextualizadas e situadas 
histórica e socialmente (CORSINO, 2012, p. 4-5). 

Portanto, fica claro que reconhecer o protagonismo das crianças na Educação Infantil é 

reconhecê-las como seres que atuam socialmente e trazem consigo identidade, culturas, 

vivências únicas, conhecimentos. Essa concepção torna-se uma chave de acesso para colocá-

las na centralidade do processo educativo.  

 

2.2 O registrar e o planejar: os caminhos que se entrecruzam 

2.2.1 O registrar 

Desde o princípio dessa monografia venho aprofundando minha visão acerca do 

registro como elemento fundamental para o exercício de professoras e professores para com 

as crianças, reconhecendo-as como as verdadeiras vozes a serem acolhidas como guia para o 

trabalho. Beber em diversas fontes inspiradoras para minha atividade docente me fizeram 

chegar ao seguinte questionamento: seria realmente possível construir um planejamento 

pautado nos registros reflexivos construídos através de observações atentas das crianças? 

Falar de registro é retomar a minha memória afetiva de formação de professora, como 

venho salientando. Pensar o registro tem sido para mim um motor para a organização de um 

trabalho que toma forma pelo cotidiano repensado. 
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Querer falar sobre esse assunto me fez conhecer diversas experiências potentes, 

reconhecidas, estudadas, produzidas, reformuladas, tanto em contextos nacionais como em 

contextos internacionais. Minha intenção, nesse sentido, é trazer uma identidade brasileira, 

reiterando experiências que frutificaram por aqui através de professoras que se empenharam 

em fazer um trabalho intencional, pensado e repensado em suas práticas. Essa escolha tem a 

finalidade de propor o reconhecimento do Brasil como solo fértil de práticas autênticas e 

viáveis na construção de uma Educação Infantil de qualidade. Não deixarei, é claro, de trazer 

referências internacionais que nos inspiram, mas darei ênfase no que já vêm sendo pensado 

por aqui. 

No espaço das disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica V e Educação Infantil I 

vividas por mim no 6º período do curso de Pedagogia, como citado anteriormente, tive um 

contato não-físico, mas pessoal e íntimo, com as reflexões de Madalena Freire, educadora 

brasileira e filha do grande Mestre Paulo Reglus Neves Freire. Esse fato último já tornou o 

envolvimento mais peculiar, envolto de curiosidade e ao mesmo tempo admiração.  

Madalena Freire reúne no livro Observação, registro, reflexão: instrumentos 

metodológicos I (1996) estes 3 elementos enquanto basilares para uma metodologia de 

trabalho comprometida com a teoria e a prática na construção do conhecimento e da formação 

da consciência, tanto do educador quanto do estudante. Ela parte do princípio de que a 

pedagogia se firma em um método e que está atrelada a uma determinada concepção de 

política e de sociedade, que o exercício do educador consiste em: fazer política ao construir 

suas práticas em favor de um determinado projeto de sociedade; fazer ciência, ao conceber a 

investigação científica como função da ação pedagógica e fazer arte, porque o processo de 

criação é inerente à prática educativa e “nesta concepção de educação o educador é um leitor, 

escritor, pesquisador, que faz ciência da educação” (FREIRE, 1996, p. 5). E nesse sentido, 

registrar o vivido é uma forma de perpetuar, de conservar o que é significativo e de fazer 

história. É potencial para revisitar o que foi feito, para despertar a formulação de 

questionamentos e também para buscar itinerários para respondê-los e fazer outros mais. 

Refletir através do material registrado, principalmente o escrito, “força o distanciamento, 

revelando o produto do próprio pensamento; possibilitando rever, corrigir, aprofundar ideias, 

ampliar o próprio pensar” (FREIRE, 1996, p. 7). 

Nesse contexto em que o professor reflete sobre o que registra, revê o que foi feito por 

ele, como foi recebido e interpretado pelas crianças, buscando compreender como elas se 
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mantiveram, ou não, diante do proposto, há uma oportunidade, um passo primordial para 

considerá-las como sujeitos ativos e, assim, tecer uma prática significativa para/com elas. 

O primeiro ponto para se pensar em registrar é estar atento às ações cotidianas, do dia-

a-dia, através da observação, uma ferramenta imprescindível para a organização do “olhar 

sensível e pensante” (1996, p. 10), segundo Madalena Freire. O escutar também faz parte 

dessa observação, desse olhar sensível, que requer uma dedicação para com o outro, 

apoiando-se em suas teorias, em seu modo de pensar, tentando estar a par com cada integrante 

do grupo e em máxima sintonia. Por isso, a empatia está inerente a esse propósito de ver e 

ouvir o outro, deixando de lado um pouco do que somos para entrar no universo do outro com 

a intenção de compreender sua realidade, repensando a nossa. Essa teoria torna-se um ponto 

chave para se pensar no que de fato se observa e como podemos responder às questões que 

nos surgem a partir dessa entrega. 

 Mas Madalena coloca que não se trata de um observar comum, ele requer um 

aprendizado para a atenção, a presença e a ação. Atenção e presença para com o outro, em 

suas falas não-ditas, nas entrelinhas que se embaraçam com a realidade. Entrelinhas que 

precisam ser resgatadas e lidas por nós educadores, de modo desapegado do que 

consideramos ideal quando se trata do que queremos ver e escutar; é preciso desprezar a 

observação alienada, para ir ao encontro de uma observação profunda e interna, que deseja 

ver além da aparência. Já a ação é o pressuposto tecido pela reflexão e o estudo do que se 

observa, pois não cabe um escrever por escrever simplesmente. Nesse sentido revela-se a 

importância de construir uma pauta pessoal de observação, dando caminhos para o que se 

pretende observar e como serão utilizadas essas observações organizadas em registros 

(FREIRE, 1996). A referida autora coloca, como base para pautar a observação, três pontos 

principais que devem ser considerados.  São eles:  

 O foco da aprendizagem individual e/ou coletiva; 
 O foco da dinâmica na construção do encontro; 
 O foco da coordenação em relação ao seu desempenho na construção da 

aula. (FREIRE, 1996, p. 12) 

Ter definido pontos como esses possibilita uma observação com condições possíveis 

para retomar os objetivos primeiros, perceber os objetivos alcançados de fato e refletir sobre 

aqueles que precisam ser deixados de lado. Esse olhar que vem calcado em uma pauta é mais 

consistente e menos passível de dispersão. Porém, a autora salienta que o mais sensato é ter 
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um foco de cada vez, a meu ver, para que a estruturação desse pensamento seja bem definido 

e menos passível de fugas e dúvidas. 

O segundo instrumento a ser utilizado pelo educador, segundo os escritos de Madalena 

Freire (1996) é o tão citado registro. Materializar a observação em registros desperta o que 

está cristalizado, porque gera questionamentos, desloca do apenas escrever por escrever para 

pensar o que se deseja escrever de fato. Por conta dessa mudança de eixo, escrever é um ato 

complexo, difícil, inquietante, mas todo esse processo é assim, trabalhoso, porque durante 

essa organização a reflexão já provoca o escritor na seleção do há de se registrar. Por isso, 

pensar que o “exercício disciplinado de persistência, resistência, insistência, na busca do 

verdadeiro” (FREIRE,1996 p. 38) é premissa nesse compromisso individual.  

A reflexão, enquanto ação inerente à escrita, é potencialmente provocadora de 

liberdade por colocar o educador a pensar. O uso desse pensamento redigido é instrumento 

para atuação na prática, já que durante a busca intensa de elementos que subsidiem 

investigações detalhadas há inspiração para mudança na realidade que se vive (FREIRE, 

1996, p. 39). É necessário complementar que não há um padrão, um modelo de reflexão a ser 

seguido: “Cada educador, tem sua marca, o seu modo de registrar seu pensamento” (FREIRE, 

1996, p. 39), por isso ele mesmo deve estar atento a tantos materiais, cart ilhas, livretos que 

trazem em seu conteúdo propostas fixas de observação, registro e reflexão. O que é relevante 

é considerar que cada educador possa elaborar seu modo de refletir, ampliando sua criticidade 

sobre o vivido que é repensado. 

Madalena Freire (1996) me ajuda a perceber que por conta de uma formação escolar e 

cultural que restringe a expressão criativa no uso das palavras para elaboração escrita, o 

educador ainda está fadado em se predispor a superar essa determinação limitada da 

linguagem escrita que lhe foi imposta, tendo que romper com esse passado tortuoso na busca 

intensa pela autoria, pela sua marca própria em seu material registrado. 

A teoria surge, então, através da necessidade de fundamentar as questões que o 

professor vai identificando na observação e no registro, direcionando para a reflexão, pois “o 

resgate da reflexão do educador sobre sua prática pedagógica é o embrião de sua teoria que 

desemboca na necessidade de confronto e aprofundamento com outros teóricos” (FREIRE, 

1996, p. 44). O elo potente entre a prática e a teoria passa a ser sistematizado através do uso 

do registro refletido como instrumento catalisador e, nesse sentido, direcionador na busca de 



25 

 

renovação das ações práticas, alinhadas com a identidade e premissas assumidas nesses 

registros.  

Os modos de registros são inúmeros: escritos, imagéticos, gráfico-pictóricos, 

audiovisuais, enfim, mas nesse trabalho quero conhecer um pouco mais, como uma 

delimitação para análise, sobre o formato de registro escrito, pois acredito que com o avançar 

da tecnologia multifacetada a produção escrita tem se restringido, principalmente, às criações 

acadêmicas e cada vez menos como necessidade individual, pessoal, humana e profissional de 

colocar no papel o que envolve o pensamento. Os diversos estímulos em redes sociais, sites e 

mídias digitais tem se voltado para a produção de conteúdo que seja consumido de maneira 

mais rápida, por isso a utilização de vídeos e imagens têm sido cada vez mais crescente, o que 

implica também num distanciamento da leitura de material escrito, redimensionando a forma 

de ser leitor. Apesar de interesse pelo registro escrito, tenho consciência de que não há 

registro ideal, pois como fala Freire (1996, p. 6): “o ato de escrever não é o único ou o mais 

importante”. Ao se falar da documentação pedagógica, pode-se afirmar, com diferentes 

autores, a não existência de um modelo único: “[...] no que diz respeito à forma dos 

instrumentos para observar e registrar, não há um melhor do que o resto” (DAVOLI, 2017, p. 

33).  

Madalena Freire coloca que escrever é fundamental para a prática docente, para criar e 

não apenas repetir modelos. Segundo ela: 

A escrita materializa, dá concretude ao pensamento, dando condições assim de 

voltar ao passado, enquanto se está construindo a marca do presente. É neste 
sentido que o registro escrito amplia a memória e historifica o processo, em 

seus momentos e movimentos, na conquista do produto de um grupo 

(FREIRE, 1996, p. 41). 

Por isso seu potencial reflexivo, porque é um espaço de retomada, de revisão, que 

provoca a partir da releitura do cotidiano, visto que será analisado por outro olhar, diferente 

daquele que se colocou no momento da escrita. Impulsiona também na elaboração de 

devolutivas para as inquietudes junto aos educandos. 

 A reflexão, como terceiro e último instrumento, não se torna novidade nesse ciclo, 

pois está atrelada a todo processo de construção do registro, desde a observação, mas que 

somente após a concretude pode ser executada de maneira segura, com certo grau de 

distanciamento que garante uma visão mais afinada. O estudo da própria prática fornece ao 

educador indícios autênticos da formulação de sua pesquisa individual, permitindo ampliar 
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sua criticidade sobre as teorias educacionais e também o imuniza do chamado canibalismo 

teórico, que se preocupa em apenas devorar uma pilha de livros e teorias, mas que “produz 

somente o verniz da reprodução” (FREIRE, 1996, p. 54). 

Muito do que discorre nessas considerações pode ser identificado no livro A paixão de 

conhecer o mundo (FREIRE, 1983), que já se tornou um clássico. Nesta obra de Madalena 

Freire se encontram registros e relatórios, o livro de "estórias" dos alunos e o caderno de 

atividades, produzidos no tempo em que foi educadora da infância. Nos mínimos detalhes 

podemos sentir como seu trabalho esteve envolvido pelas proposições das crianças, captadas 

por ela enquanto professora que se colocava diante dos pequenos também como aprendiz. 

Cecília Warschauer é outra autora que também me conduz nesse meu “caminhar 

registrante”. Interessante saber que estagiou em uma turma de Madalena Freire, em 1982, 

onde teve seu primeiro contato com o registro, cedido pela sua então professora. Também de 

1983 a 1986 participou de um grupo de estudos sobre formação de professores que era 

coordenado por Freire, onde a prática de registros era fundamental nas discussões coletivas e 

todos integrantes os faziam (WARSCHAUER, 2017). Em seu livro Roda e Registro: uma 

parceria entre professores, alunos e conhecimento (2017) fala de suas experiências como 

aprendiz e conta sobre o curso de pós-graduação feito com a professora Ivani Fazenda, na 

PUC de São Paulo em 1990, destacando mais uma vez o Registro
9
 e a Roda como elementos 

primordiais para as reflexões aprofundadas feitas por todos do grupo. Salienta ainda sobre o 

papel das professoras enquanto coordenadoras desse processo que guiavam os estudos com as 

propostas e as teorias necessárias para reflexão e também o modo como tudo isso se dava: em 

um espaço onde todos se sentavam em roda (WARSCHAUER, 2017, p. 65-66).  

Cecília, nesse livro, depois de relatar suas ricas experiências formativas, em espaço 

acadêmico e em grupo com professores que lhe serviram de tamanha inspiração na escolha da 

Roda e do Registro como seus instrumentos metodológicos de trabalho, resgata suas vivências 

como professora alimentada por esses instrumentos. Vou me aprofundar em suas ideias sobre 

uso do Registro, mas sabendo que em seu trabalho a Roda foi elemento de destaque também.  

“Registrar é deixar marcas. Marcas que retratam uma história de vida” 

(WARSCHAUER, 2017, p. 92), com essa marcante frase a autora descreve o registrar. Em 

sua atividade docente ela utilizou duas formas de deixar marcas: o Diário como Registro da 

                                                             
9 Utilizo a letra maiúscula como escrito pela autora referenciada, Cecília Warschauer (2017), assim como o 

termo Diário. 
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prática diária, do cotidiano da sala de aula, que era feito por ela e o registro coletivo, que era 

produzido em conjunto com os estudantes, que dava muitas pistas para identificação das 

preferências e das particularidades da turma. De acordo com ela, esse segundo tipo 

desenhava-se diferente em cada turma, tendo marcas próprias de cada grupo que trabalhou.  

Pensar nas tantas variações que um Registro é capaz de assumir pode acolher as tantas 

professoras e professores que pensam em utilizar esse tipo de instrumento, mas que ao mesmo 

tempo não sabem como fazê-lo. Não há formato “certo” de se fazer. Conforme indica a 

referida autora, o Registro, em seu caso denominado Diário, não é fixo: 

[...] sua forma vai mudando de ano para ano, o que evidencia que não existe 

um modelo único para se registrar. O Diário é, pois, construído por cada 

sujeito que registra e lhe dá uma forma própria, de acordo com as 

necessidades que percebe em cada momento, em cada realidade de trabalho, 
necessidades que podem se referir aos conteúdos propriamente ditos, ao 

relacionamento com os alunos, às rotinas do trabalho escolar ou outras 

(WARSCHAUER, 2017, p. 92, grifo meu). 

Nesse sentido, as marcas deixadas apresentam uma história, um momento específico, 

referente a um determinado grupo, sendo impossível que seja reproduzido. Essa história 

revela evidências únicas, como as escolhas feitas, os desafios surgidos, as soluções obtidas.  

A professora Cecília Warschauer (2017) reforça como seus registros iniciais eram 

diferentes dos posteriores, os primeiros mais carregados de detalhadas descrições e os outros 

com mais pensamentos, avaliações e sensibilidade. Desse modo, fica claro que é o processo 

contínuo que faz o registro ser aprofundando em reflexões mais complexas. Nesse sentido, a 

autora encontra o Diário como espaço de luta, pois além dos fatos que ali estão escritos, 

também são colocados no papel desejos, esperanças, utopias sob grande relutância com 

cansaço e tantas outras adversidades, mas que mantém a resistência em almejar o melhor para 

si e para seus estudantes. 

Pelo exercício de estudo e reflexão dos registros, acontece um trabalho de refinamento 

do olhar, torna a percepção mais aguçada na identificação de sutilezas e nuances em situações 

de brincadeiras, de conflitos ou diálogos que possivelmente não seriam notadas no ato, 

somente através dessa lente de pesquisa. É como um processo de artesanato intelectual 

(WARSCHAUER, 2017, p. 93): a cada momento de estudo o material é diferente, as 

reflexões são diferentes, não se encaixando em um processo mecânico de lista de checagem, 

suscitando alternativas outras para aprender e também ensinar. 
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Desse modo o Registro também possui uma função mediadora, serviria como um elo 

entre as aprendizagens prévias e os novos aprendizados, pois permite uma análise do que já se 

aprendeu e o que ainda se almeja, abrindo espaço para uma aprendizagem significativa: “[...] 

o exercício do Diário é uma oportunidade de construção da memória compreensiva, na 

medida em que intermedeia estes dois polos. Assim, o Diário é também um instrumento que 

alimenta a ligação entre teoria e prática” (WARSCHAUER, 2017, p. 94). 

Ter o Registro como espaço de revisitação, tanto do inesquecível quanto do que se 

esqueceu traz uma temporalidade vital que resgata a experiência passada, no intuito de lançar 

possibilidades resolutivas no agora, porém, de maneira mais qualificada pelo que já foi 

vivido, pois 

[...] Refletir sobre o passado (e sobre o presente) é avaliar as próprias ações, o 

que auxilia na construção do novo. E o novo é a indicação do futuro. É o 

planejamento. Por isso o Registro no Diário, enquanto dinâmica constante do 
avaliar e planejar, é motor propulsor da construção dos conhecimentos 

(WARSCHAUER, 2017, p. 95). 

Refletindo com a autora, percebo como o Registro traz em seu bojo a possibilidade de 

acessar o andamento da construção do conhecimento pelo seu caráter revelado na 

historicidade, ou seja: alimenta o presente com o resgate da experiência passada, dá segurança 

para enfrentar as limitações e superá-las com o que se aprendeu em outros tempos, reforça um 

perfil humilde ao se conviver harmoniosamente com a dúvida enquanto princípio para 

reflexão e consequentemente como convite para a criatividade na construção de novas 

propostas. 

Ao continuar minhas buscas por leituras que alimentassem meu desejo de 

compreender e falar sobre os registros na Educação Infantil encontro-me com a trajetória 

formativa da professora Luciana Ostetto (2000; 2017a), que há algum tempo vem pesquisando 

e tecendo possibilidades sobre esses instrumentos na formação e na prática de professores. 

Desde seus primeiros passos como docente formando docentes para a Educação Infantil, na 

graduação (Curso de Pedagogia) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ela 

propunha a utilização dos registros como ferramenta essencial de organização das 

observações dos estagiários que orientava. A partir desse trabalho de orientação de estágio, 

acolhendo relatos observados e registrados pelos estudantes que iam a campo, foram 

produzidos alguns trabalhos que hoje contribuem para a formação inicial e continuada de 

muitos professores e professoras. 
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Um desses trabalhos que inspiram é o recente livro “Registros na educação infantil: 

Pesquisa e prática pedagógica” (OSTETTO, 2017a), que revela uma potente conexão entre 

academia e o cotidiano de uma escola de Educação Infantil de Niterói (RJ), por um caminho 

que se denomina “pesquisa-formação”. Que beleza possuem os relatos que são encontrados 

nessa publicação, beleza em saber que a Educação Infantil respira formas potentes de ser/ter 

qualidade! 

No livro acima citado, a autora rememora seu caminho no estudo dessa temática e 

menciona algumas experiências desde a década de 1990, que foram importantes, como o 

projeto de estágio que orientou: “Três cabeças que não se entendem passam fome de tanto 

pensar... Reflexões sobre o planejamento, registro e avaliação” e o livro, resultado de uma 

pesquisa desenvolvida com educadoras na unidade de Educação Infantil da UFSC: “Deixando 

marcas de nossa história enquanto profissionais da educação infantil”
10

, na mesma época. 

Os estudos e formações docentes realizados pela professora-pesquisadora referida, respiram (e 

se inspiram em) ares brasileiros, dando visibilidade a autores nacionais, que foram suas 

referências e seguem pautando seus estudos, até o presente momento. Porém, ela vai além na 

busca de outros olhares e dialoga com experiências internacionais, como a documentação 

pedagógica, conceito-prática central das experiências italianas de Reggio Emilia. Assim 

também eu, na presente monografia, me desafiei a fazer essas conexões.   

É importante perceber as diferenças entre o cenário brasileiro e o cenário italiano, 

apontadas por Ostetto (2017a): nas referências encontradas sobre o primeiro, predominava a 

utilização dos registros para a autoformação do professor, com anotações que servem para 

criação de reminiscência do vivido e como também para investigação e estudo. As vivências 

das crianças também são presença nesses registros, que reúnem material sobre o cotidiano, os 

pensamentos e falas delas, mas não são, de fato, o foco desse registro praticado aqui. 

Já no cenário italiano a autora destaca que o objetivo principal do registro é a criança, 

o qual tem como centralidade olhar e compreender seus processos, capturando linguagens que 

utiliza para se expressar e atuar no mundo. Desse modo, os registros fazem parte da chamada 

documentação pedagógica, que utiliza diferentes formas de registro, desde os escritos, até 

fotografias, vídeos, audiogravações, com a intenção de revelar ao máximo sobre as expressões 

das crianças. Até mesmo as produções dos pequenos são compreendidas como registros. A 

                                                             
10 Projeto e livro citados em Ostetto, Luciana Esmeralda. No tecido da documentação, memória, identidade e 

beleza. In: Ostetto, Luciana Esmeralda (Org.). Registros na educação infantil: Pesquisa e prática pedagógica. 

Campinas, SP: Papirus, 2017a. (p. 19-53). 
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prática de estudo e discussão aprofundada por todos os integrantes da rede educativa também 

é uma caraterística do contexto italiano.  

A prática da documentação pedagógica, no contexto italiano, pressupõe 
observar cuidadosa e atentamente as maneiras próprias de as crianças se 

relacionarem e construírem conhecimentos sobre e no mundo (Edwards, 

Gandini e Forman 1995; Gandini e Goldhaber 2002; Dahlberg, Moss e 
Pence 2003; Fortunati 2003 e 2009; Hoyuelos 2006; Rinaldi 2012). A 

observação que gera a documentação é marcada pela qualidade da escuta, a 

qual requer abertura e sensibilidade para conectar-se ao outro, para ouvi-lo. 
Curiosidade, dúvida, interesse, emoção estão por trás do desejo de escuta e, 

por isso mesmo, documentar é também compromisso, disposição de acolher 

as vozes do outro, não somente com as orelhas, como adverte Carla Rinaldi 

(2012), mas com todos os nossos sentidos (OSTETTO, 2017a, p. 25). 

Assim, percebo que em suas diferentes formas de se materializar, os registros são 

elementos potentes e necessários de uso do professor para percepção dos indícios que o leve a 

repensar sua prática, enquanto formação através do estudo distanciado, para a concretização 

de sua autoria, para rememorar suas práticas e experiências com as crianças e das crianças, 

para percebê-las através dos vestígios que lançam e são escritos, tais como as aprendizagens 

já alcançadas e àquelas que ainda não foram atingidas. 

 

2.2.2 O planejar 

Falar sobre planejamento na Educação Infantil requer sempre uma prudência 

necessária para não sucumbir a uma visão desse instrumento de trabalho pedagógico nos 

moldes formatados e limitadores, tal como são encontrados, ainda, no âmbito do ensino 

fundamental. Se, por um lado, o planejamento é um direcionador da prática educativa a ser 

desenvolvida para e com as crianças, por outro precisa ser construído a partir das reflexões 

colocadas no Projeto Político Pedagógico e no currículo estabelecidos pela instituição escolar 

(OSTETTO, 2017b). Por isso requer tamanha relação com o cotidiano vivido de fato dentro 

da escola e com o contexto que essa instituição está inserida. 

Considerando tal pensamento, como planejar no espaço da Educação Infantil? Antes 

de dar essa resposta, precisamos nos questionar: o que de fato é um planejamento? O que é 

planejar? Luciana Ostetto (2000), tomando como referência Fusari (s./d.) responde que o 

planejamento não se refere ao burocrático preenchimento de um papel qualquer, mas que por 

estar totalmente atrelado aos acontecimentos e ações do educador em sua prática no dia-a-dia, 
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requer uma reflexão considerável de todas ações previstas e vividas no cotidiano. Segundo a 

autora: 

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro pra 
empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiências 

múltiplas e significativas para com o grupo de crianças. Planejamento 

pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente 
(OSTETTO, 2000, p. 177). 

Nesse sentido não existe formatação específica, algo já dado que só precisa ser 

completado e seguido. O planejamento deve possuir em sua construção o perfil do grupo e da 

professora que o organiza, revelando a identidade do grupo. É no planejamento que 

encontramos a intencionalidade do trabalho docente, considerando os princípios que lhe dão 

sustentação. Porém, para que seja de fato um objeto orientador da ação docente, ele não pode 

assumir-se apenas como intenção, mas deve compor a prática “no traçar, no programar, 

documentar a proposta de trabalho do educador” (OSTETTO, 2000, p. 177). 

Muitas são as dúvidas dos educadores sobre como é o “modo certo” de se planejar, 

quando na verdade o que sustenta a sistematização do escrito no papel são os princípios. 

Neste caso, nosso embasamento deve se dar naqueles colocados pelas DCNEI (BRASIL, 

2009) que corroboram uma perspectiva de Educação Infantil, na qual o currículo almejado e 

os eixos condutores do trabalho educativo são voltados para e com as crianças. Por isso, assim 

como o registro, o planejamento permite uma escrita e organização da maneira mais pessoal 

possível, como defende Ostetto (2000), de maneira que ajude o educador a visibilizar o que 

deseja propor. O planejamento carrega, assim, a ideia de um processo que deve fugir do 

mecânico, pois requer desenvolvimento reflexivo.  

[...] no processo de elaboração do planejamento o educador vai aprendendo e 

exercitando sua capacidade de perceber as necessidades do grupo de crianças, 
localizando manifestações de problemas e indo em busca das causas. Vai 

aprendendo a caracterizar o problema para, aí sim, tomar decisões para superá-

lo. O ato de planejar pressupõe o olhar atento à realidade (OSTETTO, 2000, p. 
178). 

No livro
11

 que estou utilizando como base para a fundamentação, Luciana Ostetto 

(2000) descreve e analisa cinco perspectivas de planejamento que estão presentes em práticas 

da Educação Infantil. Falar sobre essas perspectivas é relevante para a monografia, já que um 

dos seus objetivos é analisar as percepções de planejamento, associada ao registro de 

                                                             
11 OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil: partilhando 

experiências de estágios. Campinas: Papirus, 2000. 
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professoras de Educação Infantil. De tal forma, discorrerei suscintamente sobre elas, de modo 

a distingui-las para melhor entendê-las. 

O primeiro tipo classificado é o planejamento fundado em listagem de atividades, 

servindo basicamente como uma lista diária de propostas que ocupem as crianças nos tempos 

ociosos entre um e outro momento de rotina. A “hora da atividade” assume, nesse eixo, 

presença forte e os períodos de cuidado são inferiorizados. É questionável a presença da 

intencionalidade do educador, pois os princípios educativos são esvaziados, não há uma 

explicitação concreta deles. A concepção de criança é de um sujeito passivo que obedece, 

espera, escuta os comandos do adulto. Fica evidenciado o espaço escolar como 

assistencialista, para tomar conta das crianças enquanto seus pais trabalham.  

O segundo é o planejamento baseado em datas comemorativas, ou seja, as propostas 

são guiadas pelas principais datas demarcadas no calendário. A programação das datas é 

pensada a partir da seleção feita por um adulto. A lista de atividades nesse planejamento 

também marca presença, mas refere-se as comemorações que serão feitas. Dia das mães, dia 

dos pais, dia do índio, independência do Brasil são algumas delas. Em discordância com esse 

tipo, Ostetto (2000) o questiona e traz alguns elementos a serem pensados: o perigo da 

manutenção de uma história como sendo única e verdadeira sobre os fatos, que considera 

apenas uma vertente (dominante) em razão da omissão das outras. Dessa maneira revela-se 

um caráter ideológico imbuído nas escolhas dos caminhos de um planejamento; a apologia ao 

consumo desenfreado nas datas que tangem o apelo comercial também é algo alarmante; a 

fragmentação exacerbada da aprendizagem e dos conhecimentos em conteúdos limitados, 

além da produção intensa de “lembrancinhas” e apresentações destituídas de sentido para as 

crianças e zero caráter reflexivo. Um trabalho mecânico, repetitivo e cada vez menos 

interessante, pois assim como as datas, as práticas se repetirão ano após ano. É preciso 

ampliar a visão de mundo das famílias e das crianças que insistem em tentar manter esse tipo 

de prática e fazê-las compreender que os conhecimentos podem ultrapassar as datas de um 

calendário. 

Já o terceiro tipo se caracteriza por uma forte influência das teorias da psicologia do 

desenvolvimento, sendo assim caracterizado como planejamento baseado em critérios do 

desenvolvimento infantil. Os objetivos giram em torno do alcance dos níveis físico-motor, 

afetivo, social e cognitivo, todos respectivos a idade demarcada pelas teorias. As atividades 

são organizadas como estimuladores para determinadas ações. Ostetto (2000, p. 184) fala que 
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esse tipo se mostra mais avançado, quando comparado aos outros, por partir primeiramente do 

que são as crianças; porém é preciso ir afundo e perceber que não se pode deixar levar pelo 

fato de que o desenvolvimento almejado é ideal, pressupõe determinadas posturas e respostas 

que podem ir em desencontro com a realidade sócio-histórica de cada criança. 

O quarto tipo classificado pela autora é o planejamento baseado em temas. Nesse tipo 

as práticas seriam organizadas por meio de temáticas apontadas pelas crianças ou pelo 

professor e até mesmo de vivências que tiveram em grupo. Além de parecer mais democrático 

ao focar na criança, em suas demandas e indagações há um preciso recorte sobre os conteúdos 

significativos para o grupo, porém, como diz Ostetto (2000, p. 186), “parte de uma realidade 

imediata”. A problemática surge quando as atividades estariam sendo novamente listadas com 

o objetivo de possibilitar ocupação para as crianças. Há intenção pedagógica, há articulação, 

há conteúdos concretos e necessários, mas acaba sendo mais do mesmo. Principalmente 

quando o tema se torna algo único, que não pode ser mudado, que é levado até o fim, mesmo 

após indícios de desinteresse das crianças pelo assunto. Às vezes, o que é pior, tais temas 

atravessam os mais distintos períodos, desde os menores aos maiores. E quantas vezes os 

temas são elaborados pelos diretores ou coordenadores e devem seguir um tempo pré-

determinado? São inúmeros os casos que podemos conhecer. É preciso ter máxima atenção, 

pois essas práticas muitas vezes apresentam demasiada mecanicidade, o que afasta o potencial 

criativo e pesquisador da criança na busca do conhecimento. 

Já o último modelo refletido pela autora, é o planejamento fundado por conteúdos 

estruturados por áreas de conhecimento com o objetivo de, também a escola de educação 

infantil, facilitar o acesso aos “conhecimentos socialmente acumulados” (OSTETTO, 2000, p. 

187). Assim, promoveria maior ajuste entre o que se tem acesso na Educação Infantil e o que 

se tem acesso na continuação dela, o ensino fundamental. Vale ressaltar que, apesar de ser 

uma proposta para a Educação Infantil, a pré-escola seria mais favorecida por essa 

caracterização de lugar onde deve-se prevalecer o pedagógico. As áreas de conhecimento (as 

ciências naturais e as sociais, língua portuguesa e matemática) possibilitariam uma melhor 

relação entre os conteúdos e as temáticas surgidas nos trabalhos com temas, e assim a 

ampliação das aprendizagens das crianças.  

Chegamos aí à solução para todos os problemas que se desdobravam em torno do 

planejamento para Educação Infantil? Não. É preciso seguir tecendo reflexões sobre um ponto 

que a autora identifica que está fora das proposições encontradas: o trabalho para e com os 
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bebês, em suas especificidades. Todas as propostas apresentadas tinham o foco no trabalho 

com crianças de 4 a 5 anos.  

Portanto, de um modo geral, a autora coloca que muito, senão tudo, que está no 

planejamento e na sua execução, para ser significativo e dialogar com a realidade das 

crianças, em suas especificidades, inclusive etárias, devem provir não de um modelo, mas de 

um caminho trilhado, de um perfil de trabalho do educador,  

[...] do compromisso que tem com sua profissão, do respeito que tem para 

com o grupo de crianças, das informações de que dispõe, da formação que 

possui, das relações que estabelece com o conhecimento, dos valores nos 
quais acredita etc... pois, de modo geral, como já indiquei, vejo o 

planejamento como atitude (OSTETTO, 2000, p. 189). 

Partilho muito de sua fala quando destaca a “relação de respeito e afetividade com as 

crianças” (OSTETTO, 2000, p. 190) que o professor deve construir para que seu trabalho seja 

realmente significativo para ele e para as crianças. Nas palavras da autora: 

Para mim, elaborar um “planejamento bem planejado” no espaço da 
educação infantil significa entrar na relação com as crianças (e não com os 

alunos!), mergulhar na aventura em busca do desconhecido, construir a 

identidade de grupo junto com as crianças. Assim, mais do que conteúdos da 

matemática, da língua portuguesa e das ciências, o planejamento na 

educação infantil é essencialmente linguagem, formas de expressão e 

leitura do mundo que nos rodeia e que nos causa espanto e paixão por 

desvendá-lo, formulando perguntas e convivendo com a dúvida 
(OSTETTO, 2000, p. 190, grifo meu). 

Se o meu compromisso é com as crianças, com a qualidade das relações que construo 

e mantenho com elas, ao pensar/tecer o planejamento é importante questionar: Será que 

didatizo tudo o que proponho às crianças ou sou aprendiz com elas? Compartilho da alegria 

de conhecer e aprender com as crianças? O planejamento está contemplando o cuidar e o 

educar? E as interações e brincadeiras estão no que foi planejado? As linguagens das crianças 

estão sendo reconhecidas e priorizadas?  

A especificidade da Educação Infantil passa pelo reconhecimento das linguagens, das 

brincadeiras, das interações, do cuidado e da educação como partes de uma proposta 

comprometida com as potências das infâncias, em todos os momentos do cotidiano, e não 

apenas quando o professor pretende ensinar.  

[...] O pedagógico também envolve o que se passa nas trocas afetivas, em 
todos os momentos do cotidiano com as crianças; perpassa todas as ações: 

limpar, lavar, trocar, alimentar, dormir. [...] envolve cuidado e educação, os 
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tais objetivos colocados hoje, claramente, para a instituição de educação 

infantil (OSTETTO, 2000, p.192). 

Se o planejamento é atitude, primeiro é preciso ter em mente que o educador precisa 

estar inteiro na relação com as crianças. Dessa forma, o educador que se coloca junto às 

crianças, que as percebe, que as escuta, que as observa atentamente e que se põe a investigar 

os indícios trazidos por elas no dia-a-dia da escola, estará carregado de possibilidades para 

planejar e desenvolver um trabalho voltado para o que faz verdadeiramente sentido para elas 

(MAGDALENO, 2000). Para tanto, a necessidade de se registrar tudo aquilo que vive com as 

crianças se impõe como imprescindível! Só assim o professor poderá prever e propor 

“situações significativas” (OSTETTO, 2000, p. 193), possibilitando a ampliação das 

experiências infantis, compreendendo que: 

[...] planejar na educação infantil é planejar um contexto educativo, 

envolvendo atividades e situações desafiadoras e significativas que 
favoreçam a exploração, a descoberta e a apropriação de conhecimento sobre 

o mundo físico e social. Ou seja, nesta direção o planejamento estaria 

prevendo situações significativas que viabilizem experiências das crianças 

com o mundo físico e social, em torno das quais se estruturem interações 
qualitativas entre adultos e crianças, entre crianças e crianças, e entre 

crianças e objetos/mundo físico (OSTETTO, 2000 p. 193). 

Vale ressaltar que o espaço, como um elemento do currículo, também necessita estar 

organizado e, portanto, necessita de planejamento. Alguns questionamentos podem guiar esse 

planejamento do espaço: ele está preparado para que o cuidar, o educar, as brincadeiras, as 

interações e as linguagens sejam experienciadas e vividas com qualidade?  

Para avançar na discussão, considerando as críticas aos modelos de planejamento 

tradicionalmente presentes na Educação Infantil, identifico a proposição de projetos de 

trabalho, ou somente projetos, uma maneira ampla de se trabalhar todos os aspectos e 

fundamentos aqui discutidos (OSTETTO, 2000; CORSINO, 2012). Os projetos podem surgir 

por meio de provocações levantadas pelas crianças, cujas perguntas servirão de base para uma 

pesquisa coletiva aprofundada, onde todos terão a função de encontrar respostas.  

Os projetos vão além dos limites do currículo, pois os temas eleitos podem 

ser explorados de forma ampla e interdisciplinar, implicando pesquisas, 

buscas de informações, experiências de primeira mão como visitas e 
entrevistas, além de possibilitarem a realização de inúmeras atividades de 

organização e de registro, feitas individualmente, em pequenos grupos ou 

com a participação da turma toda (CORSINO, 2012, p. 101-102). 

O tempo de duração do projeto é totalmente flexível e variável, pois, apesar de estar 

previsto como um planejamento, seu encaminhamento seguirá em consonância com os 
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movimentos e direções que o grupo tomar: os interesses podem mudar, outros 

questionamentos podem surgir, outras possibilidades podem se abrir. Por isso, planejar por 

projetos é caminhar em passos conjuntos com o grupo: o educador vai observando, escutando 

atentamente o que se revela no processo, repropondo, ajustando o foco, acolhendo a 

curiosidade e conhecimentos evidenciados pelas crianças. 

Cecília Warschauer, que também descreve suas atividades no trabalho pautado no 

trabalho por projetos, reconhece a potencialidade dessa abordagem ao relatar em seu livro “A 

Roda e o Registro: uma parceria entre professores, alunos e conhecimento” (2017), seu 

processo com as turmas diante desse modo de planejar:  

O trabalho por projetos na escola permite associar as questões da realidade 

experiencial dos alunos - o que lhes é significativo - com os conhecimentos 
que ampliam sua compreensão da realidade social as possibilidades para maior 

atuação, autonomia e pensamento crítico diante dos desafios da vida 

(WARSCHAUER, 2017, p. 50). 

Segundo Corsino (2012) e Ostetto (2000) o registro tem um espaço decisivo nessa 

busca por um planejamento coerente e significativo para/com as crianças, principalmente 

nesse trabalho pautado por projetos. Os registros oferecem impressões de cada criança e do 

grupo, sobre o que está sendo trabalhado, as direções seguidas pelo que foi previsto; dão 

informações para avaliar o que realmente foi suscitado e analisar a possibilidade de uma 

reflexão mais detalhada pelo educador, que permite replanejar a partir do que foi positivo e 

negativo (Corsino, 2012). Como disse Ostetto, pelo registro é que se materializa o 

“planejamento compreendido na ação” (2000, p. 198).  

Pelo que pesquisei e sistematizei nesse capítulo, teoricamente são muitos os indícios 

de que planejamento e registro assumem parceria na construção de um trabalho fundamentado 

e refletido. Mas será que de fato eles ocorrem nas práticas diárias nas escolas de Educação 

Infantil? Essa é a pergunta que mobiliza a buscar professores que possam dialogar comigo 

sobre suas práticas. 
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.3. 

TRAÇADO METODOLÓGICO 

 

3.1 Objetivos 

Durante o meu processo de formação, conforme apresentado na narrativa do primeiro 

capítulo, a prática de registrar tornou-se um dos elementos que, sem dúvida, mais me 

mobilizaram e instigaram meus estudos.  Nesse sentido, a monografia foi direcionada pelo 

objetivo de aprofundar o conhecimento sobre esses instrumentos da prática docente: o 

planejamento e o registro.  

Sendo assim, para a pesquisa, foram traçados os seguintes objetivos:  

1. Localizar, na prática de professoras da Educação Infantil, a relação entre registro e 

o planejamento;  

2. Analisar se, no planejamento e registro docentes, há o reconhecimento da criança 

enquanto sujeito-referência do processo de ensino-aprendizagem;  

3. Aprofundar o conhecimento teórico-prático sobre os instrumentos do fazer 

pedagógico docente: planejamento e registro. 

Em razão dos objetivos traçados, para bem investigar este tema escolhido, a presente 

pesquisa foi efetivada por meio de uma revisão bibliográfica envolvendo o diálogo com as 

principais referências teóricas relacionadas ao assunto. Para ampliar o conhecimento e buscar 

articular teoria e prática, elementos essenciais para o fazer pedagógico de qualidade, a 

pesquisa também envolveu o diálogo com professoras de Educação Infantil que já utilizam a 

prática de registros em seus cotidianos. Assim, foram realizadas entrevistas com três 

professoras, com a intenção de conhecer sobre como organizam seus planejamentos e como 

eles se articulam, ou não, aos registros.   

 

3.2 Escolhas para percorrer o caminho 

A presente pesquisa foi pensada, em seu projeto inicial, como uma oportunidade e um 

modo de conhecer um pouco mais sobre registro e planejamento como instrumentos de 

trabalho na prática de professores de Educação Infantil. Assim, estava previsto que seria feita 

uma análise desses instrumentos/documentos, como um estudo de caso de uma específica 
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professora, em busca de observar a possível relação/interação entre eles. Porém, devido à 

condição de isolamento social, imposta pela pandemia mundial de Covid-19, o processo não 

pode seguir em frente como previsto, pois a situação de isolamento impediu o acesso ao 

material físico. Para viabilizar a continuidade do estudo e sua finalização, optei por substituir 

tal procedimento por entrevistas com professoras que se dispusessem a colaborar. 

Nesse sentido a pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, pois 

“preocupa-se [...] com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 

na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (CÓRDOVA; SILVEIRA, 

2009, p. 32). E, como se trata de uma pesquisa feita no âmbito das Ciências Sociais no 

contexto educacional, essa abordagem melhor se adequa por ser contrária ao uso de um 

modelo único de pesquisa e “enfatiza o subjetivo como meio de compreender e interpretar as 

experiências” (CÓRDOVA; SILVEIRA, 2009, p. 34), como se percebe em minha intenção de 

ouvir as experiências vividas por professoras.  

Classifica-se ainda enquanto exploratória, pois abarca, como explicam Córdova e 

Silveira “o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-

lo mais explícito ou a construir hipóteses” (2009, p. 35), onde é comum se utilizar de 

entrevistas para conhecer experiências práticas de pessoas que tiveram/têm relação com o 

tema pesquisado. 

 

 

3.3 Coleta e produção de dados: ouvir experiências 

 Como já explicitado, a coleta de dados para esse estudo foi feita por meio de 

entrevistas. Essa escolha ocorreu por acreditar que as narrativas de professoras sobre as suas 

vivências revelam saberes e fazeres únicos, experimentados no chão da escola, que alimentam 

a reflexão daqueles que as escutam. Ouvir professoras sobre seus processos e fazeres, nos 

ajudam a compreender as práticas e as vozes que ecoam no cotidiano: quem está na escola e 

fala a partir dela, remete a um conhecimento traçado pela experiência.  

Penso nisso refletindo a partir do que escreveu Triviños (1987, p. 138): “o pesquisador 

qualitativo, que considera a participação do sujeito como um dos elementos de seu fazer 

científico, apoia-se em técnicas e métodos que reúnem características sui generis, que 

ressaltam sua implicação e da pessoa que fornece as informações”. É nesse sentido que o 
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autor sugere a entrevista semiestruturada como um dos instrumentos mais indicados para 

estudar os processos e produtos nos quais está interessado o investigador qualitativo. 

Portanto, optei pela entrevista de caráter semiestruturado, que foi organizada com 4 

perguntas-base sobre o tema, mas deixando as entrevistadas livres para discorrerem sobre os 

assuntos que iam se desenvolvendo.  

O diálogos que tive com as professoras, se basearam nas seguintes perguntas: 

 Como você registra suas práticas, vivências, observações? Quais instrumentos utiliza? 

 Como você planeja?  

 Os registros feitos ajudam na construção do planejamento? De que modo? 

 As crianças participam /estão no planejamento? 

 

Esse tipo de entrevista permite ir além das perguntas, pois, como um diálogo, “o 

informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

 Dessa maneira, cada professora colaboradora se apropriou das perguntas e as 

respondeu da maneira que esteve mais a vontade: a primeira seguiu à risca a respondê-las 

separadamente e ao final fez uma conclusão com colocações pessoais; a segunda respondeu a 

pergunta número 1 em um bloco e as outras 3 conjuntamente, correlacionando-as e a terceira 

colaboradora preferiu respondê-las em um bloco só e transversalmente. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente para condição de análise. 

 

3.4 As entrevistadas: professoras na Educação Infantil 

Para o desenvolvimento dos objetivos, foi importante ter conhecimento de professoras 

que trabalhavam com o uso dos registros na Educação Infantil. Dentre várias docentes que eu 

conhecia e as quais fiz o convite, 3 delas aceitaram ser entrevistadas. Sobre a caracterização, 

as seguintes informações foram prestadas: idade, gênero, grau de instrução, quanto tempo atua 

na educação infantil e o tipo de instituição que atua (pública ou privada). Por questões éticas, 

e seguindo as combinações tratadas com as entrevistadas, seus nomes não são identificados, 

preservando o anonimato.  
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 A primeira entrevistada, que chamarei de P1, foi uma professora que conheci quando 

estagiei na Educação Infantil de um colégio público federal. Naquela época ela ainda não 

atuava como professora regente, mas como mediadora. Ela tem 31 anos, gênero feminino, 

possui pós-graduação (especialização) e atualmente é mestranda. Atua na educação infantil há 

6 anos, mas como professora regente tem apenas 1 ano e trabalha em uma instituição pública 

federal. 

 A segunda entrevistada eu também conheci na Educação Infantil do mesmo colégio 

público federal. P2, como preferi denominar, na época estava atuando pela primeira vez como 

professora regente. Ela possui 26 anos, gênero feminino. Cursou pós-graduação em Educação 

Infantil (especialização), tem 2 anos e 8 meses de atuação na área, atualmente trabalha em 

uma escola pública municipal. 

Já a P3 eu conheci por meio das redes sociais. Ela é uma professora que mantém uma 

página na internet para compartilhar práticas, conversar e trocar ideias sobre infâncias, em 

contextos educacionais ou não.  Tem 49 anos, gênero feminino, tem pós-graduação 

(especialização), está na Educação Infantil há 17 anos e trabalha em uma instituição privada. 
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.4. 

PLANEJAMENTO E REGISTRO NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONVERSAS COM PROFESSORAS 

 

 Nesse capítulo irei analisar o conteúdo dos diálogos que tive com as professoras, os 

quais se basearam nas perguntas, já apresentadas no capítulo anterior: 

 Como você registra suas práticas, vivências, observações? Quais instrumentos utiliza? 

 Como você planeja?  

 Os registros feitos ajudam na construção do planejamento? De que modo? 

 As crianças participam /estão no planejamento? 

 

Assim, irei tecendo algumas reflexões, relacionando o conteúdo das vozes das professoras 

ao tema dessa pesquisa, utilizando a mediação das vozes das autoras que embasaram o estudo 

até aqui, entre outras e outros. 

 

4.1 Instrumentos e formas de registrar 

 Esse item vai tratar da reflexão estabelecida a partir da pergunta: Como você registra 

suas práticas, vivências, observações? Quais instrumentos utiliza? 

Como tratado no capítulo 2 deste trabalho, as formas de registros são diversas e cada 

uma assume sua potência particular, como também podem ser utilizados de maneira conjunta, 

propondo a construção de uma rede de percepções que amplia os olhares sobre os processos 

das crianças na escola, como é feita na Documentação Pedagógica inspirada nas práticas de 

abordagens italianas:  

Quando documentamos uma experiência, recolhemos um grande volume de 

materiais, notas, fotografias, gravações... “quilos” de material. [...] Quando 
finalmente temos compilado todo o material, devemos dedicar tempo para 

interligá-los (linguagem oral, as fotografias, as produções das crianças...) 

(DAVOLI, 2017, p. 29). 
  

Portanto, entender como as colaboradoras registram, aponta indícios de como esse 

material é acessado, utilizado, pensado e organizado na qualidade de instrumento de trabalho.  

 A professora P1 trouxe ao diálogo que o registro escrito é o que predomina no 

cotidiano: “utilizo principalmente o registro escrito” (P1, 2020). Por estar em regime de 

bidocência, onde duas professoras atuam juntas como regentes de um mesmo agrupamento, 
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ela não registra sozinha. Ou seja, cada uma delas registra sobre o dia em que esteve com o 

grupo e posteriormente partilham seus materiais para que ambas estejam alinhadas com os 

fatos ocorridos. Além das duas professoras existem ainda outros adultos no grupo que 

também registram: “(...) bolsistas, estagiários e mediador” (P1, 2020).  Esse olhar ampliado 

por vários agentes do processo se assemelha com o trabalho pensado a partir da 

documentação pedagógica: 

As nossas observações podem servir de base para a comunicação. Podemos 

refletir sobre elas junto aos nossos colegas e comparar nossos pontos de vista a 

fim de construir uma interpretação multifacetada do que vimos e ouvimos 

enquanto observávamos as crianças [...] (GANDINI E GOLDHABER, 2002, 
p. 154). 

Ela acrescentou, ainda, que fazem uso de fotografias, além do registro escrito. Pela 

experiência que vivi na mesma unidade que P1 atua, todos que lá estavam sob vínculo 

institucional (professoras, estagiários e estagiárias, bolsistas, mediadoras e mediadores) 

tinham autorização para fotografar as crianças e compartilhar esses materiais apenas entre si, 

assumindo a responsabilidade de não reproduzi-las em contextos que não fossem de estudo, 

pesquisa ou documentação.  

 A colaboradora P2 revelou que em uma experiência anterior ela pôde conhecer, 

conviver e utilizar os registros como ferramentas de trabalho associada ao planejamento e à 

avaliação, num processo comum entre todos os profissionais da escola e não simplesmente 

como documentos burocráticos a serem feitos. Por essa experiência e também pela pesquisa 

que participou na graduação com o tema dos registros na educação infantil, suas experiências 

e conhecimentos a colocam num relação mais íntima com tais instrumentos. Mas, na 

instituição que está por agora, as perspectivas são outras e ela utiliza mais de um instrumento 

para registrar, porém por uma questão mais prática e por tempo: 

“Então eu tentei manter algumas das minhas práticas que eu realizava na 

outra instituição como: os registros fotográficos, fílmicos, alguns escritos, 

porque eu não consigo ter tempo hábil as vezes pra sentar escrever, porque 

eu atuo com dois grupos, um pela manhã e outro pela tarde de etapas da 

educação básica distintas e que têm demandas distintas também. Então eu 

tenho usado esses materiais no momento” (P2, 2020, grifo meu). 

A dificuldade para elaborar os registros é algo presente no cotidiano de muitas, talvez 

a maioria, das professoras. Nesse relato vejo inúmeras docentes que tenho conhecimento, que 

atuam em mais de uma turma, por vezes em escolas diferentes, distantes umas das outras e 

que têm a pressa como ingrediente inevitável na rotina.  
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Nessa fala, quase um desabafo de P2, me sinto provocada a pensar: quais as condições 

de trabalho o docente necessita para repensar suas práticas no âmbito dos registros? Qual a 

qualidade de um trabalho que não pode ser refletido com profundidade? Onde está o tempo de 

estudo e reflexão? Pensar o professor enquanto profissional pesquisador e reflexivo 

(NÓVOA, 2001) requer considerar uma série de aspectos no sentido da valorização do 

magistério e das suas condições de trabalho. É preciso tempo e espaço de qualidade para 

fomentar o estudo da prática, como diz Nóvoa (2001, p. 1) “identificar essas práticas de 

reflexão [...] e construir as condições para que elas possam se desenvolver”. 

Já a colaboradora P3 compartilhou algo que eu chamaria de “rotina de observação e 

registro”, quando se trata da construção do material escrito: 

“Procuro observar o que as crianças dizem com o olhar, com fala, com os 

movimentos corporais, com o brincar, com o desenho, pintura e na interação 

com os pares. Durante essas observações faço notas imediatas e em outro 
momento um registro reflexivo do que observei” (P3, 2020). 

 

Retomando Madalena Freire (1996) percebo, na prática dessa entrevistada, o que a 

autora chama de atenção, presença e ação, pois não se trata de registrar somente fatos 

isolados, mas de estabelecer uma observação, um olhar cuidadoso realizado com os olhos, 

com os ouvidos e o corpo, que participa do encontro com as crianças. Além do registro 

escrito, P3 também utiliza a fotografia: “ao observar uma imagem posso ver diversos 

movimentos que podem suscitar em um novo caminho para o planejamento” (P3, 2020). A 

professora já assinala a relação com o planejamento, sobre o qual será discutido a seguir.  

 

 

4.2 Modos de planejar 

 A pergunta Como você planeja? foi direcionada principalmente para alcançar como é 

a relação que as professoras estabelecem com o planejamento, instrumento tão presente na 

vida docente, mas que por vezes não é apoiado pela autonomia do professor e sim por regras 

institucionais. Assim, ter uma ideia do uso desse instrumento feito pelas colaboradoras 

revelará em qual das abordagens, já estudadas nesse trabalho, ele é executado. 

 Desde a tentativa de responder a primeira pergunta, em sua primeira frase, a 

professora P1 já lançou vestígios de um trabalho pautado nas crianças:  

“Eu sou professora de uma instituição de uma universidade federal né, 
trabalho na educação infantil e lá nossa forma de trabalho é por projeto, 
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então, todo nosso registro, todo nosso trabalho parte principalmente do 

interesse das crianças. Então o professor nessa hora ele precisa estar muito 

sensível às demandas, ao que essa criança deseja saber mais, o que aquele 
grupo tá desejando conhecer mais” (P1, 2020, grifos meus).  

 

Ela já evidencia nessa fala um pouco de como é organizado o planejamento: através do 

trabalho por projetos. Essa proposta de trabalho se alinha com o que trouxe no segundo 

capítulo dessa pesquisa, principalmente refletido nos estudos de Corsino (2012) e Ostetto 

(2000) que reforçam esse caminho como potente na construção de um trabalho alimentado 

pelo que dizem as crianças.  

 P1 ainda reforça os elementos de escuta e ampliação de diálogo com as crianças ao 

pontuar que a roda de conversas, tão conhecida pelos educadores de infâncias, é um espaço 

primário e importante de acolher vozes, anseios, perguntas:  

“(...) o primeiro movimento que a gente faz é a roda de conversas. Durante 

essa roda de conversas a gente tenta captar das crianças, através de um 
bombardeio de ideias, o que elas mais têm curiosidade de saber. E aí as 

crianças mesmo que vão trazer essas demandas pra gente. A gente trabalha 

em cima do interesse das crianças, para trazer também o que elas desejam 

saber e fazer com que elas sejam seres participantes do processo de ensino e 
de aprendizagem delas” (P1, 2020). 

  

 O planejamento por projetos de trabalho também é presente nas atividades da 

professora P3. Ela relata que a própria escola onde atua é alicerçada por essa perspectiva, o 

que acredito ser um facilitador na execução das propostas: “trabalho em uma escola que tem 

o projeto de trabalho como norteador do ensino-aprendizagem” (P3, 2020). Quando a 

instituição se apropria, defende, assegura e compartilha concepções onde toda comunidade 

escolar se percebe atuante e compreende os fundamentos da proposta pedagógica, as 

condições para trilhar caminhos em parcerias tornam-se mais fecundas, já que o 

pertencimento parte da crença em um sentimento comum que os une e também: “porque não 

se promove uma educação de qualidade e nem se viabiliza um projeto sem afinamento do 

grupo e a articulação entre o administrativo e o pedagógico” (CORSINO, 2012, p. 108). 

 P3 ressalta também como essa forma de trabalho fortalece a conexão entre os saberes 

das crianças e o conhecimento no caminho da aprendizagem: 

“Todos os conteúdos trabalhados ganham significados porque não são 
trabalhados isoladamente, mas interligados a outras áreas do conhecimento e 

a vida e cultura da criança. No trabalho com projetos o professor precisa 

construir um planejamento que faça sentido para a criança. Assim, para 

construir as aulas, procuro todos os dias ter um olhar observador para o 
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grupo e para os individuais. Esse meu olhar demanda atenção, escuta, 

presença inteira e muita reflexão” (P3, 2020). 

 

 Quando ela propõe “presença inteira” lembro-me de uma leitura de Bartolomeu 

Campos de Queirós, apresentada por uma amiga querida, do livro intitulado “Os cinco 

sentidos” (2009), onde o escritor propõe que cada um dos sentidos “têm raízes no corpo 

inteiro”. E dos cinco sentidos, poeticamente desenhados pelo escritor, eu destacaria a poética 

dos ouvidos como provocação ao professor para escutar as crianças: “nossos ouvidos leem o 

tom das vozes. (...) Quando nós escutamos, imaginamos distâncias, construímos histórias, 

desvendamos novas paisagens” (QUEIRÓS, 2009, p. 10-11). A professora e o poeta me fazem 

lembrar ainda de Ostetto (2000) tratando da urgência de ouvir e olhar as crianças para traçar o 

planejamento:  

É necessário, pois, olhar a criança, as diferentes crianças, os movimentos do 
grupo. É urgente ouvir suas perguntas: no choro, no balbucio, no gesto, na 

palavra, na ação. A escuta é disponibilidade ao outro e a tudo que ele tem a 

dizer. E mais: a escuta torna-se hoje, o verbo mais importante para e pensar e 

direcionar a prática educativa (OSTETTO, 2000, p. 194). 

  

Já no diálogo com P2 surgem outras nuances de trabalho relacionado ao planejamento. 

Enquanto as outras colaboradoras comentam sobre a presença da criança no planejamento 

pautado no trabalho por projetos, P2 expõe os enfrentamentos que atravessam seu cotidiano 

por estar em uma instituição que sobrepõe os conteúdos aos interesses das crianças: 

“Existe uma lista de conteúdos que eu devo seguir. Eu tenho que ensinar as 

crianças as vogais, eu tenho que ensinar as crianças os números e tudo mais. 

E, independentemente que esses “conteúdos” (coloca isso entre aspas, por 
favor) estejam ou não atrelados a algum tema de interesse das crianças” (P3, 

2020).  

 

Percebo que essas escolhas ela não faz para si e para as concepções que carrega 

consigo, pois propõe-se a caminhar nas brechas possíveis ao relatar momentos importantes 

onde recolheu as vozes das crianças: “no ano passado eu consegui desenvolver dois projetos 

a partir de temas que se suscitaram ali nas minhas conversas na roda de conversa com as 

crianças” (P2, 2020). E, por mais que fatores externos às vivências em sala tentem traçar 

verticalmente as temáticas a serem abordadas com o grupo, a professora faz resistência e se 

lança a cultivar seus aprendizados, que têm como conceito o respeito às crianças e as suas 

potências, e aponta ainda o caráter político da profissão:  

“(...) Foi muito bacana, mas é assim uma política, eu vou falar que é uma 
política de resistência onde eu trabalho, pra fazer esse tipo de proposta. (...) 
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Apesar do que a escola me impõe eu tento e, acho que até o momento eu tenho 

conseguido, fazer o planejamento dessa forma, ouvindo o que as crianças têm 

a dizer e também me colocando” (P1, 2020). 

 

Vejo em sua fala, mais uma vez, a roda de conversas como um espaço potente de troca 

e acolhimento, assim como relatou P1. 

 

 

4.3 Planejar e registrar: relações e possibilidades 

 Os registros feitos ajudam na construção do planejamento? De que modo? foi uma 

pergunta pensada para que, de modo mais direto, as entrevistadas pudessem desenvolver se 

acreditam que os registros elaborados por elas fomentam a construção do planejamento. Me 

parece claro, diante do que vi até agora, que a resposta é afirmativa pelas três colaboradoras e 

por isso solicitei que falassem ainda sobre o modo como elas percebem a correlação entre os 

instrumentos. 

 P1 respondeu de maneira enfática: “com toda certeza!”, pois segundo ela, ao revisitar 

as memórias do vivido nos registros organizados acontece a percepção de diversos elementos 

que no momento do ocorrido não se teve o mesmo olhar. Desse resgate, revelam-se condições 

que podem ser propostas através do planejamento:  

“No cotidiano pode passar alguma coisa despercebida, alguma coisa 

relevante e pelas fotos, pelo o que a gente registra, pelas interações das 

crianças que nós anotamos, todas as vivências, a gente consegue captar dali 

alguma coisa que a gente possa colocar no nosso planejamento” (P1,2020).   
 

Entendo essa fala como a materialização do que Madalena Freire (1996) já havia 

colocado sobre a percepção do que ficou oculto: “Mediados por nossos registros 

armazenamos informações da realidade, do objeto de estudo, para poder refleti-lo, pensá-lo e 

assim apreendê-lo, transformá-lo, construindo o conhecimento antes ignorado” (FREIRE, 

1996, p. 41). 

Outro aspecto que chamou minha atenção foi o relato do uso de um caderno pelas 

crianças e professoras, durante as rodas de conversa, que também é retomado: “a gente anota 

as questões mais relevantes que foram apontadas pelas crianças na roda de conversa, elas 

ilustram esse caderno” (P1, 2020) e esse caderno é posteriormente acessado em estudo pela 

equipe do grupo. E, ao contar sobre um projeto feito, ela descreve que esse instrumento deu 

indícios para planejar: “e aí a gente pôde revisitar esse registro, tirar dali questões relevantes 
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pro nosso planejamento” (P1, 2020). Ela vê ainda o uso do registro como balizador de um 

planejamento flexível, algo que deveria ser permanentemente reconsiderado, não algo a ser 

cumprido rigorosamente:  

“O registro ajuda muito, inclusive pra gente pensar e repensar a nossa 
prática antes de planejar, o que é muito importante porque o planejamento 

precisa ser pensado e repensado o tempo inteiro, não é porque a gente tem o 

planejamento pronto que ele precisa ser seguido à risca” (P1, 2020). 

 

Nesse sentido ela está prontamente dialogando com Ostetto: “Planejamento 

pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é uma 

fôrma! Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisando, 

buscando novos significados para sua prática pedagógica” (2000, p. 177). 

 Calcada em outra relação entre os dois instrumentos, P2 propõe que os registros não 

apontam tão somente as marcas positivas que podem ser ampliadas no planejar, mas a 

reflexão daquilo que não foi bom anteriormente e pode ser relançado, sob outra organização, 

em um novo planejamento:  

“(...) Registros assim, que têm não somente aquilo que dá certo, porque eu 

também registro os meus desesperos, os dias que nada dá certo, os dias que 

eu estou desesperada. Então assim, até isso me ajuda a pensar no 

planejamento, porque já teve dias d’eu pensar numa proposta e não ter 
pensado na organização das crianças na sala e a proposta ter dado 

completamente errado e depois eu ficar me julgando com relação a isso (...)” 

(P2, 2020). 

  

 Enxergo a sensibilidade da professora, nesse sentido, em assumir que os erros são 

passíveis e que podem projetar recomeços. Isso é também assumir autoria! Compreender na 

reflexão uma direção para o seu fazer e ter consciência que pode refazer, recomeçar, 

repropor... Tal como Madalena Freire diz que “se apropriando do que faz e pensa, o educador, 

sujeito pensante, começa a praticar a autoria de sua reflexão, assumindo a condução do seu 

processo” (1996, p. 40).  

 A colaboradora P3 aborda que avaliar os registros, escritos e fotográficos, provê 

condições para aprimorar o contexto e o significado do conhecimento na projeção que é feita 

no planejamento. Assim, os registros seriam como catalisadores para o alargamento do 

percurso da aprendizagem: 

“Com o registro em mãos faço uma avaliação de como foi cada atividade. 
[...] Essa avaliação permite que eu elabore um planejamento mais 

contextualizado e significativo que possibilita a ampliação do aprendizado e 

do conhecimento. Além desse registro escrito utilizo também a fotografia para 
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planejar. Ao observar uma imagem posso ver diversos movimentos que podem 

suscitar em um novo caminho para o planejamento” (P3, 2020). 

 

 Falar de avaliação no contexto dos registros é totalmente pertinente, mas como não se 

trata do enfoque desse trabalho, me contento aqui em perceber sua importância para a 

elaboração do planejamento como destaca Madalena Freire, a partir do que ela coloca como 

pauta de observação: “[...] a observação avalia, diagnostica a zona real do conhecimento, para 

poder, significativamente, lançar (casando conteúdos da matéria com conteúdos do sujeito, da 

realidade) [...]” (FREIRE, 1996, p. 11). 

 

  

4.4 A participação das crianças no planejamento 

 A quarta e última pergunta-base para a entrevista – As crianças participam /estão no 

planejamento? –, formulei para que, também, eu pudesse compreender como as professoras 

percebem a possível participação das crianças numa construção que parte principalmente 

delas. Para essa pergunta acredito que respostas subjetivas dão indícios potentes, para além de 

um sentido físico de “estar no planejamento”. 

 Para responder essa pergunta P1 partiu de um relato do vivido: uma criança que 

mudou de país e o grupo de crianças na escola sente falta desta, pergunta sobre o colega que 

saíra e esse grupo se põe curioso às diferenças ligadas a essa mudança. Nesse sentido, as 

professoras e equipe puseram-se a estudar maneiras de dar respostas concretas às indagações 

das crianças e também ampliar os conhecimentos através desse contexto. Surgiu aí um projeto 

para conhecer a Itália, país de destino do colega, associada à literatura de Pinóquio:  

“Por que não conhecer a Itália através das histórias do Pinóquio?! E aí o 

nosso planejamento foi todo voltado pro interesse das crianças. Nós fizemos 
ligação com a mãe dessa criança, pra que as crianças pudessem ver vídeos, 

fotos de como essa criança estava lá” (P1, 2020). 

 Para mim esse é um exemplo concreto de como as crianças participam do 

planejamento: os questionamentos delas foram respondidos e mais, foram além das perguntas 

iniciais e projetaram seus olhares para outra extensão na trama do conhecimento. Cecília 

Warschauer (2017) fala dessa interação, atravessada pelo trabalho por projeto, entre o 

professor e as educandos nessa caminhada coletiva: “Trata-se, pois, de viabilizar processos de 

construção dos conhecimentos junto com os alunos e não para os alunos. Processos esses 

tecidos com a criatividade, as emoções, o lúdico e os significados” (WARSCHAUER, 2017, 

p. 51, grifos da autora). 
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 P2 e P3, apesar de não terem optado por responder as perguntas de maneira linear 

como fez a professora P1, acredito que também responderam esse questionamento ao longo 

do diálogo. P2, ao relatar sobre a sua inquietude em relação às propostas institucionais, ao 

comprometer-se consigo e com o grupo de crianças escutando suas demandas e fazendo os 

projetos com temáticas surgidas com elas, revela um caminhar onde as crianças habitam o 

planejamento. Sinto que para ela todo esse processo é resistência:  

 

“eu consegui fazer algo que eu acreditava e mantive também os registros 

fotográficos, os vídeos foram me ajudando, fui pensando junto com as 
crianças, a gente fez um índice das coisas que eles queriam pesquisar, do 

que eles queriam aprender” (P2, 2020). 

 

 P3 diz que a partir da avaliação de contexto feita, do que as crianças trazem, do que 

brincam, do que falam, ela então sistematiza esses elementos no planejamento e se coloca 

como aprendiz com eles e ainda permitindo-lhes autonomia nas investigações:  

“Nesse contexto o planejamento não é construído só por mim, as crianças tem 
grande participação nessa construção. Tenho como função principal 

organizar esse planejamento, coordenar as atividades, pesquisar junto com 

elas determinado assunto e fazer com cada um seja responsável por sua 

própria aprendizagem dentro do grupo” (P3, 2020). 
 

 

 

4.5 Além das perguntas 

Esses diálogos, mesmo sendo com um número pequeno de colaboradoras, superaram 

as minhas expectativas e me deram inúmeros elementos que eu poderia analisá-los sob 

variados ângulos. Me convidaram a pensar além do planejamento, além dos registros, além da 

relação entre eles, mas principalmente nas relações humanas que são as chaves que conectam 

todas essas pessoas dentro de uma escola.  

Nessas conversas percebi que muitas lutas são travadas para que na primeira etapa da 

educação básica a qualidade seja premissa, o respeito às crianças seja premissa e o 

reconhecimento desses esforços sejam percebidos e não sejam romantizados.  
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LIMITES, AMPLIAÇÕES E CONTINUIDADES PARA OUTROS TEMPOS 

 

 Chegar nas considerações finais de um trabalho, além de significar fechar um ciclo, 

possibilita rever todo o processo e dar luz às ampliações conceituais e analíticas que surgiram 

ao longo dos capítulos, e também pensá-los nos limites e avanços dessa trajetória, dados os 

objetivos da pesquisa. 

 Seguindo as perspectivas propostas na investigação sobre registros e planejamentos, 

percebi na análise do conteúdo das entrevistas concedidas pelas professoras de Educação 

Infantil, que esses instrumentos apoiam, de fato, suas práticas. As três professoras 

reconhecem nitidamente a relação entre os instrumentos e validam a utilização deles em 

conjunto direto, sendo realmente necessário atrelá-los. 

É importante assinalar que, nas falas colhidas, há presença ainda da avaliação como 

mais um importante instrumento que se junta aos outros dois, propondo um pensamento 

ampliado entre as reflexões do cotidiano através desses três aportes instrumentais. Partindo 

dessa percepção, visualizo que uma pesquisa posterior abarcando esses três instrumentos na 

prática de professoras também pode ser pensada, refletindo sobre as relações e ações possíveis 

entre eles. No diálogo com as professoras participantes, ficaram-me as questões: qual o papel 

da criança nos três instrumentos citados? Como é a ação de professores pautada nesses 

instrumentos? Os registros podem ser considerados uma avaliação? Enfim, são tantas as 

perguntas que ainda permeiam e instigam a busca por discussões outras que, espero eu, sejam 

contínuas e força motora para refletir o cotidiano e fundamentar boas práticas. 

 Já durante minhas reflexões teóricas cheguei à seguinte ideia: registros não são a 

salvação da educação! Faço essa afirmação compreendendo, sim, que os registros possuem a 

sua indiscutível importância, mas que também precisam ser percebidos como elementos que 

necessitam do uso consciente, baseado em estudos, que sejam discutidos e pensados a todo o 

momento, não uma colocação imposta hierarquicamente, sem reflexão. Ou, pior, uma mera 

tarefa burocrática e de controle. Eles trazem em si uma ampliação real das percepções da 

prática dos professores, como também do lugar da criança na escola e no mundo, mas não se 

trata de se “fazer por fazer”.  

Penso ainda no risco que é a “reprodução” dos modos de fazer registros de diferentes 

experiências mundialmente conhecidas. Não há como se fazer uma transposição de contexto, 

pois cada espaço tem uma identidade e diferentes vozes que devem ser respeitadas e 
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consideradas na proposição de uso dos registros. Esse estudo evidenciou que as fotografias e 

os registros escritos são os principais modos de registrar, quando as professoras colaboradoras 

ressaltaram tais formas. Mesmo assim, penso e convido o leitor a pensar: fazer esses dois 

tipos já forneceria importantes dados para a reflexão e projeção de novas práticas? Como 

pensar-fazer outros modos de registrar? Como garantir que os registros das crianças 

também sejam utilizados? Como revelar a identidade da escola na construção de registros 

próprios? 

Pensando agora mais no planejamento, nesse estudo compreendi que o trabalho por 

projetos amplia as condições de aprendizados por vivências, dá autonomia ao professor e 

compreende as crianças como protagonistas do processo de pesquisa e construção do 

conhecimento. Como percebido durante as leituras para fundamentação teórica, os registros 

possuem diálogo substancial com essa perspectiva de planejamento e o que escutei também 

nas conversas com as professoras me levou a entender isso na prática. É um ciclo que se 

retroalimenta: cada um, com sua função, sugere detalhes ao outro, continuamente. 

Outros pontos me convidaram a ampliar meu olhar para a Educação Infantil e para 

fundamentar a relação entre registros e planejamento: a colaboração, o olhar e escuta atenta de 

todas as equipes fortalecem a rede de percepções e uma construção coletiva desses 

instrumentos. Isso seria o reconhecimento que não apenas um ângulo é verdadeiro, mas todos 

se conectam para melhor interpretar a realidade. E não só a equipe que está diretamente 

atuando com as crianças na sala de referência, mas a equipe gestora, a equipe de limpeza e 

manutenção, equipe da cozinha, etc. Porém devemos ainda pensar: como garantir a 

autonomia dos profissionais (professores ou não) para que se sintam fortalecidos a participar 

dessa construção?  

 No caso de professores e professoras reconheci, mais ainda, a indiscutível relevância 

de, na formação docente, se estudar todos os aspectos aqui levantados: desde a concepção de 

criança até às concepções de registro e planejamento. Uma formação bem fundamentada aos 

professores e professoras garante e solidifica a capacidade intelectual de argumentar e 

defender o trabalho realizado junto às/com as crianças. Aliás, formação essa que não pode ser 

interrompida e deve ser garantida continuamente.   

Já sobre a metodologia adotada, percebo que as entrevistas foram de extrema 

importância durante o processo dessa pesquisa e uma escolha consciente, coerente e 

justificada em meio ao momento vivido, mas penso que se tivesse tido acesso ao cotidiano, de 



52 

 

fato, talvez poderia ter me aguçado olhares mais profundos sobre os acontecimentos no ato. 

Acredito firmemente que escutar professoras e professores é potencializar suas vozes, é 

reconhecer e valorizar a autoria dos processos que somente eles vivem, é dar visibilidade 

sobre o seu trabalho, porém eu também reconheço que são seres humanos e que as narrativas 

humanas podem apresentar inconsistências por questões tão somente pessoais.  

 Nesse sentido, buscando um novo olhar para essa pesquisa, que não se finda por aqui, 

acredito que estar em sala, observar e analisar os documentos em si, ouvir também as crianças 

sobre suas relações com o que vivem na escola pode ampliar ainda mais os conceitos e as 

relações dos registros e planejamentos estudadas e pensadas aqui, em experiências mais 

autênticas. 

 Cada frase aqui colocada com um ponto de interrogação ao fim dela, demonstra 

ampliações que cabem estar em outros estudos, que podem ser recortadas em determinados 

contextos para serem mais bem pensadas. Esse estudo não acaba por aqui. 

 Além das questões teórico-metodológicas, esse trabalho me colocou sob um lugar de 

inquietação para pensar muito mais minha formação e minha vida pessoal. Cada dificuldade 

tecnológica, emocional, material, enfim, me deram sentimentos negativos, mas na busca para 

superá-los e com a rede de apoio estabelecida, os sentimentos positivos me impulsionaram a 

dar continuidade. Que a inquietude intelectual permaneça comigo e com todos que lerem esse 

trabalho. Sejamos questionadores de nós e do mundo. E que, também, esse trabalho possa 

propor outros itinerários como caminhos possíveis na relação entre o roteiro da viagem 

(planejamento) e o diário de bordo (registro).  
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