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RESUMO  

Este trabalho monográfico trata-se de um relato de experiência sobre a proposta 
pedagógica que vem sendo desenvolvida na Creche UFF, localizada na Universidade 
Federal Fluminense desde 2015. A instituição atende cerca de 60 crianças de três a 
cinco anos e onze meses, tendo como objetivo principal buscar novas formas de 
pensar, organizar e construir o currículo na Educação Infantil, por meio da proposta 
da multi-idade (MATA, 2015). A potencialidade do trabalho com crianças de diferentes 
idades permite a reflexão crítica sobre lógicas lineares e homogêneas do 
desenvolvimento e das aprendizagens infantis. Para elaboração das reflexões sobre 
a multi-idade, currículo e desenvolvimento infantil, tomaram-se como referencial 
teórico Adriana Santos da Mata, Paulo Freire e Vigotski. As experiências e os relatos 
apresentados neste trabalho apropriam-se de princípios da pesquisa qualitativa, com 
viés etnográfico por meio de aproximações e interações entre a universidade e a 
escola pública através de projetos como o Projeto de Extensão e programas como o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

PALAVRAS – CHAVE: Currículo; Educação Infantil; Multi-idade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT  

This thesis discusses the reporto f experience concerning the pedagogical proposal, 

whích has been under development in the UFF Nursery School, located in the 

Universidade Federal Fluminense, since 2015. The institution provides for arourd 60 

children, between the ages of three and five years and elever morths, its main objective 

being to find new ways of thinking about, organizing and building the curriculum for 

children’s education, by mears of the proposal of multi-age (MATA,2015). The 

potentiality of the work with children of diferente ages, allows for a critical reflection on 

the linear and homogeneous logic of the development and learning of children. In order 

to make observations concerning multi-age, curriculum and the development of 

children, as a theoretical background, Adriana Santos da Mata, Paulo Freire and 

Vigotski were referred to. The experiences and reports presented in this work are 

based on the principles of qualitative research, with na ethnographic focus, by means 

of the contact and intectíon betweer the extension project, and programs like PIBID 

(Institutional Program of Scholarships for Beginner Teachers). 

Keyword: Curriculum, Children’s Education e Multi-age. 
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INTRODUÇÃO 

A formação de turmas de Educação Infantil nas escolas brasileiras, baseados 

no critério de idade é uma das principais características da escola capitalista, que 

busca a normalização, padronização e suposta homogeneização, no que se refere a 

composição das turmas. A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida na 

Educação Infantil da Universidade Federal Fluminense, refere-se à organização de 

agrupamentos de crianças, não mais baseados no critério de proximidades etárias, 

constituindo-se, assim, grupos de Multi-idade (Mata,2015),   

A Multi-idade – agrupamento de crianças de três, quatro e cinco anos na 

mesma turma – contempla um outro modo de pensar e construir novos caminhos no 

trabalho pedagógico com crianças pequenas, adquirindo grande potencial, para 

romper com estes paradigmas da escola capitalista, como hierarquização, seriação, 

padronização, classificação.  

As experiências e relatos apresentados nesta monografia, apropriam-se de 

princípios da pesquisa qualitativa, com viés etnográfico por meio de aproximações e 

interações entre a universidade e a escola pública, através de projetos como o Projeto 

de Extensão e programas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). Por meio de observações e registros realizados em cadernos de 

registros, fotografias e vídeos de situações cotidianas, buscamos compreender as 

peculiaridades das relações que se estabelecem, especificamente entre crianças de 

diferentes idades e seu desenvolvimento. Para elaboração das reflexões sobre a 

Multi-idade, currículo e desenvolvimento infantil, tomaram-se como referencial 

teórico, Adriana Santos da Mata e Vigotski.   

Elaborar um projeto de pesquisa acadêmica na área da Educação Infantil no 

intuito de refletir sobre a potencialidade da Multi-idade, surgiu da necessidade de 

desconstruir uma trajetória escolar baseada nos diversos paradigmas capitalistas que 

limitam a educação e o fazer pedagógico a ênfase no produto final e não nos 

processos de desenvolvimento e ensino/aprendizagem, buscando assim 

possibilidades de construções e descobertas na Educação Infantil.  

Nesse contexto o primeiro contato com a Multi-idade, iniciou-se no final do ano 

de 2015 até o final do ano letivo de 2017, quando atuei como bolsista do Projeto de 
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Extensão e depois no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) na Educação Infantil da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada 

em Niterói (RJ) e orientado pelas professoras Adriana Santos da Mata e Carmen 

Lúcia Vidal Pérez, respectivamente.  

Durante a vivência cotidiana com turmas de Multi-idade, surgiram diversas 

reflexões críticas dos saberes e experiências vividas e tecidas no chão da escola.  Os 

conceitos como professora/pesquisadora, avaliação diagnóstica e formativa, 

alfabetização, interdisciplinaridade, Pedagogia de Projetos, afetividade, autonomia, 

disciplina, currículos, Multi-idade e práticas pedagógicas, se apresentaram 

intensamente nos debates e reuniões. A partir da materialização em situações 

complexas no cotidiano escolar, desafiando bolsistas, professoras e coordenadoras 

em diversos movimentos contínuos de exame das teorias em diálogo com as práticas.  

Nessa pesquisa pretendo discorre sobre a percepção de mundo em que 

vivemos e o contexto sócio-histórico-educacional em que se situa a Educação Infantil 

da UFF. Localizada em um ambiente universitário e criada no intuito de ser um campo 

de pesquisa para a formação dos graduados e pós-graduandos que ocupam esses 

espaços. A escola fica no campus do Gragoatá, cidade de Niterói, no Estado do Rio 

de Janeiro, cercada por algumas comunidades e bairros nobres, o que 

consequentemente faz com que a escola atenda um público bem diversificado, visto 

que a inserção na escola é realizada por sorteio, onde temos, desde famílias da classe 

popular até famílias da classe média alta.  

Além de considerar os fundamentos legais relacionados à educação de modo 

geral, visto que a creche UFF é um espaço de formação de profissionais da educação 

e tantos outros que atuarão na sociedade, devemos estar atentos na identificação dos 

elementos principais que se põem para a Educação Infantil. As mudanças 

desencadeadas no processo produtivo, com a introdução da globalização, novas 

tecnologias, sistemas de organização e controle do trabalho, geram concorrência e 

isso reflete na qualificação, para isso é necessário que a educação e o trabalho 

estejam subordinados ao capital.  

 A inserção do Brasil no competitivo mercado global é marcada por uma 

posição de subalternidade e dependência da união ao capital estrangeiro, que aponta 

para uma rede de contradições na relação entre o capital, trabalho e educação. Nesse 

sentido, o primeiro capítulo faz uma breve análise da interferência de políticas 
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neoliberais na educação pública brasileira, principalmente no que se refere as 

disputas acerca do currículo na Educação Infantil. Pois uma vez, conscientes da 

realidade que nos cerca e da compreensão da criança como sujeito histórico e de 

direitos, que tem especificidades próprias, não podemos aceitar práticas que negam 

as crianças o direito de serem os principais sujeitos dos seus processos de 

desenvolvimento e ensino/aprendizagem.  

Vivemos momentos de grandes e profundas transformações, carregando 

resquícios dos maiores problemas do século: violência, corrupção, depressão, 

capitalismo, desigualdade social, exclusão, valorização excessiva do “ter” e não do 

“ser”. Em uma sociedade com tantas questões, não é difícil encontramos pessoas 

individualistas, preconceituosas, racistas, violentas e sobreviventes da marginalidade. 

Por isso, precisamos compreender o mundo e situar os problemas presentes em 

nosso entorno. 

 E é pensando nessa sociedade que pensamos a escola pública e a Multi-idade 

como uma forma de resistência ao sistema hegemônico. Diante dessa perspectiva, o 

segundo capítulo aborda sobre a proposta da Multi-idade como potencial de 

desconstruir paradigmas capitalistas como a seriação, classificação e hierarquização 

que vem se agravando com as reformas educacionais em curso no Brasil. Para tanto 

utilizou-se alguns relatos de experiência sobre a proposta pedagógica que vem sendo 

desenvolvida na Creche UFF, tendo como objetivo principal, buscar novas formas de 

pensar, organizar e construir o currículo na Educação Infantil.  

As considerações finais, nos mostra que através de propostas pedagógicas 

contra-hegemônicas, como a experiência da Multi-idade, é possível, pensar novos 

caminhos para a educação no intuito de superar e efetivamente contribuir para a 

construção de uma sociedade “onde sejamos socialmente iguais, humanamente 

diferentes e totalmente livres” (LUXEMBURGO) e assim mais justa, mais humana, 

mais participativa e mais feliz.   
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Este capítulo tem como objetivo trazer algumas provocações acerca da relação 

entre trabalho, educação e capital. Propõe-se, dessa forma, pensar o currículo da 

Educação Infantil, fazendo um eixo com o texto "O Educador: vida e morte", de Paulo 

Freire, no qual o autor discorre acerca da importância de o educador pensar de forma 

crítica o processo educacional como um todo.  

Primeiramente, para refletir sobre o currículo, precisamos antes definir de qual 

dos seus diversos conceitos nos apropriamos nesta pesquisa. Pensamos o conceito 

de currículo de modo amplo, de acordo com a perspectiva de Paulo Freire, de forma 

a não reduzi-lo a uma compreensão restrita e tecnicista, apenas como conteúdo 

programático.  

Não reduzimos, por isso mesmo, sua compreensão, a do currículo explícito, 
a uma pura relação de conteúdos programáticos. Na verdade, a 
compreensão do currículo abarca a vida mesma da escola, o que nela se faz 
ou não se faz, as relações entre todos e todas as que fazem a escola. Abarca 
a força da ideologia e sua representação não só enquanto ideias mas como 
prática concreta. No currículo oculto o “discurso do corpo”, as feições do 
rosto, os gestos, são mais fortes do que a oralidade. A prática autoritária 
concreta põe por terra o discurso democrático dito e redito. (FREIRE, 2000, 
p. 123). 

 

O currículo na concepção freiriana é política, teoria e prática do que fazer na 

educação, sendo no espaço escolar ou fora, em uma perspectiva crítico-

transformadora. Freire nos traz os seguintes questionamentos "O que conhecer? 

Como conhecer? A favor de quem conhecer? Contra quem conhecer? Em favor de 

que? Contra que?".  Esses questionamentos devem ser a base epistemológica de 

formação do educador, uma vez que ele deve assumir um posicionamento político e 

ter a clareza do seu compromisso em proporcionar uma educação de qualidade para 

a classe trabalhadora. Ao nos referirmos a qualidade, pensamos na palavra, no 

sentido de ser capaz de formar os sujeitos em todas as suas áreas (individualidade, 

cidadania e trabalho).  

Até mesmo ao pensar o currículo como parte de conteúdos programáticos, 

temos que ter em vista, que não se trata de uma mera colagem objetiva de 

informações. Pois estas são sempre frutos de determinados agrupamentos sociais 

(normalmente a classe dominante), que decidem o que será transmitido nas salas de 

aula. Tendo em vista que o currículo não é neutro, nos embasamos em Paulo Freire, 

que nos traz, que o mais importante não é só saber como o conhecimento será dado, 
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mas sim qual saber, e porque um e não outro, (por que um conhecimento é importante 

e o outro, não é?).  

A reposta que vai me dar o conteúdo programático sempre foi, e não apenas 
agora, sempre foi ditada de cima para baixo e do Centro-Sul pro resto do 
país. É como se alguém dissesse: o que é válido para São Paulo, para Belo 
Horizonte, para o Rio, pro Centro-Sul, enfim é válido para o Piauí, para 
Pernambuco, para Alagoas. E nem sempre é válido. Mas isso tem que ver 
com um autoritarismo quase natural. Isso é quase metafísico. Faz parte da 
essência do ser da sociedade brasileira. Mas essa pergunta é uma pergunta 
que os educadores devem estar se fazendo sempre. (FREIRE, 1982, p.96) 
 
 

É possível assim, ter uma percepção mais ampliada do currículo, como um 

conteúdo que é elaborado por certas camadas sociais, segundo suas ideologias, 

preocupações, interesses políticos e econômicos, disputas e comprometimentos 

culturais.  

Desde setembro de 2015 o tema “Educação”, passou a ocupar um espaço 

muito grande nas pautas da sociedade brasileira, devido as greves e as ocupações 

nas universidades federais e escolas públicas em todo país, onde milhares de jovens 

passaram a expressar maior engajamento político. Em resposta a esses 

acontecimentos os intelectuais que atuam a favor do capital, passam a se organizar 

no intuito de cercearem o crescimento desses movimentos sociais, através da 

elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular, a Reforma do Ensino Médio e 

o Movimento Escola Sem Partido. A Base Nacional Comum Curricular ao ser 

elaborada e aprovada, deve estabelecer os conteúdos essenciais que irão compor o 

currículo de todos os estudantes brasileiros da Educação Básica, além de orientar a 

formulação do Projeto Político-Pedagógico das escolas, tirando totalmente a 

autonomia de todos que atuam no chão da escola e em seu entorno, de construírem 

uma identidade escolar e determinarem os rumos que a escola deverá tomar em prol 

dos seus objetivos.  

O documento se aprovado vai reformular e determinar o que 190 mil escolas 

do país são "obrigadas" a "ensinar". O professor da Universidade Estadual de 

Campinas, Luiz Carlos de Freitas, escreveu sobre os dados da Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA). Segundo ele a divulgação simultânea da Base Nacional Comum 

Curricular e da Avaliação Nacional de Alfabetização é uma estratégia do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Sistema 

Educacional Brasileiro. Visto que os resultados da ANA foram negativos, ou seja, 

nada como uma boa crise na educação, para ajudar a aceitação por parte da 
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sociedade em apoiar e aceitar mudanças e reformas educacionais impostas pela 

classe dominante.  

A "crise educacional" veio do INEP, com os resultados da ANA e sua 

divulgação midiática. E a proposta de uma "mudança" com a finalidade de "melhorar" 

a educação veio da SEB, com a Base Nacional Comum Curricular, no intuito de fazer 

com que a sociedade acredite que precisamos dessas reformas educacionais para 

melhorar a educação pública brasileira. As ideias de Saviani no que se refere a 

concepção de educação na pedagogia histórico-crítica, enriquece ainda mais as 

nossas reflexões acerca da relação entre o capital e a educação.  

A educação por um lado, é um meio para a revolução socialista e, por outro, a 

revolução socialista é um meio para a plena efetivação do trabalho educativo, uma 

vez que a revolução socialista tem como objetivo a universalização do 

desenvolvimento livre e universal de todos os sujeitos. É nesse sentido que a 

formação humana omnilateral deve estar no centro das investigações e das propostas 

na linha da pedagogia histórico-crítica, sendo imprescindível uma mudança radical 

das atividades por meio das quais produzimos e reproduzimos a vida humana como 

uma realidade social e histórica, o que não é possível sem a superação das relações 

capitalistas de produção.  

Em um momento que a crise fiscal atinge a educação, onde muitas escolas 

não têm recursos financeiros suficientes para permanecerem abertas durante 200 

dias por ano e prédios escolares caindo, é simplesmente um voo da fantasia, assumir 

que mais avaliações padronizadas e mais orientações curriculares nacionais sejam a 

resposta. Para discutirmos o currículo nacional, Michael Apple nos traz a importância 

de compreender, em um primeiro momento, a relação existente na política do 

neoconservadorismo e neoliberalismo. Assim sendo, o conservadorismo, como o 

próprio nome já institui, conserva, porém em alguns momentos ele não apenas 

apresenta ações de defesa, mas também ações de iniciativas contra o estado atual. 

Ocorre então o que Michael Apple apresenta como bloco de poder, a aliança da nova 

direita com os intelectuais neoconservadores, na qual seus interesses não consistem 

na melhoria das oportunidades de trabalho e vida da sociedade, mas sim na melhoria 

das condições educacionais suficientes para proporcionar uma competitividade 

internacional, o lucro e a disciplina.  
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Portanto o objetivo dessa aliança em relação à educação são os mesmos 

quanto à economia e ao bem-estar social, ou seja, expansão do “livre mercado”, 

redução da responsabilidade do governo no atendimento às necessidades e 

demandas da sociedade, reforço da competitividade e popularização do darwinismo 

social. Para se alcançar esses objetivos este bloco de poder promove uma 

mobilização de angariamento de apoios contra o sistema educacional e, para isto, 

coloca-se a culpa pela situação de desemprego, pela perda da competitividade 

econômica, pela perda de valores e padrões tradicionais da família, da economia, da 

política e da educação na escola. 

A partir da culpabilização da escola e consequentemente do Estado, por ser 

seu provedor, consegue apoio para defesa das suas reais intenções. O neoliberalismo 

concebe o Estado como fraco, baseando-se em uma sociedade que deixa a economia 

do mercado guiar todas as formas de interação social, é justamente nesse ponto que 

Michael Apple observa o meio termo, ou seja, a política fica entre o 

neoconservadorismo e o neoliberalismo, uma vez que, o neoconservadorismo se 

baseia em um Estado forte, porém apenas em algumas áreas como as políticas 

relativas às classes, gênero e relações raciais, nos padrões, valores e condutas, e na 

especificação do conhecimento que deverá ser passado às futuras gerações. Apesar 

desta contradição existente no movimento direitista, Michael Apple aponta que essa 

contradição é resolvida através de uma política de modernização conservadora dita 

por Roger Dale como, uma política que está engajada em liberar os indivíduos para 

objetivos econômicos, enquanto os controla quanto aos objetivos sociais, ou seja, 

deixa o Estado fraco nos assuntos referentes à economia, seguindo então a lógica do 

neoliberalismo, e coloca o Estado como forte no que se refere ao controle social, 

marcando aqui a presença do neoconservadorismo.  

A partir dessa perspectiva, na educação o que se pretende é justamente esse 

sistema dual, tendo escolas que são orientadas pelo mercado e escolas mínimas. 

Assim, as escolas orientadas pelo mercado, são aquelas do setor crescentemente 

privatizado e, portanto, menos regulamentadas pelo Estado, sendo destinadas às 

crianças de maior nível econômico, enquanto que as escolas mínimas ficam 

direcionadas para as crianças de menos status econômico, e são altamente 

controladas e vigiadas, recebendo menos recursos e cada vez mais a influência do 
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capital no seu processo educacional, principalmente no que se refere ao currículo, 

através dos materiais didáticos e projetos gerenciados pela classe dominante.  

O principal ponto que devemos refletir aqui, se estabelecem acerca dos 

impactos na educação pública diante da implantação de políticas neoliberais, que se 

legitimam diante das leis que visam formas e estratégias de facilitar a terceirização e 

privatização dos serviços públicos. Uma vez, que entendemos o papel fundamental 

da educação na transformação dos sujeitos que ocupam os espaços políticos, sociais 

e econômicos, onde a luta por uma sociedade mais justa, igualitária e libertadora, só 

poderá vir da iniciativa de sujeitos emancipados. Ao passo que mesmo reconhecendo 

os limites da educação, no que se refere a transformação da sociedade vigente, 

acreditamos que a Revolução virá da transformação desses sujeitos, que juntos, 

transformarão a sociedade. Nesse sentido, não podemos definir a escola apenas 

como uma instituição inerentemente burguesa e alienante, mesmo sabendo que ela 

reproduz as contradições da sociedade burguesa, onde uma das principais 

contradições está na prática social da socialização do saber sistematizado, que acaba 

entrando em conflito com a lógica privatizante do capitalismo. Por um lado, a forma 

burguesa de lidar com essa contradição é a de fragmentar o sistema educacional, 

criando redes diferenciadas que possibilitem acesso desigual ao conhecimento.  

Dado a atual conjuntura política, social e econômica no Brasil e a interferência 

do capital na educação, é preciso pensar, com o olhar voltado para o chão da escola 

e principalmente para a Educação Infantil, que é o início da Educação Básica em 

nosso país. Nos questionando o tempo todo sobre “É possível repensar o currículo 

na Educação Infantil?”, “Quais os principais desafios enfrentados pela escola diante 

desse cenário?”, “É possível  fazer uma educação contra hegemônica para os nossos 

pequenos?” 

Uma das grandes discussões da Pedagogia está na função e importância do 

currículo. Tema que vem ganhando maior espaço desde 1997, com as discussões 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O Ministério da Educação (MEC), com o 

objetivo de assessorar as escolas, acompanhando a implantação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), elaborou referenciais para um ensino 

de "qualidade" da educação básica, os chamados Parâmetros Curriculares Nacionais.  

O currículo na Educação Infantil tem sido um campo de controvérsias e de 
diferentes visões de criança, de família, e de funções da creche e da pré-
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escola. No Brasil nem sempre foi aceita a idéia de haver um currículo para a 
Educação Infantil, termo em geral associado à escolarização tal como vivida 
no Ensino Fundamental e Médio, sendo preferidas as expressões ‘projeto 
pedagógico’ ou ‘proposta pedagógica’. A integração da Educação Infantil ao 
sistema educacional impõe à Educação Infantil trabalhar com esses 
conceitos, diferenciando-os e articulando-os. (Parecer CNE/CEB, 2009, p.6) 

Os “Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Infantil” assim como a atual 

Base Nacional Comum Curricular propõem critérios curriculares para o aprendizado 

em creches e na pré-escola. Buscando a uniformização da "qualidade" desse 

atendimento.   

A atual administração federal brasileira vem efetuando uma profunda 
reforma educacional em consonância com cânones do BM, de modo 
semelhante ao que tem ocorrido em outros países subdesenvolvidos, 
inclusive na América Latina (Haddad, 1998). Essa reforma, adotando 
orientações economicistas, procura adequar as políticas educacionais às 
políticas de desenvolvimento econômico alinhadas à nova ordem mundial 
(Coraggio, 1996; Torres, 1996; Haddad, 1998, entre outros). (ROSEMBERG,  
2002,  p.420). 

 

Ao refletir sobre as teorias críticas da educação, que abordam as relações 

entre a divisão capitalista de trabalho e a estrutura de funcionamento da educação. É 

impossível não problematizar e repensar aspectos que envolvem as disputas acerca 

do currículo e os impactos de políticas neoliberais na Educação Infantil, por meio de 

reformas educacionais. O projeto neoliberal de sociedade em curso desde os anos 

de 1990 regido por organismos internacionais e por meio de acordos comerciais é 

caracterizado, não apenas pelo aprofundamento do processo de privatização de 

setores, mas sobretudo de desnacionalização da educação, ciência e tecnologia. O 

Estado passa a priorizar cada vez mais o mercado financeiro em detrimento das áreas 

sociais e esse processo de uniformização e centralização de políticas, para facilitar a 

intervenção de grupos privados no sistema educacional público, vem se 

aprofundando e retirando da classe popular o acesso a uma formação omnilateral, 

capaz de formar um sujeito emancipado, crítico e construtor da sua própria história. 

“Neste sentido, ao evidenciar que a unilateralidade dos homens na sociedade 
capitalista é condicionada por uma prática social e uma formação unilateral 
que separa atividade material e atividade intelectual, bem como formação 
técnica e formação intelectual, Marx apresenta em contraposição, sua 
categoria de formação omnilateral. De acordo com sua análise sobre a 
sociedade capitalista, Marx (2004, p.69) aponta a necessidade de que a 
formação da classe trabalhadora combine trabalho produtivo, formação 
intelectual, exercícios corporais e educação politécnica, constituindo uma 
formação integral, que segundo ele, elevará a classe operária acima dos 
níveis da burguesia e aristocracia.” (Magda Gisela Cruz dos Santos) 
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Podemos perceber assim a contradição existente entre a teoria crítica da 

educação e o discurso ideário educativo liberal, que tem norteado o discurso 

educacional brasileiro. Uma vez que, acreditam que é necessário, maiores 

investimentos na educação, no intuito de qualificar a população para o trabalho, mas 

cerceiam essa educação de modo que ela seja, sempre fragmentada e dividida para 

que a classe trabalhadora só tenha acesso às profissões manuais e não tenham 

condições de serem sujeitos emancipados e críticos, o que colocaria em risco 

a hegemonia da sociedade capitalista.    

"É operando pelas contradições apontadas anteriormente que o capital, de 
um lado, produz riqueza, apropriando-se privadamente da produção da 
ciência e tecnologia; de outro, miséria e desastres de toda ordem. Ao mesmo 
tempo, nega à classe trabalhadora o acesso ao conhecimento de bases 
científico-tecnológica e humanista, enquanto necessita de pessoal 
qualificado”. (SILVEIRA, 2015, p. 3)   

 

O direito à educação como direito fundamental, na Constituição Brasileira de 

1988, é o resultado de um contexto histórico, cultural e social de muitas lutas e 

reivindicações por parte da classe trabalhadora, que vê na educação a esperança de 

uma sociedade democrática e mais justa. É dever do Estado e interesse de toda a 

sociedade que o direito à educação básica e superior, vá além da promoção das 

condições de garantia ao acesso e permanência dos sujeitos no âmbito educacional. 

É imprescindível, que essa educação promovida pelo Estado, seja uma educação de 

qualidade, capaz de formar os sujeitos em todas as suas áreas (individualidade, 

cidadania e trabalho).   

A discussão sobre a qualidade da educação para crianças de zero a seis 
anos de idade oferecida nas instituições de educação infantil tem adquirido 
maior destaque a partir da década de 90, acompanhando as mudanças 
políticas e legais trazidas com a redemocratização do país. O final da década 
de 70 e a década de 80 foram marcados por diversas mobilizações da 
sociedade civil que demandavam a extensão do direito à educação para as 
crianças pequenas: movimentos de bairro e sindicatos nas grandes cidades 
lutavam por acesso a creches; grupos de profissionais e especialistas da 
educação mobilizavam-se no sentido de propor novas diretrizes legais; 
prefeituras procuravam dar resposta à demanda crescente por creches e pré- 
escolas, criando e/ou ampliando o atendimento. (MALTA CAMPOS, 2006, 

p.88) 

A partir da Constituição Federal de 1988 e a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996. A Educação Infantil passa a compor 

a primeira etapa da Educação Básica, situando-se no mesmo patamar que o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. A modificação introduzida na LDB em 2006, 

antecipou o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 anos de idade e a Educação 
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Infantil passa a atender, a faixa etária de zero a cinco anos. Entretanto, mesmo 

reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado. Apenas com a 

Emenda Constitucional n° 59/200926 (que determina a obrigatoriedade da Educação 

Básica dos 4 aos 17 anos) e a modificação na LDB em 2013, a matrícula de todas as 

crianças de 4 e 5 anos em instituições de Educação Infantil, passa a ter caráter 

obrigatório.  

Apesar de todas as modificações nas legislações e a inclusão da Educação 

Infantil na atual Base Nacional Comum Curricular (BNCC), apontarem um importante 

passo nesse processo histórico e social de sua integração ao conjunto da Educação 

Básica. As reformas educacionais em curso no Brasil, juntamente com a terceira 

versão da (BNCC), aprovada pelo Ministério da Educação, marcam diversos debates 

sobre as disputas acerca das práticas de ensino, no currículo da Educação Infantil. A 

antecipação em um ano, para a alfabetização plena das crianças brasileiras, não 

impactou apenas nos objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental, mas 

sobretudo aos objetivos da Educação Infantil. Em 2006 o Senado aprovou o Projeto 

de lei nº 144/2005 que estabelece a duração mínima de nove anos para o Ensino 

Fundamental, com matrícula obrigatória a partir de seis anos de idade. Assim a antiga 

pré-escola, passa a compor o primeiro ano do ensino fundamental.  

Um dos principais impactos desse projeto no currículo da Educação Infantil, 

iniciou-se em 2010, principalmente nas escolas particulares, com o movimento de 

antecipar a alfabetização, visto que a idade prevista para que as crianças brasileiras 

fossem plenamente alfabetizadas, diminuiu de oito anos para sete anos de idade. A 

mudança de um dos nomes dos “Campos de Experiência”, na terceira versão da 

BNCC, de “Escuta, fala, pensamento e imaginação” para “Oralidade e Escrita”, aponta 

para a centralidade na alfabetização.  

A oralidade é uma das grandes pautas do desenvolvimento infantil e está 

presente em todos os “campos de experiência”. Enquanto que à escrita, quando é 

imposta sem um contexto cultural e significativo, torna-se código, letra, som, 

empobrecendo assim a relação das crianças com o processo de escrita e leitura. A 

insistência na escolarização precoce através da alfabetização, antes mesmo dos seis 

anos de idade, retira das crianças o direito à infância, a brincadeira e ao seu 

desenvolvimento de outras áreas.   

 As escolas neste formato, tendem cada vez mais, buscar a 

normalização, a seriação e a homogeneização nos agrupamentos de crianças, 
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visando à preparação para o ensino fundamental por meio da antecipação da 

alfabetização, em detrimento do desenvolvimento infantil. A prioridade passa a ser a 

instrumentalização de conteúdos cada vez mais fragmentados e fora de contexto. A 

brincadeira mesmo sendo um direito previsto em lei e um dos principais eixos das 

Diretrizes da Educação Infantil, passa a ser colocada em segundo plano. As crianças 

passam a ter tempo determinado para tudo e as experiências e oportunidades de 

descobrirem e desenvolverem as suas diversas expressões corporais, a criatividade, 

a imaginação, assim como as suas relações com outras crianças, torna-se cada vez 

mais limitado.  

Ainda segundo a terceira versão da BNCC, seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento devem ser assegurados para que as crianças tenham condições de 

aprender e se desenvolver, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil 

(interações e brincadeiras), sendo eles, respectivamente: conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se.  

Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que 
constituem a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento estão sequencialmente organizados em três grupos por 
faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de 
aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças. (BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017) 

  
  

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças descritos na 

BNCC, são organizados em duas categorias entre a creche e a pré-escola. E por sua 

vez, são divididos em três grupos por faixa etária, sendo eles respectivamente: bebês 

de zero a 1 ano e 6 meses e crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 

11 meses. E por último a categoria das crianças pequenas que compreendem as de 

4 anos a 5 anos e 11 meses, que são justamente as que sofrem os maiores impactos 

nas mudanças dos objetivos do Ensino Infantil. Ao mesmo tempo em que seguem os 

critérios da organização de turmas por idades semelhantes, dividindo entre creche e 

a pré-escola e determinando, que existe uma faixa etária em que as crianças são ou 

não, capazes de aprender e desenvolver certas habilidades. Apontam a seguinte 

ressalva. 

Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que 
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças 
que precisam ser consideradas na prática pedagógica. (BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR, 2017) 
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Ao citar que a divisão dos grupos “correspondem, aproximadamente, às 

possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das 

crianças”. E depois apontar que “há diferenças de ritmo na aprendizagem e no 

desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática 

pedagógica.” A terceira versão da BNCC reforça a questão da seriação e da 

organização de crianças por idades parecidas ao mesmo tempo que permite lacunas 

na interpretação que possibilitam a existência dos grupos de multi-idade.  A figura a 

seguir, representa a organização da Educação Infantil, seguindo critérios por faixa 

etária segundo a BNCC. 

           
Figura 1. (BNCC, 2018) 

Os principais eixos norteadores do currículo da Educação Infantil segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, devem ser as interações e brincadeiras. No item 7 

e 11 por exemplo, referente a “Organização de Espaço, Tempo e Materiais”  e as 

“Práticas Pedagógicas da Educação Infantil”, ao citarem que alguns dos objetivos é 

“O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e 

coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e 

crianças de diferentes idades” e “Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 

crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de 

identidades no diálogo e conhecimento da diversidade;”.  

Os Referenciais Curriculares, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil, assim como a atual Base Nacional Comum Curricular, são 

documentos importantes para o embasamento do trabalho pedagógico com as 

crianças. Logo é fundamental uma análise dos mesmos, em relação aos critérios de 

organização das turmas de Educação Infantil e as possibilidades da existência da 

Multi-idade. Atualmente estes documentos oficiais não impossibilitam a existência de 

agrupamentos de crianças de diferentes idades, mas legitimam e reforçam o critério 

da organização de turmas por faixa etária. Nesse contexto esses documentos devem 
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ser vistos como um material de apoio, como entre tantos outros, e não como um 

documento obrigatório que deve ser seguido à risca na construção do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil. A entrada na Educação Infantil, representa o início 

do processo educacional. E na maioria das vezes, a primeira separação das crianças 

dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de 

socialização estruturada. A potencialidade do trabalho com crianças de diferentes 

idades permite a reflexão crítica sobre lógicas lineares e homogêneas do 

desenvolvimento e das aprendizagens infantis.  
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A proposta da multi-idade, considerada uma pedagogia que leva em 

consideração a capacidade da interação entre crianças de diferentes idades, 

construírem uma relação de referência umas com as outras, trocando e 

compartilhando experiências, conhecimentos e brincadeiras, configura-se assim 

como uma alternativa de repensar o currículo na educação infantil, uma possibilidade 

perante ao nosso maior desafio como educadores e futuros educadores do 

comprometimento com a construção de uma escola pública de qualidade, penso 

na palavra, no sentido de ser capaz de formar os sujeitos em todas as suas 

áreas (individualidade, cidadania e trabalho). 

Eu sei que se deve aprovar o que há de bom e não apenas demolir. Na escola 
devem-se conservar ordem, disciplina, autoridade e dignidade, mas a ordem 
que resulta de uma melhor organização do trabalho, a disciplina que se torna 
solução natural de uma cooperação ativa no seio da nossa sociedade 
escolar, a autoridade moral primeiro, técnica e humana depois, que não se 
consegue com ameaças e castigos, mas por um domínio que leva ao 
respeito; a dignidade da nossa função comum de professores e de alunos, a 
dignidade do educador que não se pode conceber sem o respeito total pela 
dignidade das crianças que ele quer preparar para a função de homens. 
(LEGRAND, 2010, p.64). 

 

2.1 - A MULTI-IDADE NO MUNDO 

O agrupamento de crianças de diferentes idades vem sendo experimentado 

em alguns espaços escolares, tanto da rede pública, como na rede privada no Brasil 

e em outros países. Esta nova forma de organização, parece apontar para uma escola 

de educação infantil que prioriza não os conteúdos tradicionais adequados à faixa 

etária, mas que privilegia os princípios formadores da cooperação, da tolerância, da 

autonomia, do trabalho coletivo, do respeito às diferenças, da diversidade cultural, da 

amizade, da responsabilidade, da identidade, do sentimento de pertença, da 

interação e do cuidado com o outro.  

A questão da idade, até então pensada como algo natural e biológico, sofre 
também uma inflexão e do ponto de vista histórico e social passa a ser 
denominada com o conceito de geração (MANNHEIM,1990), no entanto, esta 
inversão; não produz diferenças em geral, pois geração e idade passam a 
ser quase que tomadas como sinônimas. O mesmo acontece com os 
trabalhos de gênero cuja diferença em relação ao sexo não é levada em 
conta; fala-se de gênero, mas são trabalhos sobre mulheres. Tanto a noção 
de idade como a de geração têm servido às hierarquizações, às 
classificações, às distinções e às relações de poder, que de certa maneira a 
ideia de experiência impediria. O conceito de geração possibilita entender o 
caráter relacional do conceito de infância, visto que pretende pensar a 
relação entre a infância e a idade adulta. (ABRAMOWICZ, 2010, p.44). 
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As pessoas, sobretudo as crianças, aprendem observando e imitando os 

outros. Muitos dos nossos comportamentos são aprendidos através da observação e 

imitação de um modelo. Essa interação resulta na troca de conhecimentos, permitindo 

que a criança mais velha entenda que está diante de uma criança mais nova e, 

portanto, mais frágil e que além do cuidado com o outro, existem infinitas 

possibilidades de poder ensinar e aprender coisas novas.  

As interações entre crianças de diferentes idades ocorrem desde muito cedo, 

em parques, praças, na vizinhança ou mesmo nas relações familiares, onde é 

possível observar que nesses espaços elas conseguem fazer amizades, trocar 

experiências, conversando, jogando e descobrindo diversas maneiras de se 

relacionarem e aprenderem umas com as outras. Então se nos espaços de 

convivência fora da escola a interação entre essas crianças resultam positivamente 

em sua aprendizagem, por que as escolas não adotam essa proposta?   

A escola está pautada por um modo de pensar baseado na semelhança de 

crianças que se encaixam nos critérios definidos para a composição de uma turma, a 

organização escolar em sua grande maioria é marcada por uma lógica mais 

tradicional. Em qualquer situação, não é difícil perceber que é uma prática rotineira 

de creches, escolas e jardim de infância agruparem e classificarem as crianças por 

idade.   

À medida que tais instituições ampliam seu atendimento, há uma separação 
ou classificação das crianças em grupos, tendo como critérios faixa etária, 
os níveis de desempenho motor, o tipo de deslocamento, a forma de 
alimentação, o nível de inteligência e a presença de algum tipo de 
dificuldades (motoras ou sensorial), o que fez com que, aos poucos, a 
unidade formal dessas instituições se tornasse a sala de aula. Como vimos 
acima, gradativamente foram sendo constituídos conteúdos de ensino para 
essa faixa etária, que variavam de um enfoque centrado na leitura e na 
escrita para outro que dava ênfase à higiene, à socialização e aos hábitos 
sociais. Tratava-se de saberes que se passavam como neutros e objetivos e 
que correspondiam àquilo que era visto como adequado para cada grupo 
etário, formando, assim, um recorte curricular. (BARBOSA, 2000, p.107). 

 

A história da Educação nos mostra que as sociedades escolarizadas, nos 

séculos XVI, XVII, XVIII, criaram a noção de grau e a divisão de alunos por idade ou 

capacidade, consagrando a noção moderna de homogeneidade no ensino e na 

aprendizagem. Vivemos tão imersos na cultura escolar, que ela nos parece natural, 

encobrindo para nós mesmos que esses tempos e essas lógicas são construções 
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históricas, sociais e culturais. Podemos perceber aqui a imensa simplificação do 

currículo escolar, que resulta também na culpabilização do indivíduo e 

consequentemente no seu fracasso escolar. Visto que o currículo tradicional não leva 

em consideração as diferenças e o tempo de sujeito. Tem-se a errônea visão de que 

se padronizarmos os grupos, as séries, os conteúdos, conseguiremos padronizar o 

conhecimento. Sem dúvida, essa homogeneização do ponto de vista administrativo e 

burocrático pode ser visto como mais fácil, mas será que é a melhor forma de educar? 

Será que é a melhor forma de organizar o currículo? 

O currículo da Educação Infantil é concebido 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, científico e 
tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as 
crianças desde bem pequenas estabelecem com os professores e as outras 
crianças, e afetam a construção de suas identidades. Intencionalmente 
planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que estruturam o 
cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar a 
integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, 
cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as 
experiências de aprendizagem que se espera promover junto às crianças e 
efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas educacionais 
de seu projeto pedagógico. (Parecer CNE/CEB, 2009, p.6) 

Uma coisa é fato, se não somos iguais, se nossas vivências não são iguais, 

como podemos querer homogeneizar o aprendizado? Como podemos querer que 

pessoas com diferentes histórias de vida, aprendam da mesma maneira?  

"Precisamos no nosso trabalho cotidiano incorporar o discurso das diferenças não 

como um desvio que o lugar do diferente tem sido colocado, mas como o mote de 

nossas práticas e das relações entre as crianças'' (ABRAMOWICZ, 2010, p.49). 

 A multi-idade nesse aspecto leva em consideração as diferenças dos sujeitos, 

como uma alternativa a repensar as organizações do currículo na Educação Infantil. 

Visto que um grupo heterogêneo favorece e potencializa muito mais as interações 

sociais e trocas de conhecimentos durante todo o processo educacional. 

 

2.2- A MULTI-IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O desenvolvimento da autonomia das crianças nos grupos multi-idade visa à 

formação da própria identidade infantil a partir das relações com seus pares e adultos. 

O processo é marcado pela centralidade das infâncias em ação - participação e 

relações. As experiências que envolvem o cuidar e o educar, tais como: servir-se 
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durante as refeições, opinar e escolher as experiências das quais quer participar 

(atividades de livre escolha), entre outras, exercem papel fundamental no processo 

de constituição de sujeitos autônomos que se posicionam frente aos diferentes 

contextos vividos. E quando esse contexto é rico em diversidade, sabendo que a 

inserção na educação infantil da UFF é através de sorteio, então temos aqui crianças 

de diferentes idades, classes sociais e bagagens culturais, em um mesmo 

agrupamento, podemos inferir que a diferença passa a ser muito enriquecedora, na 

construção das identidades e no desenvolvimento dessas crianças. Aprendendo 

desde cedo a respeitar e a conviver com as diferenças. 

A autonomia na utilização dos espaços da escola, a influência que geram entre 

si e como se comportam com o fato de sempre estarem se relacionando com crianças 

de idade, bagagem cultural e caráter social diferentes, mesmo sem se darem conta, 

garante a elas a oportunidade de experimentarem um pouco do mundo real, onde se 

vive rodeado de pessoas e situações distintas. Rompendo com a lógica tradicional de 

organização escolar que ainda é caracterizada pelo agrupamento por semelhança 

definidos por critérios pré-estabelecidos.  

 

O conceito fundamental que sustenta a obra pedagógica de Montessori, 
desde sua criação até essa segunda década do século XXI, é de que as 
crianças necessitam de um ambiente apropriado onde possam viver e 
aprender com liberdade e responsabilidade. A Casa das Crianças foi 
planejada e construída para ser esse ambiente. Da disposição do mobiliário 
até o olhar dos professores, tudo se baseia nos dois princípios que se 
complementam: Liberdade e responsabilidade. É importante ressaltar que a 
responsabilidade a que se refere o método está diretamente associada à 
disciplina, e que essa deve ser encarada sempre como um desafio a 
ultrapassar para se tornar digno da liberdade e da autonomia. (VILELA, 2014, 

p.35) 

As crianças maiores são como tutores para as menores, auxiliam nas 

atividades, propõem formas de organização e, principalmente, e possuem uma 

vontade enorme de ajudar as mais novas nos mais diversos aspectos. Já as crianças 

menores trazem consigo novas formas de se relacionar e brincar, fazendo com que 

as maiores possam reinventar e aprender de outros modos. Portanto, a questão do 

desenvolvimento da autonomia nas crianças dos grupos multi-idade da educação 

infantil visa também a formação de sua própria identidade, independência e 

interações com as outras crianças. Atividades simples como servir-se durante as 

refeições, a escovação dos dentes e as atividades de livre escolha exercem papel 
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imprescindível nesse processo de criação do sujeito autônomo e em como eles e elas 

se posicionam frente as diversas situações. 

2.3- A INTRODUÇÃO DA MULTI-IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL UFF   

Localizada em um ambiente universitário e criada no intuito de ser um campo 

de pesquisa para a formação dos graduados e pós-graduandos que ocupam esses 

espaços. A escola fica no campus do Gragoatá, cidade de Niterói, no Estado do Rio 

de Janeiro, cercada por algumas comunidades e bairros nobres, o que 

consequentemente faz com que a escola atenda um público bem diversificado, visto 

que a inserção na escola é realizada por sorteio, onde temos, desde famílias da classe 

popular até famílias da classe média alta. 

O espaço escolar da educação infantil é o primeiro ambiente de 

socialização, depois do ambiente familiar, e é nesse âmbito que a escola, deve 

assumir um papel de exercitar e semear a autonomia, a solidariedade, a cooperação, 

o respeito as diferenças, o acesso ao conhecimento, a curiosidade e a oportunidade 

de nossos alunos criarem uma relação saudável com a escola, através de atividades 

que estimulem a formação integral dos nossos educandos. As crianças da Educação 

Infantil da UFF são agraciadas por terem a oportunidade de construírem uma relação 

de referência umas para as outras, no sentido de demonstrar, disputar, sugerir, 

negociar, convidar, trocar e compartilhar experiências e brincadeiras.   

A história da Educação Infantil UFF é marcada pela necessidade de criar um 

campo de investigação e prática que possibilitasse aos estudantes de graduação e 

pós-graduação uma formação profissional e acadêmica que relacionasse a 

teoria/prática através do contato com a Educação Infantil. Ao buscarmos o contexto 

histórico da escola, podemos perceber que a antiga Creche UFF agrupava as 

crianças por idade aproximada da seguinte forma: As crianças de 1 ano e meio a 3 

anos formavam o Grupo 1 antigo (G1), as de 3 a 4 anos formavam o Grupo 2 (G2) e 

as crianças entre 4 e 5 anos formavam o Grupo 3 (G3). No final de 2014, durante a 

organização do ano letivo de 2015, o corpo docente e toda parte administrativa da 

escola decidiram em conjunto, organizar os grupos de acordo com a multi-idade e 

formaram assim 4 grupos. Sendo três multi-idade com crianças de 3, 4 e 5 anos e um 

grupo de crianças de 1 ano e meio a 2 anos e 11 meses. 
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No livro Multi-idade na Educação Infantil da autora Adriana Santos da 

Mata uma das professoras que compõem o corpo docente da escola, apresenta a 

Proposta da Multi-idade, realizada na Unidade Municipal de Educação 

Infantil Rosalina de Araújo Costa (Niterói/RJ), de 2006 a 2009, relata como a multi-

idade configurou-se como uma alternativa para uma reformulação do currículo na 

educação infantil. A experiência que a professora Adriana Santos da Mata teve na 

rede municipal de Niterói, citado acima, foi crucial para a reorganização dos grupos 

na Educação Infantil da UFF. Os grupos hoje são denominados por quatro cores 

sendo o Grupo Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Durante o ano de 2015 os 

professores foram avaliando a nova organização dos grupos e entre conversas e 

reuniões com a participação dos professores, das crianças, estudantes 

universitários e pais, ficou decidido manter a multi-idade como forma de organizar os 

grupos na Educação Infantil durante o ano letivo de 2016 e 2017.  

 

       2.4 - CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS 

Os grupos são formados por 15 alunos, contando com 2 professoras que 

alternam os seus dias e uma bolsista ou estagiária por grupo. A escola conta também 

com professores de Arte, Teatro, Capoeira e Educação Física, essas aulas extras 

duram em torno de 50 minutos e cada grupo chega a ter duas aulas de (arte, 

teatro, capoeira e educação física) por semana. A rotina das crianças se divide entre 

o Acolhimento, colação, roda de conversa e combinados (onde as crianças decidem 

juntas com o professor como será o dia na escola) horários na Biblioteca Flor de 

Papel, aula extra de (teatro, artes, educação física ou capoeira) dependendo do dia e 

horário, almoço, descanso, atividades planejadas pela professora e crianças na roda 

de combinados, lanche da tarde, depois atividade livre e saída. Por funcionar em 

período integral, a rotina se faz importante, principalmente no que se refere a 

alimentação e descanso, atividades que incluem cuidar e educar.  

Abaixo trago um relato de uma experiência que tive como bolsista na Educação 

Infantil UFF que mostra como a multi-idade propicia as crianças, professores e 

bolsistas inúmeras formas de aprender e ensinar sem a delimitação etária, mas 

levando em consideração as especificidades de cada criança que ali se desenvolve. 
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2.5- PODEMOS IR PARA ONDE A GENTE QUISER! 

(...) Durante o acolhimento crianças costumam ficar brincando na casinha, 

outras “lendo" livros , outras inventando sua própria história a partir das imagens  Ana 

Vitória (4 anos) nos diz: "Eu leio do meu jeitinho", E passa os dedinhos sobre as 

palavras, como quem quer mostrar que precisa acompanhar a leitura para não se 

perder nela. Crianças, do outro lado da sala, (ela é em forma de u!) não tão distante 

assim, criam com massinha. Posso dizer que desenham com esse material! Surgem 

lindas sereias, comidas, carrinhos, formas que, por vezes, não aparece no desenho 

com giz de cera, canetinha, mas que na massa ganham formas e até muito 

detalhadas! Seja desenhando com massinha, brincando na casinha ou lendo histórias 

percebo que a criatividade e as possibilidades de relações entre e com as crianças 

se manifestam de diversas maneiras... 

No cotidiano do trabalho pedagógico, há momentos com grandes e com 
pequenos grupos. Segundo os educadores, o trabalho em pequenos grupos 
apresenta vantagens, dentre elas o acolhimento melhor dos interesses das 
crianças, suas possibilidades e capacidades; mais facilidade de motivá-las 
em torno de um tema; e maior força da interação e possibilidade de escuta. 
(SÁ, 2010, p.78) 

Volto então o meu olhar para a casinha e percebo que as crianças estão 

arrumando suas malas, rumo a uma viagem! 

Lembro imediatamente de quando em uma de nossas rodas de conversa Olívia 

(5 anos) relatou para as crianças que ficou um tempo sumida, porque estava viajando 

por três países. Com o auxílio do mapa, a professora localizou com as crianças todos 

os países que Olívia tinha ido e ela partilhou sua experiência de viagem. No projeto 

sobre vida e obra de Candido Portinari e, agora, Frida Kahlo, nas conversas 

cotidianas do que acontece no Brasil e no mundo, as crianças buscam localizar no 

mapa os lugares que falam, alguma peculiaridade, e diferentes formas de viver... 

Percebo como cresce o interesse das crianças por outros espaços e a exploração de 

mapas. Onde fica...? É comum ouvirmos essa pergunta das crianças, querem saber 

sobre outros lugares, sua localização... As brincadeiras relacionadas à viagens têm 

aparecido muito! 

Como será que elas compreendem essas localizações? Esses espaços? 

Essas relações, espaço e tempo? Há crianças tão pequenas e falando de coisas que 

parecem tão complexas!  
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As crianças começam, então, a arrumar o carro, duas cadeiras na frente e duas 

poltronas atrás. Tcharam... Pronto! Está pronto o nosso carro, carro esse que em 

instantes vira um avião, ou até mesmo pode ser uma nave exclamava Wagner (5 

anos). Ana Clara (5 anos), então, deixa claro que é ela quem vai pilotar, pois ela é a 

mãe: “Mas finge que agora estamos indo de avião. Porque de avião é bem mais 

rápido.” 

'' Para as crianças, no âmbito do jogo simbólico, o objecto referenciado não 
perde a sua identidade própria e é, ao mesmo tempo, transmutado pelo 
imaginário: a criança “veste” a personagem da mãe, do bebé, do médico ou 
do cientista maluco sem perder a noção de quem é e transforma os objectos 
mais vulgares nos mais inverossímeis artefactos – a caixa de cartão no 
automóvel, o lápis de cera no baton, uma caixa de bolachas no tesouro 
escondido dos piratas… Do mesmo modo, a criança funde os tempos 
presente, passado e futuro, numa recursividade temporal e numa reiteração 
de oportunidades que é muito própria da sua capacidade de transposição no 
espaço-tempo e de fusão do real com o imaginário ''.(SARMENTO, 2005, 
p.375) 

Não importa o meio, mas sei que eles vão chegar ao seu destino. "Finge que 

eu sou a mãe" diz Ana Clara. Wagner então responde que é o pai. Enquanto Sofia (5 

anos) e Ana Vitoria decidem ser as filhas. “Vamos atrás, porque quem vai na frente é 

adulto”. “Coloque o cinto minhas filhas!” Diz a “mãe” preocupada. Alguns minutos no 

avião e pronto chegam no Japão! Mudam a casinha toda, cama para um lado, 

geladeira para o outro! Falo algo sobre estarem bagunçando a casinha e ouço como 

resposta: “Estamos em outro país, a casa é outra, não pode ser igual. Vamos ficar 

uma semana no Japão, uma semana tem 7 dias tá filha?” 

“Agora vamos começar os preparativos para o aniversário” fala a mãe Ana 

Clara. Ela grita: Meu Deus! Temos que arrumar a casa para receber os convidados, 

depois temos que fazer o bolo e arrumar a festa”. A “mãe”, faz uma voz de cansada 

e preocupada, por ter tantas coisas para fazer. A aniversariante diz que vai dormir, e 

a mãe então fala que aniversário tem que ter hora: “Porque senão essa minha filha 

dorme o dia todo se eu deixar!”. 

No relógio pendurado na parede, ela mexe nos ponteiros coloca um deles no 

9 e grita: “Filha, acorda, já são 9 horas! Ainda temos que fazer a lista de convidados!” 

Ela me pede as fichas com os nomes e enquanto outras crianças Giovana (3 anos), 

Maria Luiza (4 anos) e Maria Eduarda (5 anos) estão chegando para o dia na escola 

e já vão se juntando aos preparativos da festa. Essas crianças não perguntam do que 

as outras estão brincando e nem se podem brincar, já são recebidas com o abraço 
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do outro que diz: “Olhem quem chegou! Pegam sua agenda e logo se juntam ao grupo 

para brincar. 

O Renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece o 
desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi adotada 
como instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares. Para se 
contrapor aos processos verbalistas de ensino, á palmatória vigente, o 
pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdos. (KISHIMOTO, 1996, p. 
150)   

Com o bloquinho de notas, que se transforma na lista de convidados, começam 

a escrever e decidir quem vai para a festa e quem não vai. Com a casa arrumada, o 

bolo pronto, a mesa de jantar enfeitada com frutas, bolo, refrigerante, copos e pratos 

a festa parece pronta para começar. “Já podemos cantar o parabéns!” Ouço. O 

aniversário era de uma das filhas, da mãe Ana Clara e , de repente já vira a festa de 

mais duas crianças que dizem repetidamente que também querem fazer aniversário. 

Ana Vitória resolve o problema dizendo: “É aniversário de todo mundo!” Correm 

para desligar a lâmpada e, com dois pulos Ana Clara aperta o interruptor e todos já 

podem cantar parabéns. Depois do parabéns algumas crianças puxam uma música 

religiosa que as outras cantam repetidamente, enquanto outras não sabem de que 

música se trata... 

“Pronto acabou a festa. Iremos arrumar nossas malas e voltar para a casa 

velha no Brasil". Diz a mãe Ana Clara que logo em seguida pergunta ao Wagner se 

ele vai sentir saudades, ele diz que não. Ela responde: “Vamos todos voltar juntos, 

não vai dar para sentir saudades mesmo!” 

As crianças entram no avião e começam a pensar no próximo destino: 

“Podemos ir para o Polo Sul! Outra criança diz: “Quero ir para a Itália!” Outra retruca: 

“Eu quero a Alemanha!” Ana Clara interrompe: “Hoje a gente vai voltar para a casa 

velha. E depois podemos ir para onde a gente quiser!”. 

A brincadeira no período pré-escolar é atividade-guia do desenvolvimento na 
medida em que possibilita o enfrentamento de situações que só podem ser 
desafiadas em contexto imaginário. Numa crescente complexidade a 
brincadeira incorpora ao jogo novos elementos e obriga a uma 
reconfiguração lógica a cada movimento. Não apenas a brincadeira se 
enriquece da experiência como também os elementos imaginários se 
prestam a ampliar a experiência do mundo real. (VASCONCELLOS, 2012, 
p.100)  
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A vivência em turmas de Multi-idade, possibilitou-me perceber as diversas 

relações existentes entre as crianças de diferentes idades, e entender quais são os 

benefícios destas interações para ambas as partes. As relações existentes entre as 

crianças desempenham, papel fundamental na aprendizagem das mesmas. Nas 

diversas atividades de grupos, podemos observar como elas se imitam, se ensinam, 

cuidam umas das outras, debatem, negociam, partilham suas experiências e seus 

conhecimentos. Nas brincadeiras de faz-de-conta, como foi descrito no relato acima, 

podemos observar por exemplo, que ao mesmo tempo que os mais novos têm o 

hábito de imitar os mais velhos. Por sua vez, os mais velhos ao explicarem as regras, 

ou até mesmo inventa-las na hora da brincadeira, passam por processos cognitivos, 

desenvolvendo assim, as suas estruturas mentais, além da oralidade, o que 

consequentemente potencializa o seu próprio desenvolvimento.  

Nessas interações os mais novos ao tentar imitar a fala ou até mesmo se impor 

nas diversas disputas e conflitos existentes, avança em seu processo de 

desenvolvimento. A criança mais velha com o tempo percebe que a mais nova é 

diferente dela e sendo assim tem algumas limitações, o que acaba refletindo em 

relações mais solidárias e cooperativas, tendo importante peso no desenvolvimento 

humano de ambos. 

A relação da multi-idade aparece da seguinte forma nesse relato, a Ana Clara 

que é uma das crianças mais velhas lidera a brincadeira, desafiando as outras 

crianças mais novas a todo momento. Porém as outras crianças, mesmo sendo mais 

novas, também tem voz e participam da construção do faz-de-conta juntos, 

negociando o tempo todo durante as brincadeiras e sendo respeitadas por todas as 

outras crianças, independentemente da idade. Nas figuras abaixo, podemos notar as 

relações entre as crianças de diferentes idades, na construção do faz-de-conta, 

referentes ao relato acima.  
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Figura 2. Elaboração Própria 

 

 

 
Figura 3. Elaboração Própria 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DAS INTERAÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS EM GRUPOS 

DE MULTI-IDADE 
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A organização de grupos de Multi-idade pode ser considerada assim, quando 

as crianças têm pelo menos um ano de diferença entre a criança mais nova e a mais 

velha. A escola tradicional ao focar apenas no fator idade e nas teorias biológicas 

referentes ao desenvolvimento, desconsidera outros fatores determinantes para o 

desenvolvimento das crianças, como as interações, o ambiente social e cultural, que 

segundo Vygotski (1998) são elementos centrais na construção do conhecimento e 

desenvolvimento do ser humano.   

A partir das abordagens de Vigotski a respeito do desenvolvimento, é possível 

observar que as interações exercem papel fundamental no desenvolvimento dos 

seres humanos e principalmente das crianças. As crianças criam diversas maneiras 

de se relacionarem com o mundo e estão em constante processo de aprendizagem, 

que por sua vez não ocorre de forma isolada. Dessa forma, o desenvolvimento não 

pode ser definido, apenas, por fatores biológicos. Segundo Vigotski (1984) é na 

interação com o outro que o sujeito avança em seu processo de desenvolvimento, 

ocorrendo a partir de situações de aprendizagem que se dão no contato do sujeito 

com um determinado contexto sócio-histórico-cultural.  

A potencialidade das interações entre crianças de diferentes idades, em um 

contexto pedagógico, por meio de um currículo, que leva em consideração as 

diferenças, mas ao mesmo tempo visa planejar de forma a incluir todos. Aponta para 

um trabalho pedagógico mais humanizado e contra hegemônico.  A interação com 

outras crianças em grupos de Multi-idade, nesse contexto desempenha papel 

fundamental na formação individual e coletiva do grupo. A criança ao conviver com 

outras pessoas de diferentes idades, gêneros e classes sociais, troca informações e 

experiências e a partir dessas diversas interações se estabelecem processos de 

aprendizagem, e consequentemente o aprimoramento das estruturas mentais.   

Durante a infância é extremamente importante os seres humanos, 

estabelecerem diversas interações para construírem e aprimorarem seus diversos 

conceitos.  E ao pensar na Multi-idade como forma de potencializar e enriquecer 

essas interações, percebemos que há avanços para todos os sujeitos. Os objetivos 

acerca da potencialização do desenvolvimento das crianças de diferentes idades e as 

suas interações, fazem parte da proposta pedagógica da Educação Infantil da UFF e 

compõe o planejamento de todos os educadores que ali atuam. Além disso, deve-se 
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planejar pensando em todas as crianças, pois só assim será possível propor 

atividades que incluam todas elas e seus diferentes níveis de desenvolvimento. Sem 

esses objetivos, a interação entre as crianças de diferentes idades, resultaria apenas 

em aprendizagens espontâneas, que já ocorrem fora do contexto escolar, quando há 

essas interações.  

O objetivo central deve ser sempre a interação, proporcionando às crianças 

por meio de diversas tarefas a troca entre elas. O conceito de sociointeracionismo de 

Lev Vygotski nos ajuda a refletir sobre a importância dessas interações no 

desenvolvimento das crianças. Segundo o teórico, o ser humano é o resultado da 

interação com o meio em que vive. Nesse sentido a Multi-idade potencializa o                                     

desenvolvimento das crianças de acordo com suas interações em um contexto 

pedagógico. Afim de explicitar o valor das interações sociais no desenvolvimento 

cognitivo. Vygostki elabora por meio do conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, que pode ser descrito, como a distância entre o nível de desenvolvimento 

atual, determinado através da solução de problemas, em que a criança já sabe fazer 

sozinha e o nível de potencial em desenvolvimento, medido através da solução de 

problemas, ou seja, aquilo que é capaz de realizar sob a orientação de adultos ou em 

colaboração com crianças mais experientes.  Dessa forma, podemos entender que 

quanto mais rica são as interações entre as crianças, quanto mais elas interagem com 

pares mais experientes, mais avançam em seu processo de desenvolvimento. 

Gradativamente, através da interação com indivíduos mais experientes, ela 
vai desenvolvendo uma capacidade simbólica e reunindo-a a 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 desenvolve-lhe, pois, 
a fala interior, o pensamento reflexivo e o comportamento voluntário. 
(Vigotski, 1984, p. 101). 
 

As crianças mais experientes, fazem coisas que as crianças mais novas ainda 

não conseguem realizar e isso acaba transformando-se em estímulos para os mais 

novos e vice-versa. Muitas vezes o educador não consegue perceber ou entender a 

dificuldade ou a fala de uma criança, por exemplo, o que é interpretado facilmente por 

outra mais velha ou até mesmo de idades semelhantes, que apontam para nós como 

devemos proceder em determinadas situações. O educador dentro desse contexto, 

deve observar e registrar como as relações acontecem, buscando conhecer e 

entender como cada criança interage tanto no grupo como individualmente.  
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No entanto, apesar destas interações envolverem as crianças do grupo, 
também é importante salientar a importância que o adulto assume, uma vez 
que muitas das vezes deve “ser [enfatizado o seu papel] na promoção das 
aprendizagens na ZDP” (Vygotsky, 1994, citado por Folque, Bettencourt & 
Ricardo, 2015, p. 22). A ZDP pode contar com a intervenção do adulto, 
“estimulando os avanços que não ocorreriam naturalmente” (Bona, 2011, p. 
247), de forma a promover o desenvolvimento das crianças, tanto das mais 
novas como das mais velhas do grupo. No entanto, tal como já foi referido 
anteriormente, este estímulo também poderá advir de outras crianças, uma 
vez que as crianças mais novas esperam que as mais velhas as auxiliem 
(Teixeira et al., 2011). Neste sentido, no seio de um grupo heterogéneo em 
idades, poderá originar-se um ambiente rico em cooperação entre crianças 
de diferentes idades, que acabará por ser benéfico não só para as crianças 
como para a equipa educativa (idem, 2011). 

 

Os conflitos nas relações entre as crianças ocorrem frequentemente, sejam 

elas de mesma idade ou de idades diferentes.  Proporcionar as crianças a 

possibilidade de resolverem seus próprios confrontos e disputas, criando assim 

autonomia, sobre seus corpos e pensamentos é imprescindível para o seu processo 

de desenvolvimento. A intervenção nessas situações só deve ocorrer se for realmente 

necessário. 

Uma das intenções pedagógicas delineadas por parte das professoras do 

grupo, diz respeito à valorização da leitura e escrita, mesmo a alfabetização não 

sendo um objetivo da Educação Infantil. A escrita e a leitura nesse grupo, começaram 

a surgir, nas vivências, nas rotinas, nas brincadeiras, nos interesses individuais e 

coletivos. Por meio do relato a seguir, podemos analisar uma situação inversa, onde 

a criança mais nova, (mesmo essa criança sendo uma exceção, por ter altas 

habilidades), é a que desperta o interesse de crianças mais velhas.  

Celina de 3 anos e 6 meses, tinha altas habilidades e a essa altura já sabia ler. 

Passava boa parte do tempo, no cantinho da leitura, onde tinham diversos livros 

infantis. Enquanto as crianças brincavam em outros espaços, lá estava ela, sentada 

e concentrada em sua leitura. O tempo de Celina nas rodas de conversa logo pela 

manhã, eram curtos. Ela dispersava facilmente e ia para o cantinho da leitura, seu 

lugar favorito. Certo dia a professora da turma, pensando em integrar Celina mais 

tempo a roda de conversa, pediu para que ela lesse uma história para as outras 

crianças.  

Naquele dia Celina ficou mais tempo na roda de conversa e a partir disso os 

questionamentos e o interesse das crianças mais velhas do grupo pela leitura, 
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passaram a se intensificar. “Por que ela já sabe ler e a gente não?” Questionava 

Sabrina de 5 anos, que começava a dar sinais de interesse pelo mundo da leitura. 

Nas diversas atividades, ora propostas pelas crianças, ora pelas professoras, sejam 

nas brincadeiras, no mercadinho, nas festas, nas receitas, nas visitas e leituras na 

biblioteca “Flor de Papel”, nos registros na roda de conversa, no uso do calendário, 

na produção de textos coletivos, nas pesquisas. O interesse pela escrita e a leitura 

surgiam cada vez mais, principalmente por parte das crianças mais velhas que com 

o tempo passaram a influenciar o interesse das crianças mais novas. 

Ao focar na compreensão dos benefícios que resultam das relações entre as 

crianças de diferentes idades, busquei observar as interações durante a rotina, mas 

evitando ao máximo interferir nas relações entre elas. As crianças precisam do 

espaço e da liberdade necessária para desenvolverem suas próprias relações e as 

suas aprendizagens. O papel do educador neste sentido deve pautar-se em criar 

formas de partilha, escuta, comunicação, troca e descoberta em parceria.  O respeito 

pela heterogeneidade do grupo é imprescindível, buscar conhecer cada sujeito na sua 

individualidade e também em grupo. A forma como as crianças se relacionam entre 

si até seis anos é que servirá de base para a construção de uma consciência solidária 

e uma aprendizagem bem sucedida. 

As crianças com a mesma idade por exemplo, podem-se diferenciar em um ou 

mais anos no seu desenvolvimento individual, “não se deve esperar que . . . adquiram 

as mesmas competências, da mesma forma, no mesmo dia e ao mesmo tempo” 

(Teixeira, Jorge, Guardiano, Viana & Guimarães, 2011, p. 58). A escola tradicional ao 

buscar a homogeneização dos grupos, planejando de forma igual para todos, sem 

levar em consideração as singularidades de cada um, além de retirar a potencialidade 

do trabalho pedagógico com as diferenças, acaba gerando o fracasso escolar, a 

culpabilização dos sujeitos, além de rótulos e diagnósticos precoces em relação às 

crianças. Segundo a perspectiva sociocultural do desenvolvimento, a criança ao 

observar e participar de forma ativa do meio em que vive, avança em seu processo 

de desenvolvimento (Vigotski, 1998).  

Dessa forma, podemos entender a criança como agente ativo na construção 

da sua identidade e sendo assim, fruto de uma construção social, compartilhada com 

aqueles que participam e interagem com ela. Nos grupos de Multi-idade podemos 
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observar diversas semelhanças em alguns estágios de desenvolvimento entre as 

crianças, mas o desenvolvimento de cada uma delas varia de acordo com as suas 

características individuais e sociais, reconhecendo deste modo a sua individualidade. 

Os benefícios da interação entre as crianças de diferentes idades, surgem 

sempre que elas se encontram em estágios diferentes de desenvolvimento. Na 

relação entre as crianças mais velhas e as mais novas, as mais velhas tornam-se 

capazes de aprender a usar suas habilidades com mais confiança o que pode 

desenvolver uma melhor autoestima e sentimento de competência, além de relações 

mais solidárias. Por sua vez as crianças mais novas, ampliam seus interesses, 

conceitos, melhorando sua capacidade de interação com o outro. O convívio com as 

diferenças, desenvolvem relações mais solidárias entre as crianças e não um cenário 

de competição que busca a escola capitalista.  

De acordo com os registros fotográficos, à observação ora participante, ora não 

participante e os registros de campo, no que se refere às relações entre as crianças, 

podemos observar os momentos, onde as crianças menores aprendem com as mais 

velhas e tornam-se capazes de determinadas ações com a ajuda de pares mais 

experientes e vice-versa, passando a ter autonomia para fazerem sozinhas, como o 

simples fato de amarrar um cadarço, escovar os dentes, fazer uma refeição, ler um 

livro. Podemos perceber principalmente a preocupação das crianças mais velhas em 

ajudar e ensinar as mais novas, a respeitar o outro, a escutar, dando-lhe mais tempo 

e espaço para expressarem suas opiniões e vontades.   
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Figura 4. Elaboração Própria 
 
 

 
Figura 5. Elaboração Própria 
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Figura 6. Elaboração Própria 
 
 

 
Figura 7. Elaboração Própria 
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Figura 8. Elaboração Própria 
 
 

 
Figura 9. Elaboração Própria 
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Figura 10. Elaboração Própria 
 

 

 
Figura 11. Elaboração Própria 
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Figura 13. Elaboração Própria 
 
 

 
Figura 14. Elaboração Própria 
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Figura 15. Elaboração Própria 
 
 

 
Figura 16. Elaboração Própria 
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A escola tradicional ao buscar a homogeneização dos grupos, planejando de 

forma igual para todos, sem levar em consideração as singularidades de cada um, 

além de retirar a potencialidade do trabalho pedagógico com as diferenças, acaba 

gerando o fracasso escolar, a culpabilização dos sujeitos, além de rótulos e 

diagnósticos precoces em relação às crianças. Segundo a perspectiva sociocultural 

do desenvolvimento, a criança ao observar e participar de forma ativa do meio em 

que vive, avança em seu processo de desenvolvimento (Vigotski, 1998). Dessa forma, 

podemos entender a criança como agente ativo na construção da sua identidade e 

sendo assim, fruto de uma construção social, compartilhada com aqueles que 

participam e interagem com ela.  

Nos grupos de Multi-idade podemos observar diversas semelhanças em alguns 

estágios de desenvolvimento entre as crianças, mas o desenvolvimento de cada uma 

delas varia de acordo com as suas características individuais e sociais, reconhecendo 

deste modo a sua individualidade. As experiências vividas da educação infantil da 

UFF durante esses anos, foram o mote para a realização deste trabalho de conclusão 

de curso, que por sua vez, me proporcionaram a desconstrução de uma lógica escolar 

que permeia a nossa sociedade. E dessa forma desenvolver novos conhecimentos, 

vivenciar novas experiências e outras formas de pensar e fazer a educação, enquanto 

pessoa e futura educadora.  

A partir da Multi-idade, percebi que quanto mais ricas são as interações entre 

as crianças, ricas no sentido da vivência das diferenças, mais benefícios para o seu 

desenvolvimento. O mundo real, marcado pela diferença se manifesta quando 

consideramos a diversidade de bagagem cultural e o caráter social diferente das 

crianças com as quais atuamos. As vivências na educação infantil da UFF, nos faz 

repensar o processo de ensino/aprendizagem como um todo. E é nesse sentido que, 

o trabalho pedagógico com crianças de diferentes idades em um mesmo 

agrupamento, por meio de um currículo que visa repensar e descontruir a lógica 

escolar tradicional. Nos permite pensar, construir e desenvolver um trabalho 

pedagógico, que além de proporcionar um processo de ensino e aprendizagem sem 

as limitações etárias, requer dos professores e bolsistas a reflexão da prática e teoria 

o tempo todo, estimulando a aplicação prática de reflexões teóricas por meio de 

intervenções efetivas em sala de aula. Para que a investigação cientifica e os projetos 

pedagógicos que ocorrem na educação infantil da UFF, seja possível é necessário 
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que o professor saiba estimular a curiosidade e a criatividade das crianças, sabendo 

fazer as intervenções necessárias, conciliando assim o interesse das crianças e as 

habilidades que elas precisam desenvolver.  

Por meio dos processos vivenciados e o acompanhamento nas turmas de 

Multi-idade, podemos destacar a produção de culturas infantis através das interações 

constantes entre as crianças menores com as maiores e vice-versa. Percebe-se que 

as crianças maiores constituem-se como referências importantes no grupo, 

conduzindo os menores a embarcarem em novas descobertas, criações, construção 

do conhecimento e os ajudando a desenvolver mais a sua independência e autonomia 

nas diversas ações da rotina, inclusive na resolução de conflitos, o interesse pela 

leitura e escrita uma característica que desabrochou nesse grupo, além da construção 

de suas identidades. Enquanto as menores despertam nas crianças maiores o 

respeito as diferenças, a cooperação, o cuidado com o outro, além de desenvolverem 

relações mais solidárias, a autoestima, a oralidade, os processos mentais e cognitivos 

ao buscarem ensinar ou ajudar as crianças menores em alguma atividade pedagógica 

ou do cotidiano escolar. 

As crianças da Educação Infantil da UFF têm a oportunidade de compartilhar 

múltiplas experiências no exercício/desenvolvimento da sua autonomia e na vivência 

de suas diferenças. Através do relato e das experiências com a multi-idade na 

Educação Infantil da UFF, podemos perceber que é possível, tornar a escola um lugar 

vivo, de pesquisa, de descobertas, do empenho coletivo, de valorização e autonomia 

dos alunos/profissionais da educação e principalmente de resistência contra o 

sistema hegemônico, onde a riqueza do trabalho com crianças de diferentes idades 

em um mesmo agrupamento permite a reflexão crítica sobre lógicas lineares e 

homogêneas do desenvolvimento e aprendizagens infantis. A multi-idade configura-

se assim como uma alternativa de repensar o currículo na educação infantil, uma 

possibilidade perante ao nosso maior desafio como educadores e futuros educadores 

do comprometimento com a construção de uma escola pública de qualidade.  
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