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ENTRELAÇANDO PARTICIPAÇÃO INFANTIL ÀS
PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS: UM (RE)ABITAR A

EDUCAÇÃO INFANTIL*

Fabiana Oliveira Canavieira

Apenas uma forma de ler: abrindo a casa com as chaves de leitura

Cumprir  função sociopolítica e pedagógica requer oferecer as
melhores condições e recursos construídos histórica e cultural-
mente para que as crianças usufruam de seus direitos civis, hu-
manos e sociais e possam se manifestar e ver essas manifesta-
ções acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos
(BRASIL, 2009, p. 6).

Nossas escolhas e aproximações teóricas são, a meu ver, pura
idiossincrasia. A justificativa é cumprir um ritual que visa articular as
preferências teóricas a uma relevância acadêmica, epistemológica e até
produtivista, que, ainda assim, são pessoalidades discursivas, ideológi-
cas e/ou contextuais. Parto dessas afirmações para enfatizar que neste
artigo faço escolhas que visam pontuar a parcialidade desta pesquisa-
dora e de minha forma de ler o tema em questão, tal qual realizei na
pesquisa de Doutorado (2019). 

É Foucault (1999) quem enfatiza acerca da importância do uso
de uma “caixa de ferramentas” para leitura e compreensão de discur-
sos teóricos, dentre outros. Como, nesse momento, não tenho preten-
sões de contribuir com a formação de “caixas” teórico–metodológicas,
é pertinente partilhar, ao menos, as chaves de acesso ao tema, para que
cada leitora/leitor percorra os fios, localize os nós e chegue aos entrela-
çamentos propostos, tendo nesta pesquisadora uma guia que aponta
possibilidades de caminhos e não como aquela que direciona o cami-
nhar.
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A temática da participação infantil é a chave de entrada no de-
bate em questão; primeiro, porque foi por onde iniciei a construção da
pesquisa do Doutorado; segundo, porque é uma temática cara e perti-
nente aos estudos do campo da Sociologia da Infância e, terceiro, mas
não menos importante, porque foi e é uma preocupação político – pe-
dagógica. Assim, é partindo dela que começo a tecer e deslindar uma
trama que, por vezes, creio que fui eu mesma quem criei, para me en-
rolar. Mas, às vezes, penso como Nobert Elias (1994), que se trata de
“fios com nós invisíveis”, ou seria mais coerente afirmar, invisibiliza-
dos. 

Não é fácil defender a temática da  participação infantil como
parte de um debate político democrático mais amplo do que o educa-
cional, não apenas pedagógico, ou meramente teórico, mas significan-
do afirmar que as crianças são capazes de uma ação política conscien-
te. Para tanto, é preciso enfatizar o que estou defendendo como tal. De
pronto, trata–se do exercício de uma cidadania ativa, consciente e ca-
paz de gerar atos e fatos reais nos quais as crianças são protagonistas,
mas não só, que suas ações influenciam no contexto social de suas vi-
das e das adultas e dos adultos à sua volta. Ou seja, não se trata de uma
participação infantil consultiva, mas deliberativa, a qual pormenorizo
na tese. Esse entendimento se inscreve dentro de uma visão político–
filosófica democrática, por isso será ela a defendida. 

Há mais de uma forma de  ler  o tema da  participação infantil;  a
partir de meus estudos, passei a classificar as portas de entrada e “cha-
ves de leitura” da seguinte maneira: 

 Por via da conquista de direitos;
 Pela perspectiva sociológica;
 Por via das pedagogias ativas como perspectiva didático–meto-

dológica; 
 Pelas antigas abordagens pedagógicas libertadoras; 
 Como forma de socialização ampliada, a exemplo da participa-

ção das crianças em comunidades tradicionais,
 Pela perspectiva política.
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Boa parte dos estudos que privilegiam o tema ampara–se na pers-
pectiva sociológica, mais precisamente, filiam–se ou usam os referen-
ciais da Sociologia da Infância, conforme dados levantados e organiza-
dos em Canavieira (2017; 2019). Esses estudos são frutos de pesquisas
de Mestrado e Doutorado em Educação e fundamentam–se na defesa
da categoria de ação social das crianças, entendidas como atrizes/ato-
res sociais e sujeitos de direitos, perspectivas que se entrelaçam a partir
dos marcos legais internacionais e nacionais de defesa dos direitos ci-
vis, humanos e sociais das crianças. Entre eles, a garantia do direito
das crianças de participação, que, junto ao direito da organização cole-
tiva1, potencializam a ação política delas, mesmo que não sejam assim
entendidos. 

Tais pesquisas articulam as duas primeiras perspectivas (pontua-
das acima) como inseparáveis e culminam com a terceira: a via de lei-
tura da participação pelas pedagógicas ativas como perspectiva didáti-
co–metodológica, ou, como teóricos contrários a essa abordagens2 de-
nominam,  neoescolanovismo, sendo concretizada por via de práticas
pedagógicas em que as crianças participam ativamente de diferentes
formas, visando a aprendizagens específicas. Ou ainda, pelo debate da
política educacional referente à gestão democrática e às práticas parti-
cipacionistas que passam a incluir as crianças. 

Na pesquisa intitulada O fim quem dá são as crianças, e, às vezes,
não tem fim: práticas e concepções democráticas na educação infantil
(CANAVIEIRA, 2019), depois de problematizar as formas com que li
e compreendi os estudos acerca da participação infantil, articulo as úl-
timas três vias ou perspectivas de leitura e entendimento dessa catego-
ria: pela via da filosofia política; podendo ser entendida também como
socialização ampliada, ou seja, de participação direta das crianças nos
contextos sociais e pela pedagogia dialógica e libertária de Paulo Frei-
re. A partir do entrelaçamento dessas outras três perspectivas, que não
são as mais usuais nas pesquisas encontradas, defendo que as crianças
são capazes de se inserirem no contexto de uma sociedade democráti-

1 Conforme Convenção dos Direitos das Crianças da ONU – 1989.
2 MARSÍGLIA, 2011; JACOMELI; ARCE, 2012.
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ca se as instituições de Educação Infantil tiverem a intencionalidade
político–pedagógica de assim o fazerem. Também aponto na pesquisa
como algumas práticas educativas democráticas que envolvem as cri-
anças já vêm ocorrendo nas instituições de Educação Infantil munici-
pais  da cidade de São Paulo,  desde a primeira gestão municipal do
Partido  dos  Trabalhadores  à  frente  da  prefeitura  desta  cidade,  em
1989.

Quando as leituras não respondem: questionando as formas de habitar
os estudos da infância

Construir uma estrutura de pensamento e, a partir dela, textos, é
uma  forma  de  habitar  (HEIDEGGER,  1951),  de  ter  uma  morada.
Constrói–se essa habitação quando se edifica, tijolo a tijolo, através de
estudos, as filiações teóricas, as incorporações metodológicas, as for-
mas de assinar e demarcar a autoria no projeto de construção. O pen-
samento, a linguagem, a escrita, são, nesse sentido, lugares onde se
habita, visto que os construímos. “Habitar seria, em todo caso, o fim
que se impõe a todo construir. Habitar e construir encontram–se, as-
sim, numa relação de meios e fins. (...) Construir não é, em sentido
próprio, apenas meio para uma habitação. Construir já é em si mes-
mo habitar” (HEIDEGGER, 1951, p. 1). 

Desde os meus primeiros passos como estudante e pesquisadora,
tenho habitado a Pedagogia a partir da Sociologia, referenciada pri-
meiro no Marxismo, depois nos estudos de Pierre Bourdieu, para en-
fim adentrar a Sociologia da Infância e a partir dela me encontrar com
Antonny Giddens; na Sociologia compreensiva de Weber e no Intera-
cionismo Simbólico, com George Herbert Mead3. Todavia, essa mora-
da, que até há pouco tempo era um lugar confortável, deixou de ser. A
meus olhos,  parte dela  (da Sociologia  da Infância)  parece habitar  a
casa – da metáfora de G. Bachelard (2003) – sem descer aos porões e
3 Por tratar–se da incursão no pensamento dos referidos autores, não cabe escolher e
referenciar apenas uma de suas obras, pois é do conjunto delas que suas “escolas”
são formadas. E o destaque está sendo dado às correntes ou escolas sociológicas que
tais autores constituíram.
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sem incentivar a subida ao sótão, estabelecendo–se no piso interme-
diário de quem narra, denuncia e critica sem ser radical, ou seja, sem
descer as raízes epistemológicas e sem provocar a potência da subida,
da escalada, da mudança de lugar, da superação do lugar de acomoda-
ção.

Isso será sempre assim se não soubermos ocupar toda a casa, se
nos mantivermos confinados apenas no espaço intermediário,
nesse espaço de experiências imediatas em que se desenrola o
que chamamos de vida concreta e de realidade. Se nos deixar-
mos prender nos andares intermediários, sem habitar o sótão e
o porão, perdemos boa parte de nossa própria condição huma-
na, pois, enquanto lá no sótão se dão as experiências imaginá-
rias e da sublimação, é lá no porão que estão as raízes e a susten-
tação racional da própria casa (VEIGA–NETO, 2012, p. 269). 

Explico. Tendo a casa como lugar de acolhimento, a partir das
metáforas de Bachelard (2003) e Veiga–Neto (2012), fornece arcabou-
ços para que eu passe a questionar o espaço da democracia e da ação
política de meninas e meninos em seu processo educacional. A Educa-
ção  Infantil  brasileira,  tão  influenciada  política  e  pedagogicamente,
nos  últimos  quinze  anos,  pelas  matrizes  da  Sociologia  da  Infância
(CANAVIEIRA, 2010), tem acompanhado a preocupação da área com
a defesa da intencionalidade democrática como pressuposto da centra-
lidade das crianças em seu processo educativo e do protagonismo de
sua participação em processos ampliados de tomada de decisões? 

Infelizmente, não há nos campos da Sociologia da Infância e da
Pedagogia da Infância no Brasil muitos referenciais que lancem luz se
seria legítimo ou não falar de um agir político de crianças tão peque-
nas e qual o papel da instituição educativa. Ou que auxiliem nas refle-
xões a respeito dos seguintes questionamentos: cabe a participação in-
fantil na vida democrática? De que forma? Ou melhor, no que diz res-
peito à participação infantil na vida democrática, como podem as cri-
anças tomarem parte do que historicamente é concebido como algo do
qual não fazem parte (a vida política)? Como a Educação Infantil ga-
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rante a cidadania ativa das crianças pequenas? São perguntas para as
quais não achei respostas nos estudos da Sociologia da Infância. 

O que há é uma participação infantil sendo tratada como algo
institucionalizado pelos espaços educacionais, na gestão do tempo–es-
paço das crianças nas instituições, na transposição metodológica do
currículo e, raramente, em assembleias de turmas e Conselhos de Cri-
anças, em detrimento de uma participação das crianças que tenha va-
lor em si mesma, que seja operada para outros fins (que não apenas os
pedagógicos),  que seja  a  organização coletiva das/pelas crianças em
prol de seus interesses.

 Depois da realização da pesquisa com as educadoras da rede
de São Paulo (CANAVIEIRA, 2019), passei a me perguntar, se mesmo
nessas formas institucionalizadas todas as crianças participam da mes-
ma forma? Os teóricos da Sociologia da Infância que discorrem acerca
do tema4 afirmam haver  diferentes  níveis  e  escalas  de  participação.
Será que crianças negras, bebês e meninas deliberam tanto quanto os
meninos brancos? Seria preciso viver as formas institucionalizadas de
participação para responder a essas questões. E se há segregações na
forma de participação, ela não pode ser democrática. 

Dentre os vários estudos em meio à vasta produção de pesqui-
sas filiadas à Sociologia da Infância, são os escritos de três autoras e
um autor que contribuem para a discussão da ação política das crian-
ças,  tendo–a como parte  do  debate  democrático.  A brasileira  Kátia
Agostinho (2010; 2016); as portuguesas Catarina Tomás (2011; 2017);
Gabriela Trevisan (2014) e o inglês Peter Moss (2009; 2013), cada um a
sua maneira, por vezes, diretamente como Peter Moss e K. Agostinho,
e indiretamente, como as portuguesas que, pesquisando a participação
das crianças em contextos ampliados, fora dos muros da instituição
educativa (TOMÁS, 2011; TREVISAN, 2015), defenderam um tipo de
participação infantil que fundamenta o lugar de transição dos estudos
da área; explico a seguir. 

4 FERNANDES, 2009; HART, 1992; LANWDSON, 2005.
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No que compete especificamente à participação infantil, o con-
ceito que me apraz tomar parte é o definido por Tomás e Gama (2011,
p. 3), em que 

Participar significa influir diretamente nas decisões e no proces-
so em que a negociação entre adultos e crianças são fundamen-
tais, um processo que possa integrar tanto as divergências como
as convergências relativamente aos objectivos pretendidos e que
resultam num processo híbrido. A participação é um processo
gradual,  mas seguro,  que se pretende, pela experiência e  pela
aprendizagem da participação das crianças seja [...] um direito
fundamental da infância no reforço dos seus valores democráti-
cos (sic.). 

Para Gabriela  Trevisan,  em sua tese de doutorado intitulada
“Somos as pessoas que temos de escolher, não são as outras pessoas
que escolhem por  nós”.  Infância  e  cenário de  participação pública:
uma análise sociológica dos modos de codecisão das crianças na escola
e cidade (2014), a pesquisadora apresenta uma definição de cidadania
que contemplaria as crianças como “um conjunto de experiências sub-
jetivas em esferas públicas e privadas, em que os cidadãos constroem
identidades coletivas e individuais, participando e influenciando essa
esfera (p.10)”. Há em seus escritos passagens em que ela tenciona a
participação política das crianças na escola e na cidade, como espaços
socializadores da dimensão política, auxiliando as crianças a obterem
diferentes fontes de conhecimento,  de construção de identidade,  de
desenvolvimento de competências de negociação, de liderança e de in-
fluência como processos políticos de tomada de decisão por parte de-
las próprias. 

A ideia de criança como ator politicamente competente parece
ter sido, nos últimos anos, alvo de interesses de investigação em
diferentes  domínios,  não sendo a  Sociologia  da Infância uma
exceção. No entanto, parece também ser pertinente recolocar al-
gumas premissas, sobretudo no que a participação das crianças
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diz respeito, em cenários promotores de codecisão. Estes serão
entendidos,  aqui,  como  os  mais  genuinamente  próximos  da
construção da ideia de cidadania infantil, assumindo as crianças
como competentes para analisarem situações, formularem argu-
mentos, construírem prioridades e, finalmente, construírem de-
cisão juntamente com os adultos nos contextos em que se inse-
rem. (TREVISAN, 2014, p. 8, grifo meu). 

 
Os conceitos das autoras portuguesas Tomás (2011) e Trevisan

(2015), assim como o de Peter Moss, que apresento a seguir – justifi-
cando porque é importante falar de práticas democráticas na Educa-
ção Infantil –, têm em comum a busca pelos valores democráticos, ou
a afirmação da importância da presença destes na prática educativa
com crianças pequenas. Todavia, nem mesmo essa autora e esse autor.
que se dedicaram a dizer que valores são esses. De qual democracia es-
tão defendendo e como garantir práticas democráticas junto às crian-
ças, além da “mera” participação. O que Moss (2009) afirma, para iní-
cio desse processo de “democratização” na Educação Infantil, é a cla-
reza da intenção, ou da escolha consciente pelo exercício da democra-
cia na vida cotidiana das crianças. Para ele, a justificativa para defesa
das  práticas  democráticas  não  se  restringe  ao  processo  educacional
com um fim em si mesmo, mas para o bem da própria democracia. 

Por que práticas democráticas são tão importantes, no geral e na
educação infantil? A necessidade pode ser posta em poucas pa-
lavras. Participação democrática é um critério importante de ci-
dadania: é um meio pelo qual crianças e adultos podem se en-
volver com outros na tomada de decisões que afetam eles mes-
mos, grupos dos quais eles são membros e a sociedade como um
todo. É também um meio de resistir ao poder e à sua vontade de
governar, e às formas de opressão e injustiça que emergem do
exercício descontrolado do poder. Por fim, mas não menos im-
portante, a democracia permite que a diversidade prospere. Ao
fazer isso, oferece o melhor ambiente para a produção de pensa-
mentos e práticas novas. (MOSS, 2009, p. 419, grifos meus). 
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Os fundamentos dos princípios democráticos, os tipos de cidada-
nia, a crítica aos modos de cidadania na sociedade contemporânea, as
relações de poder e formas de governo são tematizações pouco usuais
na área dos estudos da pequena infância, mesmo na Sociologia da In-
fância que cerca o tema, não o adentra em profundidade, não debaten-
do o que seria subsunçor à defesa da participação infantil, como parte
do entendimento da participação social, que é inerente às sociedades
democráticas. Sendo assim, por essas lacunas e ausências, foi necessá-
rio buscar fundamentos na filosofia política e nas ciências políticas,
para que pudesse fazer a defesa radical da cidadania ativa das crianças,
da participação infantil como ação política destas. Apresento, então,
minha breve incursão nos estudos dessas áreas.
  
Transcendendo a filiação da área estudo: descendo aos porões

Pensar com a Filosofia é manter–se no lugar de quem pergun-
ta, de quem reflete a partir das e nas lacunas, na ausência de respostas
como domínio das verdades. É também reverter a ordem de constru-
ção dos discursos e das narrativas comuns aos estudos inscritos nas
Ciências Sociais, em que se parte do “estabelecido” como desigualda-
des, opressões, injustiças, indiferenças e individualismos, para afirmar:
igualdade de diretos; direito às diferenças; justiça social e o fim das
formas de desigualdades e opressões. Os valores democráticos de liber-
dade,  igualdade,  justiça,  pluralidades,  solidariedades  e  emancipação
seriam os lugares de chegada, quando para alguns filósofos como Han-
nah Arendt e Jacques Rancière (1996), são os lugares de partida, quan-
do se caminha com a Filosofia.

Partindo da defesa de que as crianças são capazes de organiza-
ção coletiva, de escolherem, opinarem, decidirem e negociarem seus
interesses e desejos, e ainda, que são empáticas e solidárias, que podem
ser autônomas, críticas e respeitosas das diferenças, diversidades e plu-
ralidades socioculturais, me cabe seguir levantando questionamentos
acerca de como temos visto e garantido tais potencialidades. Somos
democráticas nas relações cotidianas que incluem as crianças? Como
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as crianças exercem sua cidadania nos espaços em que atuamos? A res-
peito do que as crianças deliberam? Quais espaços–tempo garante–se
para sua manifestação de opinião, organização coletiva espontânea e
para suas formas de negociação?

Talvez tenhamos ficado presas/presos no dualismo anacrônico
do pensamento educacional de J.J.Rousseau (1995), em que, ao mesmo
tempo em que dedica um olhar especial e particular à criança e reivin-
dica para ela o direito de felicidade na própria infância, enseja uma
educação distante dos livros e castigos, preocupada em garantir uma
certa lentidão ao aprendizado, e que esse seja construído a partir das
experiências,  dos  jogos,  do  trabalho  manual,  partindo  progressiva-
mente dos sentidos até atingir a consciência, quando então se daria a
educação moral (SINGER, 2010). Rousseau também defende que, para
educar o seu  Emílio, é necessário fazer a escolha entre formar o ho-
mem ou o cidadão.

Em sua obra recomendará primeiro formar o homem natural,
que está na criança, e não formar o homem social, o cidadão. A
Pedagogia moderna seguiu os conselhos e, quando tem se pro-
posto formar o homem social, o cidadão, tem insistido na for-
mação dos valores, hábitos e comportamentos que ornamentam
o homem natural. Os bons sentimentos, a vontade esclarecida, o
caráter controlado, os apetites domesticados. É essa a dimensão
da  cidadania  trabalhada  na  relação  pedagógica  (ARROYO,
2010, p. 75).

Pensando com Jacques  Rancière (1996),  lembro que quando
abordo o tema da cidadania, colocando–o em relação com o campo
educacional, não estou com isso querendo afirmar que a educação é
uma condição para a ação política, ou seja, não há uma ideia de capa-
citismo e de etarismo como pré–requisitos para a cidadania ativa das
crianças. Rancière (1996), ao travar sua discussão referente à emanci-
pação e igualdade, temas inerentes ao debate democrático – mas tam-
bém, da forma como o autor entende e defende a educação não trans-
missiva –, afirma que não vê na articulação dos conceitos de educa-
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ção–cidadania o mote para pautar a necessidade de uma preparação
para o exercício democrático, mas pronuncia conter na educação a po-
tencialidade que demonstra ser a experiência educacional em si mes-
ma um movimento político que pode e deve ser democrático. 

Quando um número crescente de mulheres pesquisadoras pas-
sa a pautar  e ressignificar  o conceito de cidadania para contemplar
grupos  minoritários  (MOUFFE,  2003;  YOUNG,  2006;  ARAÚJO,
2007), elas passam a considerar, mesmo que de forma incipiente, o que
viria a ser o exercício da cidadania pela perspectiva das crianças. Até o
início do século XXI, era comum, até no meio educacional, tratar as
crianças  como  cidadãos  do  futuro,  um  vir–a–ser–cidadão
(FERNANDES, 2009). A relação do exercício da cidadania com a ca-
pacidade de exercer o voto, como direito e dever, era automática, e só
de posse da inserção dentro da lógica eleitoral seria possível a vivência
da cidadania plena. Sendo assim, só aos adultos estava outorgado esse
direito. 

Como mencionado antes, assim como há diferentes maneiras e
níveis de participação, parece haver diferentes formas de compreender
e denominar cidadania, que pode ser entendida como cidadania plena,
universal,  ativa,  individualista e  até  cidadania  íntima (TREVISAN,
2017, p. 2)  Na contemporaneidade, estabeleceu–se uma relação forte
entre cidadania e o campo dos Direitos Humanos,  como uma base
ampliada de ressignificação desse conceito, afastando–o do uso “tradi-
cional”. Uma definição formal desse conceito, com a qual dialogo adi-
ante, é apresentada por Benevides (1994).

Na teoria constitucional  moderna,  cidadão é o indivíduo que
tem um vínculo jurídico com o Estado, é o portador de direitos
e deveres fixados por uma determinada estrutura legal (Consti-
tuição,  leis) que lhe confere, ainda, a nacionalidade. Cidadãos
são, em tese, livres e iguais perante a lei, porém súditos do Esta-
do. Nos regimes democráticos, entende–se que os cidadãos par-
ticiparam ou aceitaram o pacto fundante da nação ou da nova
ordem jurídica. (p.07)
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Mesmo sem um panorama aprofundado dos usos e conotações
do conceito de  cidadania,  é  possível  evidenciar  que se trata  de  um
campo em disputa, e que as crianças e seus defensores são agentes que
travam uma batalha  por  posição dentro  dele.  Parece–me  que,  para
participarem como cidadãs em nossa sociedade, as crianças precisam
ser vistas também como agentes políticos,  como pontuam Trevisan
(2015) e Qvortrup (2010). 

Esse  último  autor  apresenta  sólidas  ponderações  acerca  do
tema, em seu artigo  Infância e Política  (QVORTRUP, 2010), em que
faz o movimento contrário; afirma que, entre as disciplinas acadêmicas
do campo das Ciências Sociais, a que mostrou menos interesse pelos
estudos da infância tinha sido a Ciência Política, por isso a dificuldade
em encontrar referências dos temas da cultura política na intersecção
com a Educação Infantil. O autor anota que a curiosidade que as Ciên-
cias Políticas poderiam ter pelas crianças se concentraria na socializa-
ção política. Essa ressalva me fez pensá–la a contrapelo, por que a área
dos Estudos da Infância também não buscou diálogo com as Ciências
Políticas e a Filosofia Política? Talvez porque ainda não tenha se aten-
tado para o debate sobre a socialização política das crianças?

Buscar por essas respostas significou descer aos porões, não ne-
cessariamente uma mudança de casa, como achava a princípio. As raí-
zes estavam lá entrelaçadas (entre Sociologia e Filosofia), mas era mais
confortável habitar o lugar conhecido, mobiliado e já povoado, do que
partir em uma busca solitária ao lugar mais “insalubre”, ainda assim,
eu achava que alguém devia descer, e eu tentei. 

Quando iniciei os estudos sobre Democracia, no auge da crise
política e do golpe à democracia brasileira, em maio de 2016, o fiz a
partir da relação do tema com a Educação de uma forma geral, primei-
ro com Gert Biesta (2013), depois com Jan Masschelein e Maarten Si-
mons (2014), e por esse caminho passei a pensar em como retomar os
conceitos e fundamentos clássicos DE Democracia para pensar a parti-
cipação infantil, deparando–me com um mar de possibilidades. Bus-
quei pelo caminho que acreditava mais seguro e usual na temática de-
mocrática, pelos fundamentos sociopolíticos, com Boaventura de Sou-
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sa Santos (2007 e 2019) e Noberto Bobbio (1989). Mas me ocorreu o
seguinte pensamento: se, de antemão eu já havia entendido que a Soci-
ologia  da  Infância  não seria  a  matriz  teórica principal  da  pesquisa,
como poderia fundamentar a parte acerca dos conceitos Democráticos
pela Sociologia e a outra pela Filosofia? Foi nesse momento que optei
pela  Bricolagem  como  abordagem  metodológica  que  permitia  uma
composição multireferencial. Agora cabia pensar tudo isso em contex-
to real, ou melhor, praxiológico. 

Por entrelaçamentos entre conceitos e práticas democráticas: subindo
ao sótão

Não acredito ser prudente apresentar dados de pesquisa sem
demonstrar o percurso de como eles foram construídos. Na perspecti-
va teórico–metodológica que defendo, o caminhar é mais importante
do que o ponto de chegada; acredito que dados recortados não falam
por si só, e podem, ao contrário, falarem contra si, e contra nós! Toda-
via, cabe–me afirmar que busquei por experiências educativas reais,
brasileiras e de instituições públicas municipais que operassem com
concepções e práticas democráticas na educação de crianças de 0 a 6
anos de idade, para realização da pesquisa do doutorado. Felizmente
as encontrei na cidade de São Paulo. O que não significa que dei conta
de abarcá–las em sua inteireza. O que nunca foi o objetivo da pesquisa,
que tinha como uma de suas finalidades evidenciar a existência dessa
realidade para além do contexto geopolítico no qual elas se situam. 

Antes mesmo da realização da pesquisa empírica, já tinha co-
nhecimento da realização de práticas como: assembleia  de crianças;
cortejo das crianças pela cidade e ocupação de praças públicas para re-
alização de desenho e para brincarem – territorialização da cidade pe-
las crianças; e, por fim, os conselhos de crianças em algumas institui-
ções municipais paulistanas. De posse dessas informações iniciais, por
via da militância social dos fóruns de Educação Infantil e das redes so-
ciais, a pergunta que passei a fazer era: quando essas práticas inicia-
ram? Por quais motivações? Onde e como elas eram fomentadas?
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Durante o exame de qualificação do projeto de tese, foi levanta-
da a hipótese de que tais práticas poderiam ter relação com a gestão de
Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação da cidade
de São Paulo,  na administração de Luiza Erundina (PT), de 1989 –
1992. E que esse poderia ser o ponto de partida da investigação, e foi.
Tendo o seguinte recorte: as três administrações da Prefeitura Munici-
pal da Cidade de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores: Prefeita
Luiza Erundina; Prefeita Marta (à época) Eduardo Suplicy e do Prefei-
to Fernando Haddad; situando a política educacional oficial por via
dos documentos, programas e projetos da SME, mas, principalmente,
pela fala das nove colaboradoras da pesquisa5 por meio do método das
entrevistas compreensivas, procurando por uma política educacional
democrática direcionada à Educação Infantil.

As vozes e a experiência das educadoras colaboradoras da pes-
quisa  narram as  práticas  democráticas  que almejava  encontrar.  tais
práticas extrapolam a perspectiva da ideia de gestão democrática reali-
zada apenas por adultos, em que o espaço–tempo escolar–educacional
permanece  inalterado.  As  práticas  democráticas  alteram  o  espaço–
tempo das instituições e transversalizam o currículo com a discussão
de temáticas de gênero, raça, empoderamento feminino, questões am-
bientais e direito das crianças. Passa pelo incentivo diário à autonomia
infantil em várias ações. 

Há nas falas e na política, uma ênfase dada à importância da
escuta  das  crianças,  como  intencionalidade  político–pedagógica  de
construir a Educação Infantil municipal, essa escuta é realizada cotidi-
anamente, mas também em momentos privilegiados, de forma coleti-
va, nas  assembleias de turma (como relatado pela educadora Naime
Silva) e nos  conselhos de crianças (como pontuado pelas educadoras
Márcia Covelo e Margarida Barbosa, cada uma referente a sua institui-
ção). A capacidade de escuta das educadoras e da rede como um todo

5 Educadoras ligadas à rede municipal paulistana, que participaram colaborando li-
vre e esclarecidamente da pesquisa, sendo elas, as professoras: Naime Silva e Mar-
garida Barbosa;  as Supervisoras/Coordenadoras:  Shirley Mª de Oliveira e Renata
Dias; as gestoras: Solange O. Ferreira e Márcia Covelo; além das ex–gestoras da Se-
cretaria Municipal de Educação: Sônia Larrubia; Aparecida Perez e Lisete Arelaro.
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tornou–se,  até  equivocadamente,  sinônimo  de  participação.  Digo
equivocadamente, pois privilegia o olhar de quem ouve e não de quem
se expressa. A participação das crianças nos conselhos para essas edu-
cadoras  é  muito mais  do  que  um procedimento  pedagógico,  dá–se
com o corpo todo, é um exercício de cidadania, uma socialização po-
lítica que contribui para a construção da subjetividade democrática
das crianças. 

A democracia é realizada na cidade pelas vozes e pelos corpos
em movimento, corpos que participam. A democracia tem sido histo-
ricamente uma narrativa masculina – os problemas das mulheres e das
crianças ainda não são vistos na sociedade como problemas da demo-
cracia, são problemas “despolitizados”, empurrados para a margem do
debate democrático. O que há nessa pesquisa é uma democracia femi-
nina e feminista, construída por mulheres e crianças, mesmo que por
poucas. 

Fiz e faço a defesa de uma Educação Infantil Democrática. De
uma democracia ressignificada, construída com e na Educação Infan-
til, com protagonismo das crianças. Que, para além da democratização
do acesso, dos saberes e da qualidade, seja uma democratização das re-
lações e práticas cotidianas. Reapresento a tese defendida como propo-
sição inicial, que a partir da análise dos dados da pesquisa é possível
afirmar que as instituições de Educação Infantil podem ser espaços de
vivência democrática e do exercício da cidadania infantil, desde que
tenham essa intenção. 
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