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Introdução

Na área de Educação no Brasil,  observa–se o crescimento de
pesquisas envolvendo a perspectiva das crianças desde o final da déca-
da  de  1990.  Os trabalhos  de  Kramer  (1996),  Agebaile  (1996),  Leite
(1996),  Ferreira  (1998),  Faria,  Demartini;  Prado  (2002)  e  Cerisara
(2004) são algumas das produções que buscam consolidar, na pesqui-
sa, o novo conceito de infância que já vinha se formulando no país,
conforme testemunha Kramer (2002).

Temos feito no Brasil, nos últimos vinte anos, um sério esforço
para consolidar uma visão da criança como cidadã, sujeito cria-
tivo,  indivíduo  social,  produtora  da  cultura  e  da  história,  ao
mesmo tempo em que é produzida na história e na cultura que
lhe são contemporâneas (KRAMER, 2002, p.45).

A evolução dos  estudos  em Sociologia  da infância no Brasil
(QUINTEIRO, 2002 e KRAMER, 2002) é outro fator que influencia o
interesse da pesquisa acadêmica na investigação com crianças. A Soci-
ologia da infância é uma área de estudos que visa constituir as crianças
como sujeitos sociológicos e não apenas como objetos de pesquisas bi-
ologistas e psicológicas, nas quais eram vistas como seres em desenvol-
vimento, independentemente das construções sociais sobre e para elas
e de suas condições de vida (SARMENTO, 2005).
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A  constituição  das  crianças  como  sujeitos  sociais  reflete–se
também na definição de seus direitos, como observamos, por exemplo,
na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança (ONU, 1989). Segundo os artigos 12 e 13 do documento, os
Estados devem garantir:

À criança que for capaz de formular seus próprios juízos, o di-
reito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os as-
suntos relacionados à criança, levando–se devidamente em con-
sideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da
criança  [...] o  direito à liberdade de expressão. Esse direito in-
cluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e
ideias de todo tipo [...] por meio das artes ou por qualquer outro
meio escolhido pela criança [...]. (ONU, 1989 – grifos nossos).

É nessa perspectiva que Aline Rodrigues Santos, primeira auto-
ra deste texto, vem construindo sua prática pedagógica na Educação
Física  escolar,  compreendendo a  criança  como “sujeito  de  direito”,
considerando a infância objeto múltiplo em seus diferentes contextos.
(SARAT; TROQUEZ; SILVA, 2018). Em seu percurso como professo-
ra, Aline vem trabalhando com projetos (GIROTTO, 2006), privilegi-
ando a participação das crianças na produção do currículo e no seu
processo de aprendizagem. Em 2015, em parceria com as demais auto-
ras deste texto, ela optou por investigar sua própria prática, dando iní-
cio ao seu projeto de Mestrado1. 

O presente texto tem origem nessa pesquisa, realizada com o
propósito de investigar o ponto de vista e a participação das crianças
na construção de um projeto didático. Para compreender e discutir
com as crianças suas produções, utilizamos o referencial de  As cem
linguagens da criança (MALAGUZZI, 2010), livro que propõe diferen-
tes  possibilidades  de  fruição  das  múltiplas  linguagens  das  crianças,

1 SANTOS, Aline Rodrigues.  Pedagogias Participativas e Educação Física Esco-
lar: Uma experiência no ensino fundamental. São Paulo, 2018. Orientadora: Elisabe-
te dos Santos Freire.
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além de respeitar suas expressões e descobertas durante o caminho de
aprendizagem partilhado com as professoras. 

Nesse desafio, contamos com o despertar de nossos olhos adul-
tos e a permissão para que nossos ouvidos estivessem abertos às dife-
rentes linguagens infantis, buscando adotar postura de parceria e res-
peito para com as produções culturais das crianças no ambiente esco-
lar (SANTIAGO; FARIA, 2015). Faria (2005) salienta que esse novo
olhar para as crianças nos possibilita perceber novas relações, dentre
elas o pertencimento de gênero, classe, raça e idade, e seus modos pró-
prios de agir como produtoras de cultura e sujeitos de sua própria his-
tória. 

Concordando com Delgado e Muller (2005), acreditamos que a
pesquisa com crianças envolve superar a lógica adultocêntrica, na qual
a investigação é conduzida sob a perspectiva de adultos e não com in-
tenção de revelar o que realmente as crianças interpretam do mundo e
como constroem representações enquanto agentes ativos que constro-
em suas próprias culturas. Para isso, é preciso aperfeiçoar as ferramen-
tas de entrada no campo, para que os adultos possam agir de forma
coerente com os princípios éticos de não coerção ou imposição de seus
pontos de vista.

Trabalhos acadêmicos e experiências pedagógicas que incorpo-
ram o ponto de vista das crianças e de suas infâncias revelam, cada vez
mais, as potencialidades de meninas e meninos na construção de co-
nhecimentos referentes à Educação e ao currículo escolar. De acordo
com Sarat e Cruz (2018), a pesquisa com crianças nos ambientes edu-
cacionais necessita de novos olhares, para que seja possível compreen-
dê–las nos diferentes âmbitos: social, histórico, político e cultural. 

Caminhos metodológicos

Participaram da pesquisa e da construção do projeto vinte e
cinco crianças de uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental,
juntamente com Aline e a pedagoga, regente da turma. O contexto da
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investigação foi em uma escola municipal de Vinhedo, cidade do inte-
rior de São Paulo. 

Partindo da ideia de que a pesquisa com crianças deve colocá–
las como participantes no processo investigativo, ao considerar suas
produções, discursos e anseios (SANTOS; ANJOS; FARIA, 2017), du-
rante a pesquisa optamos por adotar práticas pedagógicas e estratégias
de pesquisa nas quais as crianças fossem protagonistas, tanto do proje-
to acerca da cultura lúdica, como da produção de conhecimentos acer-
ca da prática pedagógica das professoras. Ao ouvir a criança, levamos
em conta sua infância e cultura como parte principal do contexto es-
colar, pois o olhar infantil deve ser considerado como protagonista das
ações. A partir desse novo olhar para a criança, algumas concepções da
ciência  tradicional  deixam de  se  sustentar.  (DELGADO;  MULLER,
2005; RODRIGUES; BORGES; SILVA, 2014).

Assim,  realizamos  uma  pesquisa  qualitativa,  privilegiando  o
olhar na multiplicidade e compreensão profunda do fenômeno estuda-
do (DENZIN; LINCOLN, 2006). Nesse sentido, a pesquisadora ou o
pesquisador qualitativa/o trabalha como construtor de conhecimento
e se utiliza de métodos e ferramentas para compreender o objeto de es-
tudo em sua complexidade, pois ele pode se modificar de acordo com
as perguntas que são feitas no contexto de pesquisa. 

Utilizamos como modalidade de pesquisa o estudo de caso, o
qual se caracteriza por abordar a complexidade de um caso particular,
cujo interesse especial nos faz transformá–lo em objeto de estudo. É
um estudo pormenorizado da interação dos contextos envolvidos no
caso. Ele permite que a investigação preserve a característica comple-
xa, holística e significativa do contexto real da experiência humana a
ser investigada (YIN, 2005). 

Assim,  investigamos  o  projeto  construído  por  Aline,  Glória
(nome  fictício  da  professora  pedagoga)  e  as  crianças  participantes.
Esse projeto foi realizado durante aproximadamente quatro meses. 

Durante o primeiro mês do projeto, foram desenvolvidas ações
de aproximação da pesquisadora para com as crianças e a professora
pedagoga. Em seguida, coletivamente, definimos “Brincadeiras” como
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tema do projeto, e utilizamos a obra  Várias Brincadeiras II, de Ivan
Cruz, como foco do estudo. A partir desse momento, elencamos al-
guns objetivos de aprendizagem e ações do projeto, organizados em
diferentes etapas: caracterização da obra, estudo acerca do autor, iden-
tificação  das  práticas  corporais  expressas  na  obra,  vivência  dessas
práticas e registros das aprendizagens, além do momento de avaliação.

Enquanto o projeto tomava forma e se efetivava, procuramos
formas de registrar as informações produzidas e atingir os objetivos da
pesquisa.  A observação participante  foi  um dos  recursos  utilizados.
Para Yin (2005), nesta modalidade de observação o pesquisador não
assume apenas o papel de observador passivo, mas pode assumir pa-
péis dentro do estudo de caso, sendo coerente com o presente estudo,
diante da necessidade de construir uma prática pedagógica em parce-
ria com a professora Glória e com as meninas e os meninos partici-
pantes.

Durante o processo de observação, realizamos também as fil-
magens dos encontros com as crianças. Os vídeos foram produzidos
com duas câmeras: uma delas foi instalada dentro do ambiente do en-
contro, fixada em um tripé, enquanto a outra foi fixada no corpo da
professora Aline, possibilitando ter a amplitude dos acontecimentos e
das reações, além de compreender as interações desenvolvidas entre a
professora pesquisadora e as parceiras e os parceiros de pesquisa. Ob-
tivemos cerca de nove registros em vídeo, de aproximadamente duas
horas cada. As imagens foram fundamentais na construção do docu-
mento de análise.

Utilizamos também o diário de campo para registrar informa-
ções durante as observações, com o registro das ações do projeto e suas
características, além de colaborar no ato reflexivo das professoras, du-
rante sua ação de ensino. A partir desses registros, construímos um
documento que possibilitou aliar as observações e os registros realiza-
dos pela professora pesquisadora, além de compreender as expressões
e necessidades das crianças, por meio da análise e transcrição dos ví-
deos. 

111



BARREIRO, Alex; CAVALCANTE, Nélia Aparecida da Silva; FARIA, Ana Lúcia Goulart de (Orgs.) Pesquisas e pedagogias:
educação para as diferenças. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020.

Outra fonte de produção de conhecimentos no estudo foi a en-
trevista semi– estruturada com a professora Glória, que possibilitou
uma adequação no percurso de sua execução, tendo novos tópicos a
serem discutidos, flexibilizando as ações (FLICK, 2009) para favorecer
o processo dialógico com a professora. Registros relevantes para a pes-
quisa foram produzidos pelas próprias crianças. Durante os encontros,
meninas e meninos elaboraram registros escritos, desenhos e pinturas.
Também puderam elaborar registros fotográficos, utilizando câmeras
fotográficas  disponibilizadas  pelas  professoras.  A  professora  Glória
também produziu alguns registros fotográficos.

Portanto, com a intenção de compreender o caso investigado,
procuramos conhecer, pelos olhares das/os diferentes atrizes/atores, o
processo  de  busca  por  uma  prática  pedagógica  descolonizada,  que
abandona a lógica adultocêntrica na construção das relações dentro do
ambiente escolar (ARROYO, 2018). Na perspectiva das crianças, por
meio de suas expressões verbais e corporais  durante os diálogos do
projeto, na perspectiva da professora, a partir da entrevista e do regis-
tro fotográfico e na perspectiva da professora pesquisadora. 

Ouvindo as crianças...

Pesquisas a respeito de crianças raramente permitem a expres-
são da voz de meninas e meninos. A boa pesquisa acerca das crianças
deve ingressar no mundo infantil para entender, compreender e com-
partilhar os momentos, a expressão e o que verbalizam. Os estudos de
Alderson  (2005),  Delgado;  Müller,  (2005),  Filgueiras  (2007)  e  Silva
(2008) aproveitam as expressões das crianças para repensar os proce-
dimentos dos adultos. Isso permite que a aprendizagem e o ensino se
aprimorem cada vez mais, contribuindo para que os docentes promo-
vam aprendizagens reflexivo–significativas que possibilitem ecoar as
vozes das crianças em múltiplos contextos.

Um aspecto fundamental  do projeto que aqui  apresentamos
era estimular a participação das crianças nas decisões e nos diferentes
momentos que o constituíram. Ao concluir o projeto, desejávamos sa-
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ber se conseguimos alcançar esse objetivo e compreender como foi
essa  participação.  Para  isso,  procuramos  informações  nas  notas  de
campo, nas imagens disponíveis, nos registros produzidos pelas crian-
ças e nos relatos da professora e da/os próprias/os meninas e meninos.
A seguir, dedicar–nos–emos a responder essas questões, evidenciando
os momentos e as formas de participação e interação identificados. 

Durante a construção do projeto didático, tivemos o contato
direto com as crianças e suas impressões e necessidades, que foram
traduzidas em etapas e construção de novos conhecimentos. Esse mo-
vimento de escuta suscitou três questões: no campo teórico, epistemo-
lógico e político, de acordo com Sarmento (2011). No âmbito teórico,
as crianças são encaradas como atrizes/atores sociais de direito, mate-
rializando como um avanço ao retirar as crianças do silêncio, possibili-
tando sua  expressão  autônoma.  Já  na  relação  epistemológica,  com-
preende que o mundo dos adultos e das crianças apresenta diferenças
consideráveis, que são insuficientes quando interpretadas apenas pela
memória dos adultos,  mas valorizam a expressão e criação dos ele-
mentos das culturas infantis. E, por fim, em relação à política, constata
que as crianças estão à margem da organização e das decisões que lhes
dizem respeito, tendo uma dominação adulta em questões que lhes são
peculiares. 

No início da construção com as crianças, incitamos as discus-
sões a respeito do que elas entendiam pela palavra PROJETO, e um
dos meninos rapidamente me respondeu: 

Projeto é uma coisa que sai da sua cabeça, também pode ser né e
que você também pode construir e isso é um projeto. Por exem-
plo, se eu quiser construir um foguete de palito, sabe ai eu faço
um foguete e isso é o projeto. (Matheus, 7 anos).

Ao nos depararmos com essa resposta tão interessante, pode-
mos pensar que, ao escutar e negociar com as crianças, estamos em
um constante desafio de inovação pedagógica, como salientam Olivei-
ra–Formosinho e Lino (2008), pois nos contextos educativos as crian-
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ças descrevem, analisam e interpretam o seu cotidiano e nos trazem
novos elementos de investigação.

Assim, foi possível identificar alguns momentos em que as cri-
anças participaram oralmente, dialogando com as professoras. Esses
momentos são fundamentais para a aprendizagem e, como afirma Oli-
veira–Formosinho (2016), o diálogo está ligado com o desenvolvimen-
to das identidades plurais, possibilitando que as crianças sejam perten-
centes e participativas no seu contexto de aprendizagem, explorando a
comunicação e narrando suas aprendizagens de forma significativa. A
autora afirma também que a possibilidade de participação se manifesta
na escuta e no diálogo entre os atores. Desse momento, surge a com-
plexidade do fazer pedagógico, pois a interatividade entre os saberes
foge da definição prévia do ato de ensinar e aprender, exigindo a ação
na urgência a partir da interpretação de um cotidiano complexo.

Embora a participação verbal tenha sido frequente e importan-
te, durante o projeto encontramos algumas dificuldades quanto à ex-
pressão e participação oral de algumas crianças, pois percebemos que
muitas delas tinham dificuldade em verbalizar suas aprendizagens, ou
até mesmo suas necessidades, ou nós não sabíamos como mobilizá–
las. Deste modo,  durante os encontros, percebemos que apenas um
grupo de crianças participava oralmente dos diálogos, deixando regis-
trada essa preocupação nas notas de campo:

Pensando em como ouvir a todos e como identificar a percep-
ção de todas as crianças durante o processo, acredito que será
necessário criar estratégias diferentes que não apenas a fala ou a
entrevista, pois durante a observação tive dificuldade de fazer
todos participar. (Notas de Campo – Encontro 1 – 11/09/2017)

Alguns momentos de dispersão entre as crianças na formação
dos grupos atrapalharam o processo. Percebo ainda que a dis-
cussão no grupo grande ainda privilegia a fala de algumas crian-
ças (Pedro Lucas, Viviane, João, Dandara) que são crianças que
se  expressão  mais.  (Notas  de  Campo  –  Encontro  2  –
18/09/2017)
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Esse apontamento no tocante à dificuldade de ouvir e formar
ambientes de aprendizagem que motivem a participação de todos tam-
bém foram identificados na fala da professora Glória. Durante a entre-
vista, quando a questionamos a respeito da efetivação da participação
das  crianças  durante  o  projeto,  ela  afirmou que  é  necessário  olhar
atentamente para essa participação. 

[...] infelizmente a gente fica muito preso àquela participação da
sala de aula, que você vai falar na frente de todo mundo, sendo
avaliado por todo mundo e não em uma brincadeira. (Professo-
ra Glória)
É algumas crianças não participam da aula de forma oral, se ex-
pondo na  frente  de  todo mundo,  mas  têm uma participação
quando está em grupo, quando está entre pares. Isso aconteceu
no projeto. Às vezes, você pede para fazer uma avaliação, para
falar e ele não vai falar. Mas não significa que ele não participou
de outra forma, interagindo ou construindo.  (Professora Gló-
ria.)

Durante as etapas do projeto, pudemos perceber que as crian-
ças efetivam sua participação nas ações e construções de aprendiza-
gem, e foi desafiador constatar essas interações com o objeto de estu-
do, sem que as crianças falassem efetivamente. Foi necessário aguçar
os sentidos e compreender as características de cada criança, para per-
ceber sua participação. A partir desse ponto de vista, aos poucos fica-
mos mais atentas às outras formas de participação das crianças: ao dia-
logar com os colegas; ao se envolver nas atividades, buscando solucio-
nar os problemas propostos; ao elaborar seus registros escritos e foto-
gráficos.

O diálogo entre as crianças esteve presente em diversas situa-
ções e permitiram reconhecer e aprender as potencialidades e necessi-
dades de cada aluno na construção do objeto comum de estudo, num
movimento de cooperação e resolução de problemas instigantes para
meninos e meninas. Exemplos dessa interação são apresentados nas
imagens abaixo: 
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Fonte: Registro Fotográfico do Projeto

A interação e o diálogo também foram registrados nas notas de
campo: 

[...] mas, na grande maioria eles terminavam a sua pipa e logo se
dedicavam a ajudar o colega, em um clima bastante amistoso,
sem  nenhum  conflito.  (Notas  de  campo  –  Encontro  4  –
02/10/2017)
Eles começaram a criar estratégias paras as pipas voarem. Ma-
theus, Michael e Dandara seguravam a pipa um do outro o mais
alto que conseguissem, para o colega sair correndo, enquanto o
Lucas e a Maria Eduarda ficavam correndo sem parar pelo pá-
tio. (Notas de campo – Encontro 4 – 02/10/2017) 
As crianças exploram suas pipas individualmente e em grupos e
puderam perceber suas sensações e demonstraram em suas ex-
pressões empolgação, encantamento e diversão. (Notas de cam-
po – Encontro 4 – 02/10/2017)
O grupo de crianças trabalha muito bem assim, eles são bastante
solidários e gostam de trocar durante a construção de materiais
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ou  confecção  de  tarefas.  (Notas  de  campo  –  Encontro  5  –
10/10/2017)

A participação das crianças no projeto também se manifestou
quando elas se envolveram nas atividades propostas e nas decisões do
projeto, e não ficaram alheias ao que acontecia. Na elaboração das eta-
pas, tivemos a necessidade de ouvir as crianças de forma democrática,
para  definir  e  ajustar  nosso caminho formativo.  Nesses  momentos,
mobilizamos outras participações, além de indicar o rumo partilhado
de nossas buscas e descobertas acerca do tema. 

As  crianças participaram, por  exemplo,  quando tiveram que
escolher qual manifestação da cultura corporal seria objeto de vivência
e estudo. Participaram também ao decidir a obra de arte que iríamos
apreciar, momento registrado na imagem apresentada abaixo:

Figura 4 – Escolha da obra de arte – foco do estudo

Fonte: Registro Fotográfico do Projeto

Nas notas de campo, registramos outros exemplos de momen-
tos em que as crianças se envolveram diretamente com as atividades: 

Fomos então para a área do pátio externo da escola, pois as cri-
anças sugeriram esse local, pois lá segundo eles tinha vento e se-
ria melhor de brincar do que a quadra. (Notas de campo – En-
contro 3 – 25/09/2017)
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A criação das provas ficou por conta das crianças que decidiram
medir os seguintes critérios: o avião que iria mais longe e mais
alto. (Notas de campo – Encontro 7 – 26/10/2017)

Girotto (2006) salienta que, no trabalho com projetos, a res-
ponsabilidade e autonomia são essenciais, pois os alunos são corres-
ponsáveis pelas escolhas e os encaminhamentos durante a construção
do projeto, e em diversos momentos fazem isso em grupos, fomentan-
do o poder da ação colaborativa nas aprendizagens. Segundo a autora,
as crianças devem opinar a respeito do tipo de projeto a que preten-
dem se dedicar, propor e discutir as atividades durante o seu desenvol-
vimento, além de escolher e organizar espaços e materiais, definir com
o professor as diferentes etapas do projeto, e construir o foco do estu-
do diante de seus interesses. 

Ao finalizarmos o projeto, questionamos as crianças acerca da
participação  delas.  Apresentamos  alguns exemplos  de  suas  declara-
ções:

Escolhemos as  brincadeiras  e  onde a  gente  brincava,  e  ainda
gente também por que quem não quiser fazer parte não precisa
fazer,  na hora que a gente for fazer fica olhando. (Viviane,  7
anos). 
Participamos muito! Fizemos grupos, a gente teve que defender
os nosso desenho, teve que falar porque o nosso era importante,
porque o nosso é legal, é... porque tem vários desenhos bonitos,
legais. Mas o desenho mais votado não é o nosso grupo. Foi o
do Ivan Cruz. O desenho que foi votado não foi a gente. (Lucas,
7 anos).
E também quando a gente escolheu se era perna de pau essas
coisas, a gente escolheu a pipa. (Gerson, 7 anos)
Foi a primeira vez que a gente mandava em tudo! Podia esco-
lher tudo! E isso foi muito legal! (Jessica, 7 anos)

Acreditamos que o exercício de ouvir as crianças durante esses
momentos do projeto e da própria pesquisa se materializa em uma es-
colha epistemológica que rompe com um pensamento colonial que,
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para Arroyo (2018), se edifica no aprofundamento e radicalização do
pensamento crítico, em que não é mais possível subalternizar as crian-
ças e suas ações, tendo compromisso de reconstruir novas memórias e
posições na educação. 

Esse compromisso deve ser revisitado diariamente em nossos
contextos educacionais, nos quais as crianças devem ser as protagonis-
tas, em um tempo e espaço de viver infâncias múltiplas e diversas que
não se aprisionam pelo seu silenciamento ou pela hierarquização do
poder etário do adulto (PRADO, 2011). 

 Assim como nós, muitas(os) outras(os) professoras e professo-
res estão interessadas(os) em investigar a sua prática pedagógica e a
parceria com as crianças, a fim de deflagrar conquistas, dificuldades e
anseios pelo novo. Além disso, autores como Corsaro (1997, 2003) e
Delgado & Müller (2005) defendem que temos que fazer pesquisa com
as crianças e não uma pesquisa sobre as crianças. Esses pequenos são
atores que podem relatar alvo, informar de alguma coisa, construir e
reconstruir sua própria cultura. São indivíduos que simplesmente po-
dem sair do anonimato e modificar e recriar a sua cultura entre seus
pares. 

A efetivação desses estudos nos traz enormes desafios e nos po-
siciona em um movimento constante de questionamentos, pois, a par-
tir de uma experiência como a nossa, podemos realizar novas questões
de pesquisa, que deverão mobilizar novos estudos. 

Nessa dinâmica de busca e reflexão, orientaremos nosso olhar
munidas do constante desafio de questionar a própria prática pedagó-
gica, em comunhão com a participação efetiva das crianças no proces-
so de ensino aprendizagem.

Encararemos esse desafio com o olhar na multiplicidade das
ações, como se estivéssemos diante de um caleidoscópio, que sem a in-
teração e o movimento finda–se em apenas uma imagem. Buscaremos
instaurar o movimento no caleidoscópio da escola, pois é a partir dele
que poderemos olhar a diversidade e complexidade dos contextos de
ensino aprendizagem, e (trans)formar nossa prática e nossas crianças,
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indicando processos educativos de qualidade, democracia e participa-
ção.
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