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RESUMO 

 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste em compreender as relações entre 
situações didáticas que envolvem o conhecimento histórico e o processo de 
construção da identidade pessoal por crianças da Educação Infantil. Sua questão 
central indaga se os conhecimentos históricos oferecem contribuições para a 
construção da identidade pessoal pelas crianças da Educação Infantil. Destaca-se, 
também, a intenção de contribuir para ampliar a discussão sobre o 
ensino/aprendizagem de temas históricos na Educação Infantil, e possibilitar a 
interlocução com outros professores desta etapa de ensino. Foram adotados os 
princípios teórico-metodológicos da abordagem qualitativa e assumidas as diretrizes 
metodológicas da pesquisa colaborativa. Constatou-se que a sistematização de 
situações didáticas envolvendo os conhecimentos históricos na Educação Infantil 
contribui no processo de construção da identidade pessoal pela criança. Esta, ao se 
apropriar de tais conhecimentos, reúne informações que lhe permite estabelecer as 
mais diversas relações, de modo a comparar práticas culturais de seu tempo com 
práticas de outros tempos. Assim orientada, a criança busca relacionar a sua história 
com o tema histórico ao qual teve acesso, organizando explicações e construindo 
respostas acerca do seu meio e de si própria. Isso tudo aponta para a compreensão 
de que no processo de internalização do conhecimento histórico a criança vai se 
constituindo como sujeito e, desse modo, tal conhecimento pode ser concebido 
como elemento mediador na constituição de sua identidade pessoal.  
 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Identidade Pessoal. Conhecimento Histórico. 
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RÉSUMÉ 

 
 

L'objectif de cette étude est de comprendre la relation entre les situations didactiques 
faisant appel aux connaissances historiques et la construction de l'identité 
personnelle pour les enfants dans l'éducation de la petite enfance. Sa question 
centrale se demande si les connaissances sont offrent des contributions à la 
construction de l'identité personnelle par les enfants de la petite enfance. Se 
distingue, lui aussi, entend contribuer à élargir le débat sur l'enseignement et 
l'apprentissage des thèmes historiques dans l'éducation des enfants, et permettre un 
dialogue avec d'autres enseignants dans cette étape de l'éducation. Ont été analysés 
par des principes théoriques et méthodologiques de qualité et a assumé les 
orientations méthodologiques de la recherche collaborative. Il a été constaté que la 
systématisation des situations didactiques impliquant la connaissance historique 
dans l'éducation de la petite enfance contribue à la construction de l'identité 
personnelle de l'enfant. Ceci, pour prendre possession de ces connaissances, ils 
recueillent des renseignements qui permet le plus large éventail de relations, afin de 
comparer les pratiques culturelles de son temps avec des pratiques à d'autres 
moments. Ainsi orientée, l'enfant cherche à raconter son histoire avec le thème 
historique à laquelle elle a eu accès, d'organiser et de construire des réponses des 
explications sur leur environnement et de lui-même. Tout cela montre à la réalisation 
que le processus d'internalisation des connaissances historiques de l'enfant est 
construit comme un sujet et, par conséquent, cette connaissance peut être conçu 
comme un médiateur dans la formation de l'identité personnelle. 
 
 
Mots-clés: l'éducation de la petite enfance. Identité Personnelle. Connaissances 
Histoire. 
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RESUMEN 

 
 

El objetivo de este estudio es entender la relación entre las situaciones didácticas 
que intervienen los conocimientos históricos y la construcción de la identidad 
personal de los niños en la educación de la primera infancia. La pregunta central se 
pregunta si los conocimientos son un insumo para la construcción de la identidad 
personal de los niños de educación infantil. Destacan, además, tiene la intención de 
contribuir a ampliar el debate sobre la enseñanza y el aprendizaje de temas 
históricos en la educación de los niños, y permitir el diálogo con otros profesores en 
esta etapa de la educación. Fueron analizados por los principios teóricos y 
metodológicos de la calidad y asume las pautas metodológicas de la investigación 
colaborativa. Se encontró que la sistematización de las situaciones didáctico sobre el 
conocimiento histórico en la educación de la primera infancia contribuye a la 
construcción de la identidad personal del niño. Esto, para tomar posesión de esos 
conocimientos, que recogen información que permita la más amplia gama de 
relaciones, a fin de comparar las prácticas culturales de su tiempo con las prácticas 
de otros tiempos. Siguiendo esta orientación, el niño trata de relacionar su historia 
con el tema histórico a los que tuvo acceso, la organización y la construcción de 
explicaciones respuestas sobre su entorno y de sí mismo. Todo esto apunta a la 
comprensión de que el proceso de internalización de los conocimientos históricos de 
que el niño se construye como un sujeto y, por lo tanto, este conocimiento puede ser 
concebido como un mediador en la formación de la identidad personal.  
 
 
Palabras clave: Educación preescolar. La identidad personal. El conocimiento 
histórico.  
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INTRODUÇÃO 

 

 
[...] quando se ensina o que não se sabe, se pergunta.  
Quando se pergunta, de alguma maneira o ato seguinte 
é uma forma ou experiência de pesquisa (BRANDÃO, 
2003). 

 

O presente trabalho tem por objetivo compreender as relações entre o 

conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 

criança da Educação Infantil. Constitui-se, portanto, em seu objeto, uma reflexão 

sobre a prática vivenciada no Núcleo de Educação Infantil (NEI)1, buscando 

identificar se e como o trabalho envolvendo as temáticas históricas neste nível de 

ensino contribuem para a construção da identidade pessoal das crianças; 

explicitando, também, os elementos organizadores necessários ao trabalho com o 

conhecimento histórico que sirvam de referência a outras práticas educativas. 

A pesquisa em questão originou-se das inquietações/reflexões presentes 

em meu processo de constituição como professora de Educação Infantil sempre 

marcado por constantes buscas e indagações acerca do “que” e “como” ensinar2. 

Assim, houve um momento em que me questionava acerca do ensino e aprendizado 

da leitura buscando compreender que conteúdos estão envolvidos nesse processo 

que tarefas são instrumentais para o seu ensino e aprendizado e como os alunos 

aprendem a ler.   

O trabalho de responder essas questões resultou em uma dissertação de 

mestrado (VICTOR, 2004), exercício que me proporcionou voltar à prática docente 

com a minha curiosidade epistemológica (FREIRE, 2000) ainda mais aguçada. 

Movida por essa curiosidade, passei a me questionar sobre como 

encaminhar/sistematizar o trabalho com temáticas históricas, junto a crianças da 

Educação Infantil. Questionamento este que me impulsionou para o doutorado, 

instigada por experiência vivenciada no ano de 2005, quando desenvolvia estudo, 
                                                             
1 O NEI é uma escola de Educação Infantil da rede pública federal da cidade do Natal. Na primeira 
parte da tese, em seu capítulo um se encontram os aspectos que justificam a definição desta 
instituição como campo empírico e, no capítulo dois a caracterização desta escola. Durante todo o 
trabalho optei por utilizar a sigla NEI sempre que me referir a instituição.  
2 Essas duas questões estão relacionadas aos três pilares que Alarcão, Infante e Silva (1996) 
apontam como base para a construção do conhecimento profissional do professor: aqueles que 
guardam vínculo com os conteúdos a ensinar (o que); com os sujeitos que aprendem (quem); e os 
relacionados com as tarefas que os educadores realizam e que são instrumentais para a 
aprendizagem (como). 
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abordando o modo de vida das pessoas na Grécia Antiga3, junto a um grupo de 

crianças de cinco e seis anos, do Núcleo de Educação Infantil.  

No período dessa experiência, dividia o trabalho da turma com uma 

bolsista4, aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), que ficou com a responsabilidade de levantar fontes bibliográficas 

que ajudassem a planejar o estudo com temáticas históricas na Educação Infantil. A 

partir dessa investida, pude constatar a escassez de fontes bibliográficas sobre este 

assunto e tive que usar, para fundamentar a minha prática, as quatro obras5 que já 

vinha usando ao longo do meu percurso de professora de criança pequena – dois a 

seis anos.  

A partir dessa constatação, passei a me indagar com respeito a como 

poderia contribuir para possibilitar a interlocução com outros professores da 

Educação Infantil acerca do trabalho com o conhecimento histórico neste nível de 

ensino. O primeiro movimento nesse sentido foi analisar as contribuições e lacunas 

das fontes bibliográficas que vinham, até então, subsidiando o meu trabalho com as 

temáticas históricas.  

Nesta análise, observei que essas obras apontavam/definiam/sugeriam 

objetivos e conteúdos de história para a Educação Infantil; no entanto, não 

aprofundavam as questões metodológicas. Procurei iniciar essa discussão ao 

orientar a bolsista em sua monografia de graduação “O ensino de História na 

Educação Infantil: contribuições para a reflexão e a prática” (SENA, 2005). Neste 

trabalho, a autora a partir dos relatórios da prática das professoras do NEI, foi 

                                                             
3O interesse pela Grécia Antiga foi suscitado na turma, quando líamos a Odisséia, na adaptação de 
Peter Oliver (1994). À medida que entrávamos em contato com a mitologia e os heróis desse povo, 
percebemos que devíamos aprender mais sobre eles. Planejamos, então, um estudo, com o objetivo 
de possibilitar às crianças conhecerem alguns aspectos da cultura da sociedade grega antiga, no que 
se refere à sua alimentação, moradia, vestimenta, lazer e religião, forma de organização econômica e 
social e, por fim, a sua localização.  
4 Desde o ano de 1999 o NEI tem experienciado, sistematicamente, o trabalho com alunos bolsistas, 
oriundos do curso de Pedagogia da UFRN, visando atender duas necessidades: firmar-se como 
campo de estágio e garantir a presença de dois adultos nas salas que assim exigem, devido, 
principalmente, ao aumento das aposentadorias e falta de perspectiva de concurso público para 
contratação de professores efetivos.  
5 As obras a que me refiro são dois documentos do MEC (BRASIL 1990; 1998) e dois livros. Um 
destes era uma proposta de Educação Infantil da Bahia publicado em forma de livro (DEHEINZELIN, 
1994). Nesta obra a autora, inspirada em princípios construtivistas, apresenta uma proposta curricular 
para a Educação Infantil. O segundo livro, editado sob o formato de caderno (CAVALCANTI, 1995) 
reúne relatórios de atividades que registram como um grupo de professoras, de uma escola da rede 
privada da cidade de São Paulo, pensa e realiza situações de aprendizagens com conteúdos de 
História e Ciências Naturais na Educação Infantil.  
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identificando procedimentos metodológicos possíveis de serem adotados no trabalho 

com temáticas históricas na Educação Infantil.  

Tais iniciativas, no entanto, ainda não me deixavam satisfeita no desafio 

que me coloquei de contribuir para ampliar a discussão a respeito do trabalho com 

temáticas históricas na Educação Infantil. Voltei-me, então, aos documentos oficiais - 

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) de História, para o 1º e 2º ciclos do 

Ensino Fundamental - para analisar um pouco mais os objetivos definidos para o 

ensino de História.  Esses documentos se constituem em um conjunto de referências 

e orientações pedagógicas, servindo como guia de orientação para a discussão 

entre os profissionais da educação, bem como na elaboração de projetos educativos 

que atendam a singularidade e diversidade das instituições de ensino onde atuam.  

A opção de tomar esses documentos como objeto de análise se respalda 

no fato de que são poucos os materiais disponíveis para os professores e que, 

esses documentos se constituem, muitas vezes, nos únicos materiais para 

consulta/apoio desses profissionais. Contudo, é pertinente explicitar que esta opção 

não desconsidera o contexto em que estes documentos foram elaborados, marcado 

pela reestruturação e a reforma dos sistemas educativos em todos os países em 

desenvolvimento tendo como diretrizes políticas, administrativas e pedagógicas dos 

organismos internacionais que têm transferido a educação da esfera dos direitos 

sociais para a esfera do mercado. Não refletindo, deste modo, os anseios históricos 

da sociedade expressos em seus movimentos sociais e pelas organizações políticas, 

sindicais, científicas, educacionais e culturais6. 

Ao analisar os três volumes do RCNEI percebi que nesses documentos 

não se encontram de forma explicita objetivo específico para o ensino de História, 

uma vez que não é finalidade da Educação Infantil sistematizar situações didáticas, 

tendo como objetivo primeiro promover a aprendizagem de conteúdos, mas, sim, 

possibilitar as crianças o convívio com objetos sociais de conhecimento essenciais 

para a sua vida na sociedade contemporânea, oferecendo-lhe, de igual modo, 

elementos para o seu desenvolvimento físico, emocional, afetivo, cognitivo e social. 

Considero que só faz sentido trabalhar com os conteúdos de qualquer área do 
                                                             
6 Para maiores esclarecimentos acerca do contexto do processo de elaboração do RCNEI, a sua 
natureza e objetivos, a concepção de educação infantil que lhe é subjacente e a estrutura curricular 
nele apresentada indico as seguintes referências: Cerisara (2002), Haddad (2008) e o Parecer da 
ANPEd (1997) sobre o referido documento. 
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conhecimento dentro dessa perspectiva. Questão que será mais bem explicitada no 

capítulo dois que abordo acerca da função da Educação Infantil. 

No entanto, o volume três do RCNEI se refere ao trabalho com os 

conhecimentos históricos, tomando como pano de fundo as práticas culturais – modo 

de ser, viver e trabalhar – das comunidades das crianças ou de outros grupos 

sociais do passado ou do presente. 

Algo que me chamou atenção na análise do volume três desse 

documento é que todas as propostas nele apresentadas para o trabalho com as 

diversas áreas do conhecimento devem contribuir para a criança “desenvolver uma 

imagem positiva de si [...] descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, 

suas possibilidades e limites [...] estabelecendo vínculos afetivos e de trocas com 

adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima [...]” (BRASIL, 1998a, p. 63) (grifos 

meu). Ressaltando, assim, alguns dos aspectos envolvidos na construção da 

identidade, processo que no volume um é apresentado como um dos cinco 

princípios que embasam a proposta apresentada pelo RCNEI que é assim descrito 

“o atendimento aos cuidados essenciais a sua sobrevivência e ao desenvolvimento 

de sua identidade” (BRASIL, 1998a, p. 13).  

Ainda no que se refere às contribuições do trabalho da Educação Infantil 

para o processo de construção da identidade, encontra-se no RCNEI a seguinte 

observação “Saber o que é estável e o que é circunstancial em sua pessoa, 

conhecer suas características e potencialidades e reconhecer seus limites é central 

para o desenvolvimento da identidade” (BRASIL, 1998b, p. 11). De acordo com esse 

documento, a construção da identidade é gradativa e se dá por meio das interações 

sociais que a criança estabelece, primeiramente, em seu meio familiar, sendo essas 

interações alargadas com o seu ingresso na instituição de ensino infantil. Nesta 

perspectiva, a escola de Educação Infantil é concebida como espaço privilegiado na 

construção da identidade pela criança por lhe permitir o convívio com outras crianças 

e adultos portadores das mais diversas crenças, valores e conhecimentos. 

Todas essas constatações me possibilitaram estabelecer relações entre o 

processo de construção da identidade e um dos objetivos do ensino de História 

apontado no PCN como mais relevantes e que é assim anunciado:  
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O ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais 
relevantes o que se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, 
é primordial que o ensino de História estabeleça relações entre identidades 
individuais, sociais e coletivas, entre as quais as que se constituem como 
nacionais (BRASIL, 1997, p. 32). 

 

De acordo com o PCN, para que o ensino de História favoreça a 

constituição da noção de identidade os conteúdos dessa área de conhecimento 

devem abranger três aspectos fundamentais: a constituição da identidade social, a 

construção das noções de diferenças e semelhanças e a construção das noções de 

continuidade e permanência. 

Esses três aspectos me fizeram perceber a estreita relação que há entre 

os conteúdos da história e a construção da identidade, pois alguns dos teóricos 

(CIAMPA, 1998; LAURENTI; BARROS, 2006) que se debruçaram em estudar a 

construção desse processo têm apontado a articulação das noções de diferença e 

semelhança como componentes necessários à constituição da identidade.  

Outro aspecto dos estudos acerca do processo de construção da 

identidade que se aproxima do trabalho com os conhecimentos históricos, é a 

compreensão de que esta construção deve ser entendida como fenômeno social, 

uma vez que ela vai se constituindo pela e na atividade com os outros, deste e de 

outros tempos que nos lega uma história - assumindo, assim, o caráter de processo 

inter e intrapsicológico (VIGOTSKY, 1989). Ou seja, esse processo acontece 

simultaneamente entre as pessoas no nível social, e no interior de cada pessoa, isto 

é, no nível individual; denota-se, assim, caráter histórico e social ao processo de 

construção da identidade. 

Ao perceber essa relação entre os conteúdos de História e a construção 

da identidade passei a considerar como a tese da minha pesquisa que ao 

sistematizar situações didáticas envolvendo temáticas históricas, junto às crianças 

da Educação Infantil, a professora poderá contribuir para a construção da identidade 

pessoal destas crianças. Desta compreensão surgiu, então, a seguinte questão de 

estudo – As situações didáticas envolvendo as temáticas históricas oferecem 

contribuições para a construção da identidade pessoal pelas crianças da Educação 

Infantil?  

Partindo desta questão, a pesquisa foi organizada em dois eixos: a 

construção da identidade pessoal da/na criança e as intervenções das professoras 

da Educação Infantil nesse processo, tomando como recorte suas práticas com 



19 

 

temáticas históricas. Como desdobramentos desses eixos, visando uma melhor 

organização da investigação, foram definidos também como objetivos para esse 

estudo: 

● Favorecer o processo de construção da identidade pessoal por crianças 

da Educação Infantil por meio do planejamento, orientação, execução, observação e 

análise de situações de ensino. 

● Identificar e refletir sobre os elementos organizadores relacionados ao 

trabalho pedagógico com temáticas históricas na Educação Infantil. 

No que diz respeito aos aspectos teórico-metodológicos, nesta 

investigação assumi os princípios da abordagem qualitativa, adotando diretrizes 

metodológicas da pesquisa colaborativa (ZEICHNER, 2002; PIMENTA, 2007; 

LOIOLA, 2007; IBIAPINA; RIBEIRO; FERREIRA, 2007), por considerá-los os mais 

apropriados à natureza do objeto dessa investigação.  

Considero que a relevância desta investigação concerne à intenção de 

cooperar para ampliar a discussão a respeito do ensino/aprendizagem dos 

conhecimentos históricos na Educação Infantil, apontando-os como um dos 

elementos mediadores na constituição da identidade pessoal pela criança, 

possibilitando, desse modo, a interlocução com outros professores sobre o trabalho 

com os conhecimentos históricos neste nível de ensino. Neste sentido, organizei os 

resultados das análises em três partes que decorrem da construção 

teoricoconceitual imbricadas com recortes do processo vivido.  

Na primeira parte – A tessitura de uma trajetória teórico-metodológica – 

está subdividida em dois capítulos, assim, na medida em que busco explicitar a 

minha trajetória tericometodológica, apresento o Capítulo 1, intitulado Na fala da 

autora, o entrelaçar dos fios para explicitar a definição da abordagem e da natureza 

da pesquisa. Nas discussões nele realizadas, reconstruo como fui tecendo a 

metodologia da pesquisa, justificando os procedimentos metodológicos adotados. 

Apresento as características da abordagem qualitativa à qual me vinculei nesta 

pesquisa, bem como as diretrizes metodológicas da pesquisa colaborativa e justifico 

a definição pelo NEI como campo empírico. Por fim, explicito como ocorreu a 

seleção dos colaboradores da pesquisa - professoras e crianças – apresentando 

breve perfil dos mesmos. Concluo o capítulo discorrendo acerca da organização dos 

dados, indicando as minhas intenções sobre a sua interpretação.   
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No Capítulo 2, denominado O lócus da pesquisa, realizo a caracterização 

do campo empírico com ênfase em aspectos relacionados à sua fundação, suas 

atividades e os princípios teóricos que estruturam o seu fazer pedagógico. A partir 

da história do NEI, vou arrematando fios para tecer a concepção de Educação 

Infantil e de criança que assumi na realização desta pesquisa. 

A segunda parte – A construção da identidade pessoal pela criança – é 

constituída pelo Capítulo 3, intitulado A tessitura de uma explicação sobre a 

construção da identidade pela criança da educação infantil. Neste capítulo, busco 

explicitar, a partir da fala de crianças e professoras como compreendo a construção 

da identidade pessoal pela criança refletindo, com base na prática observada, sobre 

a intervenção/mediação da professora da Educação Infantil nessa construção. 

A terceira parte – As temáticas históricas na Educação Infantil – é 

formada pelos Capítulos 4 e 5. No Capítulo 4, designado como A tessitura de uma 

concepção de história e de sua história, analiso a partir da história da historiografia 

ocidental uma concepção de História e, nessa perspectiva, reflito sobre o ensino da 

História, fazendo referência à sua estrutura de área, ao seu ensino e aprendizagem 

e às propostas oficiais para o ensino dessa área de conhecimento na Educação 

Infantil.  

O Capítulo 5, é denominado de A tessitura de relações entre as temáticas 

históricas e a construção da identidade, nele procuro evidenciar a ação mediadora 

do professor na construção da identidade pessoal pela criança ao planejar situações 

didáticas, envolvendo os conhecimentos históricos.  

No capítulo 6, sob o título de Entrelaçando e arrematando fios: a tessitura 

de uma síntese provisória, avalio a trajetória teoricometodológica vivenciada nesta 

pesquisa retomando a questão e os objetivos que nortearam o trabalho. Destaco, 

também, algumas ideias construídas/reafirmadas durante as discussões efetivadas, 

na tentativa de apresentar síntese da reflexão realizada durante todo o percurso do 

trabalho.  
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I PARTE: A TESSITURA DE UMA TRAJETÓRIA TEORICOMETODOLÓGICA 

 

 
[...] Escrever sobre a própria prática é um ato de ousadia 
[...] é um momento em que você se desvela e vai 
adquirindo a liberdade e permitindo a outros que 
entendam um pouco do trabalho que você faz.Para mim, 
fazer pesquisa é também isso (IVANI FAZENDA,1992). 

 

Nesta parte da tese, apresento a trajetória teoricometodológica, da 

investigação. Assim, no capítulo um, reconstruo como fui tecendo a metodologia da 

pesquisa – sua abordagem e natureza - e justifico a escolha dos procedimentos 

metodológicos adotados. Explicito os motivos da definição pelo NEI como campo 

empírico e, também, como ocorreu à seleção dos colaboradores da pesquisa - 

professoras e crianças – apresentando breve perfil dos mesmos. Por fim, discorro 

acerca da organização dos dados indicando as minhas intenções sobre a sua 

interpretação.   

No capítulo dois, caracterizo o campo empírico apresentando aspectos 

relacionados à sua fundação, suas atividades e os princípios teóricos que estruturam 

o seu fazer pedagógico.  Na conclusão do capítulo, apresento a concepção de 

Educação Infantil e de criança que assumi na realização desta pesquisa. 
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1 A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

 

1.1 NA FALA DA AUTORA, O ENTRELAÇAR DOS FIOS PARA EXPLICITAR A 

DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM E DA NATUREZA DA PESQUISA.  

 

No exercício de me constituir como pesquisadora, assumo a 

compreensão que a investigação educativa não pode se reduzir à produção de 

conhecimento para incrementar o corpo teórico do saber pedagógico que seja 

generalizável a qualquer realidade educacional. Neste sentido, compreendo que 

esta forma de investigação deve contribuir para/com a transformação dos 

conhecimentos, atitudes e comportamentos dos que participam concretamente de 

cada situação educativa investigada. Revela-se, assim, o caráter educativo da 

investigação (FREIRE, 2000; GÓMEZ, 1998). 

Deste modo, entendo que, como pesquisadora, educo-me ao reconhecer 

o que ainda não conhecia e educando os outros envolvidos em minha investigação 

não só no momento de comunicar e anunciar a novidade apontada pela pesquisa, 

mas, também, durante todo o seu processo (FREIRE, 2000). Isto, porque, desde o 

momento que apresento o projeto de pesquisa, possibilito aos sujeitos, nele 

envolvidos, que se indagarem sobre o objeto do meu estudo, rememorando e 

relacionando fatos, tomando consciência destes, mesmo que essa conscientização 

seja provisória e venha a ser questionada no futuro.  

Assumindo tal característica, a investigação educativa é então percebida 

como fenômeno social e, inevitavelmente, marcado pela interação. Assim, a 

realidade investigada e o pesquisador são mutuamente influenciados imprimindo a 

investigação caráter construtivo-interpretativo em sua forma de produzir 

conhecimento. 

Tal concepção acerca da investigação educativa impõe a adoção de 

abordagem de pesquisa que se paute por caráter epistemológico e não 

simplesmente metodológico. 

Este aspecto, segundo González Rey (2002), é determinante na 

abordagem qualitativa de pesquisa que, nas palavras deste pesquisador, define-se 
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essencialmente pelos processos implicados na construção do conhecimento e pela 

forma de se produzir conhecimento. 

Esta é, então, a proposta tericometodológica que assumi nesta 

investigação por considerar que as suas características são as mais apropriadas à 

pesquisa a que me propus realizar, focalizando o cotidiano da Educação Infantil, 

buscando compreender as contribuições das situações didáticas, envolvendo as 

temáticas históricas para a construção da identidade pessoal das crianças. 

Os princípios da abordagem qualitativa vêm sendo adotados nas 

pesquisas em educação desde as últimas décadas do século 20. A opção por essa 

abordagem metodológica responde a ênfase por ela atribuída ao processo e não 

simplesmente aos resultados ou produto (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Conforme têm 

afirmado Lüdke e André (1986), o interesse do pesquisador é o de verificar como o 

objeto de seu estudo se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas, colocando-se no meio da cena investigada, participando dela 

e tomando partido na trama da peça. 

Deste modo, a influência mútua entre investigador e a realidade 

investigada é condição imperativa na produção do conhecimento, exigindo vivência 

prolongada do investigador no ambiente natural, em que o fenômeno investigado se 

origina e se desenvolve. Aspecto que contribui para o reconhecimento do 

pesquisador como instrumento principal na construção dos dados (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994).  

Esta foi à postura que adotei durante a pesquisa, por entender que o 

fenômeno por mim observado – as relações entre o conhecimento histórico e o 

processo de construção da identidade pessoal pela criança da Educação Infantil - é 

significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre. Assim, analisei que 

quanto mais eu adentrasse no ambiente em que os sujeitos envolvidos nesse 

fenômeno se relacionavam, observando e registrando suas ações, palavras e 

gestos, mais condição teria de compreender o processo investigado.  

Outro aspecto característico da abordagem qualitativa é a importância que 

a palavra escrita desempenha na investigação, tanto na construção dos dados 

quanto para a divulgação dos resultados, fato que, segundo Bogdan e Biklen (1994), 

atribui a essa abordagem caráter descritivo.  



24 

 

Além dessas especificidades, Bogdan e Biklen (1994, p. 49-50) 

assinalaram também como características da abordagem qualitativa que a recolha 

de dados não visa confirmar ou infirmar hipóteses previamente construídas. Por fim, 

defenderam que o significado atribuído pelos sujeitos ao fenômeno estudado é de 

fundamental importância para o pesquisador que, neste sentido, adota estratégias e 

procedimentos que lhes permita apreciar e analisar as experiências dos participantes 

da investigação.  

Ao lançar-me nessa tarefa de empreender uma pesquisa que 

possibilitasse a interlocução com outras professoras da Educação Infantil era latente 

o meu desejo em realizar investigação de forma atuante, em que a minha 

participação não se limitasse a registrar e interpretar o que observava.  

Acalentada por esse desejo, fui me acercando dos princípios da pesquisa 

participante e neste empreendimento pude constatar que a investigação a qual me 

propunha a realizar não encontrava respaldo nesse tipo de pesquisa, pois a 

pesquisa participante deve responder aos anseios de um projeto político e ser gerida 

por algum Movimento Social. O problema a ser investigado deve ser 

proposto/construído com os sujeitos que fazem parte da realidade investigada, uma 

vez que é pesquisado deve servir a estes e não apenas ser a pesquisa que serve ao 

pesquisador (DEMO, 1984).  

Mesmo descartando que essa não seria a natureza de minha pesquisa, o 

sentimento de ser uma observadora participante propondo situações, discutindo 

sobre a temática com as professoras, tornando-as minhas parceiras na investigação, 

era muito forte. Esse sentimento me fez pensar, então, que a investigação por mim 

empreendida poderia estar próximo dos princípios da pesquisa-ação. 

No entanto, percebi que esse, também, não se tratava do tipo de 

pesquisa que pretendia realizar, isto porque a pesquisa-ação tem como objetivo 

fundamental a melhoria da prática a partir da necessidade de elucidar e diagnosticar 

um problema nela originado a partir da perspectiva dos implicados no processo – 

professores, alunos, pais, direção (PEREIRA, 1998). 

Apesar de ter consciência que a investigação traria melhorias 

consideráveis a minha prática e a das professoras que dela participariam esse dado 

não era suficiente para caracterizá-la como pesquisa-ação, uma vez que o problema 

que se buscava investigar foi identificado por mim e não pelas professoras que tomei 
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como minhas parceiras de pesquisa. Outro aspecto que é muito presente na 

pesquisa-ação e não se constituía como o cerne de meu empreendimento é o fato 

deste tipo de pesquisa ser uma estratégia associada à formação das pessoas 

envolvidas. 

Frente a esse dilema acerca de qual era de fato a natureza de minha 

pesquisa - não se tratava de conduzir as professoras a analisar a sua própria 

realidade como indica a pesquisa participante, nem se constituía em auxiliá-las na 

resolução de um problema por ela identificados nesta realidade como propõe a 

pesquisa-ação – foi se evidenciando cada vez mais que nessa investigação buscava 

promover a aproximação das professoras da pesquisa, tornando-as minhas 

parceiras na investigação; sem, contudo, perder de vista que nesta parceria não há 

igualdade absoluta, haja vista que os parceiros trazem diferentes conhecimentos 

para a colaboração. Essa parceria se caracteriza pela paridade no relacionamento e 

pelo reconhecimento e respeito que os envolvidos têm pela contribuição de cada um 

para a investigação (ZEICHNER, 2002). 

Nesse sentido, a investigação foi pouco a pouco assumindo as diretrizes 

metodológicas da pesquisa colaborativa (ZEICHNER, 2002; PIMENTA, 2007; 

LOIOLA, 2007; IBIAPINA; RIBEIRO; FERREIRA, 2007). Acerca dessa forma de 

encaminhar o estudo, Pimenta comenta que esse tipo de investigação: 

 
[...] Supõe ampla e explícita interação entre pesquisadores e professores. 
Nessa sistemática de trabalho não se pretende que o professor 
universitário, considerado especialista, dite os rumos das mudanças, e que 
os professores da escola sejam meros executores. A pesquisa é feita com a 
escola e não sobre a escola. Professores e pesquisadores são parceiros, 
responsáveis pelo projeto (PIMENTA, 2007, p. 3). 

 

No entanto, nessa investigação a interação da pesquisadora não se daria 

só com as professoras, mas também com as crianças uma vez que, para 

compreender as relações entre o conhecimento histórico e o processo de construção 

da identidade pessoal pela criança da Educação Infantil, considerei ser necessário 

participar dos momentos de planejamento fornecendo subsídios teóricos às 

professoras e definindo com elas procedimentos a ser utilizados nas aulas.  

Dessa forma, estaria intervindo nas tomadas de decisões que 

favoreceriam o processo de construção da identidade pessoal das crianças 

envolvidas na pesquisa. Fato que se constituiu como uma inovação a pesquisa 
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colaborativa, pois a intervenção se deu sobre os processos de constituição da 

criança e não no processo de formação das professoras. 

Assim, a partir da escuta das vozes das crianças fui buscando 

compreender como elas vão tomando consciência de si e como as situações 

didáticas envolvendo temáticas históricas vão contribuindo neste processo. 

Dentro dessa perspectiva, em minha pesquisa trabalhei com o que 

Demartini (2002) denomina de relato das crianças diferenciando-os dos relatos sobre 

a criança. Para ela, a diferença entre esses relatos se refere, entre outros aspectos, 

ao tipo de material que é produzido e quanto ao tipo de fonte a que se pode recorrer.  

Então, Demartini (2002) define o relato sobre a criança como aquele que 

geralmente é produzido por pessoas (adolescentes, adultos) que já passaram pela 

infância. Ou seja, este relato diz respeito a um período da vida que ficou para trás, 

podendo assim refletir diferentes maneiras de sentir e relatar este período. 

Em relação ao relato das crianças Demartini (2002) observou que este é 

produzido pelas próprias crianças a partir da identidade e memória que, na minha 

concepção, encontra-se em intenso e efervescente processo de construção 

conforme discuto na segunda parte deste trabalho.  

Acerca do relato produzido pelas próprias crianças essa pesquisadora 

comenta que “[...] uma criança, de qualquer grupo social, após breves espaços de 

tempo, já construiu algum tipo de identidade, tem uma memória construída. Os 

relatos infantis envolvem essa memória, essa identidade [...]” (DEMARTINI, 2002, p. 

7). 

Realizar uma pesquisa possibilitando a criança produzir relatos a partir de 

sua memória e identidade lhe confere na investigação o lugar de ator social com voz 

e ação, integradas nos processos de investigação em que participam em 

colaboração, mais ou menos consolidada, com os adultos.  

É essa inovação que penso trazer, a partir da investigação por mim 

desenvolvida, para a pesquisa colaborativa. Uma outra inovação se refere ao fato de 

não ter realizado as sessões reflexivas tal como tem sido proposto por 

pesquisadores que adotam esse tipo de pesquisa (IBIAPINA; LOUREIRO JÚNIOR; 

BRITO, 2007; PIMENTA; GHEDIN; FRANCO, 2006). 

Tal procedimento se deve primeiramente ao fato de, mesmo sendo uma 

pesquisa de natureza colaborativa, o objetivo da investigação não estava voltado 
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diretamente para a formação das professoras. Em segundo lugar, os momentos que 

constituem as sessões reflexivas – descrição, informação, confronto e reconstrução 

(IBIAPINA; ARAÚJO, 2008) – de certa forma já estavam instituídos no NEI pois, ao 

longo de sua história, seus professores  desenvolveram a cultura de análise de suas 

práticas durante os momentos de planejamento, grupos de estudos e espaço de 

escuta7.  

A partir da prática da análise o fazer cotidiano das professoras em sala de 

aula e os problemas reais nela vivenciados se constituem como elemento de 

reflexão efetivando-se como eixo de todo o currículo e como espaço de 

aprendizagem e de construção do pensamento prático do professor. 

Realizar esse percurso teoricometodológico contribuiu para evidenciar 

cada vez mais o caráter dinâmico da abordagem qualitativa, percebido por mim 

desde a época do mestrado me dando a sensação que os tipos de estudo presentes 

nessa abordagem não se constituem só uma coisa ou só outra. Isto, no entanto, não 

exprime uma indefinição da abordagem, mas reflete a sua dinamicidade e demonstra 

o quanto a sua forma de organização respeita tanto as condições da participação do 

pesquisador e a natureza do objeto por ele focalizado. Tudo isso me remete mais 

uma vez ao pensamento de González Reis (2002) ao afirmar que a diferença entre o 

qualitativo e o quantitativo é epistemológica, e não metodológica. 

 

1.2 NA FALA DA AUTORA, O TRANÇAR DOS FIOS PARA EXPLICITAR A 

DEFINIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O caráter dinâmico da abordagem qualitativa também se manifestou no 

momento da definição dos procedimentos a serem usados na construção dos dados, 

pois não postula regras a serem seguidas e sim orientações. 

Desse modo, os procedimentos servem ao pesquisador e não o contrário, 

possibilitando-lhe uma maior flexibilidade ao escolher os que consideram mais 

adequado a construção e tratamento dos dados, a partir do princípio da 

complementaridade e correlação (RAMALHO; NUÑEZ, 2006) entre esses 

procedimentos, ajudando a superar as limitações próprias de cada um, na busca de 

respostas para a questão de estudo. 
                                                             
7 No capítulo dois em que faço a caracterização do lócus da pesquisa apresento mais informações 
acerca desses momentos do trabalho das professoras do NEI. 
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Guiada por essa compreensão, visando à construção dos dados, adotei 

como procedimentos metodológicos a análise documental (a proposta de conteúdos 

e os relatórios da prática pedagógica das professoras que atuam no lócus da 

pesquisa). Para tomar nota das observações e entrevistas utilizei como instrumento 

registros sonoro e imagético e o diário de campo. 

O uso de documentos na construção de dados justifica-se pelo fato de 

concebê-los como veículo vivo de informações (LAVILLE; DIONNE, 1999) acerca da 

realidade investigada. Nesse sentido, utilizei como fonte documental alguns dos 

documentos do tipo técnico (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), produzidos pela escola - a 

proposta de conteúdos do NEI e os relatórios da prática pedagógica das professoras 

produzida entre os anos de 1999 a 2008. No desenvolvimento da pesquisa se juntou 

a esses documentos um livro da história familiar das crianças sujeitos da pesquisa, 

produzido com e por elas durante a efetivação da investigação.  

O uso da proposta de conteúdos da escola8 justificou-se por permitir a 

identificação dos conteúdos de História que fazem parte dos conhecimentos 

históricos trabalhadas no NEI e quais desses conhecimentos estão mais diretamente 

relacionados à construção da identidade pela/na criança. É oportuno esclarecer que 

além dessa proposta de conteúdos a escola dispõe de proposta curricular, que se 

encontra em fase de elaboração9.  

Nessa proposta consta o histórico da instituição, os princípios que 

fundamentam a sua prática, bem como a concepção das áreas de conhecimento 

(Linguagem oral e escrita, Matemática, Arte, Ciências Naturais, Ciências Sociais, 

Educação física) trabalhadas junto às crianças e a indicação de como e o que 

                                                             
8 A proposta de conteúdos é um documento que visa orientar as professoras acerca dos conteúdos 
mínimos a serem trabalhados em cada área de conhecimento – Linguagem oral e escrita, 
Matemática, Artes, Educação Física, Ciências Naturais e Sociais. O formato atual dessa proposta foi 
elaborado pelas coordenadoras da escola, no ano 2000, tendo como referência alguns dos cadernos 
de planejamento das professoras e as fichas de avaliação das crianças. Desde então, esse 
documento vem passando por diversas mudanças, fruto das reflexões da equipe e do resultado das 
pesquisas de algumas professoras no nível de doutorado, mestrado ou especialização. Atualmente, a 
estrutura dessa proposta contempla os seguintes aspectos: área de conhecimento; turma/faixa etária; 
objetivos mínimos; conteúdos possíveis e algumas orientações metodológicas – sugestões de 
atividades. Como documento a ser analisado nessa pesquisa selecionei apenas a proposta para a 
área das Ciências Sociais (ANEXO A) por contemplar as temáticas a serem analisadas nesta 
investigação. 
9 A referida proposta está sendo elaborada pela equipe da escola desde 1999. Os textos que 
compõem a mesma são sínteses feitas a partir das teses, dissertações e monografias produzidas 
pelas professoras da escola. 
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trabalhar em cada uma dessas áreas. No entanto, a área na qual se pode encontrar 

os conhecimentos históricos – Ciências Sociais - ainda não foi redigida. 

A escolha dos relatórios da prática pedagógica das professoras tem como 

justificativa permitir uma visão primeira acerca de como as temáticas históricas são 

trabalhadas, uma vez que estes documentos se constituem nos registros das 

atividades vivenciadas junto às crianças. Esses relatórios, em um primeiro momento, 

após serem discutido com a coordenação da escola, ajudam às professoras a 

discutirem com os pais - durante as reuniões pedagógicas que acontecem 

bimestralmente - os trabalhos desenvolvidos junto aos seus filhos. Depois, eles são 

arquivados, servindo como fonte de pesquisa/estudos não só para as professoras da 

escola, mas também para alunos do curso de Pedagogia, estagiários e professores 

que frequentam os cursos de extensão ministrados pelo NEI.  

À princípio, selecionei nove relatórios, tendo como critério que estes 

abordassem Tema de Pesquisa, relacionado à história dos nomes das crianças. 

Analisando esses documentos, observei que dos nove relatórios oito relacionavam o 

tema com o processo de construção da identidade pela criança, ou seja, ao definir o 

objetivo do relato as professoras anunciavam que a experiência a ser relatada 

tratava de alguns aspectos relacionados à construção da identidade das crianças, 

como se pode observar nos seguintes trechos: 

 
O presente relato tem como objetivo expor o trabalho pedagógico 
desenvolvido mediante alguns aspectos relacionados com a construção da 
identidade das crianças de uma turma de educação infantil, com idade 
média de 3 anos e 10 meses a 4 anos e 7 meses (RIBEIRO; BRITO, 2007, 
p. 1). 
 
[...] O primeiro tema de pesquisa, logo após o período de adaptação se 
constitui em a “história de vida das crianças”. Essa escolha deu-se pela 
necessidade de organizar uma vivencia que possibilitasse o 
desenvolvimento da capacidade sensorial e intelectual dos alunos 
pequenos, com a finalidade de iniciá-los no processo de reflexão sobre suas 
características como pessoa e criança, na busca da construção da 
identidade (RIBEIRO; SANTOS, 2003, p. 8).  
 
Nosso primeiro tema de pesquisa com este grupo refere-se ao jeito de ser 
de cada um de nós, a singularidade que caracteriza todo ser humano [...] 
Lidar com as diferenças – de qualquer ordem – implica numa construção 
diária, no sentido de exercitar o respeito a esse ser estranhamente igual, 
com particularidades tão suas. Só com o tempo começamos a perceber que 
a construção da nossa identidade se dá também (e, sobretudo) na 
convivência com o outro, ou a partir dele e isso “provoca” crescimento, 
mudanças e aprendizagens. Procuraremos, a seguir, fazer um breve relato 
de como se deu o trabalho – as idéias e percepções das crianças, as 
intervenções feitas, as atividades e pontos mais significativos – e como cada 



30 

 

um de nós vem se constituindo como integrante deste grupo (SILVA; 
BRITO, 2004, p. 2-3). 
 

Em um dos nove relatórios, as professoras explicitaram que trabalhar a 

história do nome das crianças era um pretexto para sistematizar atividades 

significativas voltadas para o processo de alfabetização das mesmas: 

 
[...] Os objetivos com essa pesquisa visava, portanto, de forma 
contextualizada trabalhar as formas gráficas convencionais da escrita, além 
de fazer com que as crianças percebessem que marcar, identificar objetos 
ou pessoa faz parte da prática social da nossa cultura. Através desse 
estudo possibilitamos também nos conhecer e entender melhor uns aos 
outros. Conhecer, um pouco, sua história e de seus colegas (SILVA; 
GUERRA, 2001, p. 6). 

 

Esse motivo também foi encontrado no único relato que não fez relação 

entre o tema – a história dos nomes das crianças, e o processo de construção da 

identidade. Nos relatos em que percebemos essa relação encontrei, em apenas um, 

atividades que identifiquei como relacionadas ao trabalho com temáticas históricas – 

trabalho com documentos (certidão de nascimento das crianças) e visita de estudo 

(a um dos cartórios da cidade): 

 
[...] Utilizamos o registro de nascimento para dar continuidade ao estudo. As 
crianças já o conheciam, mas demonstraram grande interesse ao se 
apropriarem dos conteúdos das certidões, tais como: local, data e hora do 
nascimento, nome e sobrenome, avós paternos e maternos, declarantes, 
testemunhas [...]. Combinamos uma visita ao cartório para enriquecer o 
nosso estudo, pois sentia nas conversas dificuldade por parte deles em 
construir mentalmente esse espaço (CAPISTRANO, 2000, p. 3-4). 

 

A análise desses relatórios deu subsídio para a elaboração do roteiro das 

entrevistas realizadas com as crianças e também se constituiu num momento de 

preparação para a entrada em campo, para a realização das observações, pois 

apesar de conhecer bem o contexto no qual iria atuar como pesquisadora a leitura 

desses relatos, sustentada pela questão e objetivos da investigação, possibilitariam 

conhecer também os aspectos que deveriam chamar a minha atenção no 

comportamento das professoras e crianças durante as sessões de observação. 

Refletindo sobre a observação enquanto um dos procedimentos 

privilegiados nas abordagens mais recentes de pesquisa educacional, Lüdke e 

André (1986) comentam que para garantir à validade e a fidedignidade da 

investigação a observação precisa ser controlada e sistemática, através de um 
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planejamento cuidadoso. Nesse planejamento, o investigador deve decidir acerca do 

seu grau de envolvimento na observação; definir como explicitará o seu papel e os 

propósitos de seu estudo para os partícipes da pesquisa, bem como prever a 

duração do seu período de permanência em campo. 

Levando em consideração esses aspectos, optei por desenvolver 

observação caracterizada por imersão total do pesquisador, na fase inicial do 

estudo, e distanciamento gradativo nas fases subsequentes.  

Em relação à explicitação de meu papel e dos propósitos do estudo, 

decidi assumir o que Lüdke e André (1986) denominaram como papel de observador 

como participante; no caso específico da minha pesquisa, considero-me uma 

observadora colaboradora. Ao assumir este papel o pesquisador revela desde o 

início a sua identidade e os objetivos da pesquisa ao grupo pesquisado. Esse 

processo de revelação das intenções da investigação aconteceu em quatro 

momentos – para toda equipe da escola, para a coordenação, para as professoras e 

os pais das crianças envolvidas na pesquisa.  

O primeiro deles ocorreu em uma reunião administrativa que marcava o 

início do ano letivo para a equipe da escola. Nessa reunião, encontrava-se toda a 

equipe da escola - a direção, o corpo docente e o pessoal de apoio. Apresentei 

brevemente o projeto, informando o turno e a turma com a qual iria trabalhar. Após o 

momento coletivo procurei a direção para entregar a solicitação de autorização 

(APÊNDICE A) para a realização da pesquisa. 

No segundo momento de explicitação de minhas intenções enquanto 

pesquisadora, sentei com a coordenação da escola e apresentei, em linhas gerais, 

porém com mais detalhes, em que consistia a pesquisa, usando para isso o material 

que produzi para ser apresentado no Seminário de Pesquisa II10 (APÊNDICE B). 

Informei ainda, quais seriam as minhas primeiras intervenções junto às professoras 

colaboradoras – sugerir a história do nome das crianças como Tema de Pesquisa, 

como também a leitura de alguns relatos da prática da escola envolvendo essa 

temática. Essa iniciativa fez-se necessária, pois, de certa forma, estaria interferindo 

no trabalho da coordenadora e esta no meu, uma vez que os meus encontros com 

                                                             
10 O Seminário de Pesquisa II é uma das disciplinas obrigatórias para o nível de doutorado do 
PPGED, com a seguinte ementa: Examina o estágio de progressão da tese, à luz das sugestões e 
contribuições apresentadas no Seminário de Pesquisa I e no Seminário de Formação Doutoral I. 
Aprofunda as discussões teórico-metodológicas para a apreensão e construção das questões de 
pesquisa. Avalia a produção da tese e sua estrutura inicial. 
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as professoras colaboradoras aconteceriam nos horários de planejamento que 

quinzenalmente conta com a participação da coordenação.  

O terceiro momento de explicitação de meu papel e dos propósitos do 

estudo aconteceu num encontro com as professoras colaboradoras, em que 

apresentei o projeto, utilizando o mesmo material apresentado à coordenação, 

historicizando como foi se configurando o meu interesse pelos temas nele envolvidos 

- conhecimento histórico e construção da identidade. 

As professoras solicitaram os relatórios selecionados para pensarem 

como começar a abordagem do Tema de Pesquisa junto à turma, pois iriam iniciar, 

já na primeira semana de aula, um trabalho com o sobrenome das crianças que 

seria introduzido no cartão de chamada. Aproveitei essa ocasião para solicitar 

autorização para gravar, em áudio, os nossos encontros durante o planejamento.  

O quarto e último momento de explicitação de meu papel e dos propósitos 

do estudo aconteceram durante a primeira reunião pedagógica com os pais. Nessa 

reunião, as professoras apresentaram as características das crianças, com ênfase 

nos aspectos afetivo, cognitivo e motor, e qual a proposta de trabalho com a turma, 

levando-se em conta essas características. Após essa apresentação pude conversar 

com os pais sobre o projeto, solicitando autorização por escrito para fazer registro 

sonoro e imagético das crianças (APÊNDICE, C). 

A definição acerca da duração de permanência em campo teve como 

referência a minha experiência enquanto professora da instituição que me permitiu 

definir que essa permanência seria de um bimestre – período que costuma durar o 

estudo de um Tema de Pesquisa nas turmas 4 (quatro) e 5 (cinco) -, concentrando 

as observações em um dos momentos da rotina de trabalho da turma. A definição 

desse momento, em princípio, levou em consideração o planejamento semanal das 

atividades das professoras (ANEXO B), ficando as observações concentradas na 

segunda-feira, antes do horário do parque, e na terça e quinta-feira, após o 

momento do parque. 

Como algumas das sessões de observação seriam filmadas, esses 

horários foram redefinidos para antes da hora do parque para se adequar ao horário 

de funcionamento da Oficina de Tecnologia Educacional (OTE) da UFRN, 
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contratada11 para realizar as filmagens. No entanto, quando se fazia necessário elas 

ocorriam em outros dias e outros momentos da rotina.  

No total foram realizadas vinte e uma observações da prática pedagógica 

no período de 26/02/2008 a 30/04/2008. Destas, doze foram filmadas. Nelas o que 

guiava o meu olhar era buscar identificar aspectos que me possibilitassem a 

compreensão acerca das relações entre o conhecimento histórico e o processo de 

construção da identidade pessoal pela criança.  

Essas observações também se pautavam nos objetivos definidos pelas 

professoras colaboradoras durante as reuniões de planejamento para o 

desenvolvimento do Tema de Pesquisa que estava sendo estudado – Todo mundo 

tem nome e sobrenome. Por quê? -. Então, a partir desses objetivos elaborei um 

roteiro de observação com os seguintes elementos: período, objetivo, delimitação do 

campo, situações a serem observadas, unidades de observação (APÊNDICE D). 

Esse roteiro me possibilitava definir para onde focar o meu olhar.  

Para o registro dessas observações utilizei de forma combinada as 

anotações escritas no diário de campo, fotografias, gravação em áudio e filmagem.  

As anotações escritas estiveram sempre presentes quando utilizei a gravação em 

áudio e/ou filmagem, porém em três observações à escrita foi o único instrumento 

utilizado. Já a gravação em áudio foi o registro utilizado em cinco das observações, 

sendo que uma das sessões aconteceu nos horários antes e após o parque. Os 

registros em áudio perfizeram um total aproximadamente a 5 horas de gravação. 

No que se referem aos registros fotográficos, estes aconteceram 

concomitantemente com os registros em áudio, filmados ou escritos, sendo 

utilizados para registrar alguns aspectos considerados relevantes na observação, 

como a participação dos pais durante o estudo12. Este registro também foi utilizado 

para captar imagens de algumas produções das crianças e do ambiente da sala de 

aula.  

                                                             
11  A contratação dos serviços da OTE se deu em parceria entre a pesquisadora e o NEI. A instituição 
responsabilizou-se por 50% dos custos e em contrapartida a pesquisadora cederá o material filmado 
para realizar edição documentando o trabalho com Tema de Pesquisa. 
12 Tendo como referência os objetivos definidos para o desenvolvimento do tema de pesquisa “Gente 
tem nome e sobrenome. Por quê?” as professoras, durante os encontros de planejamento, pensaram 
em realizar atividades em que os pais pudessem participar contando a história familiar das crianças, 
ensinando a fazer nos momentos de culinária a comida preferida da família e durante as aulas de 
educação infantil, ensinar brincadeiras de seu tempo de criança.  
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A opção pelo registro das observações através da filmagem se justifica 

pela versatilidade deste recurso que possibilita imagens muito próximas do real e, 

igualmente, oferecer um maior número de informação sobre a prática observada 

(IBIAPINA; ARAÚJO, 2008). 

Durante as filmagens a câmera em alguns momentos era fixada em tripé 

em um ponto da sala que incluísse um maior número de alunos e em outros era 

deslocada pelos diversos cantos da sala de aula, visando abranger situações da 

prática significativas à pesquisa. Este tipo de registro esteve presente em doze 

observações, com duração aproximada de uma hora e meia por sessão, perfazendo, 

no final, um total de 16 horas de filmagem.  

No quadro abaixo é possível visualizar a relação das observações da 

prática pedagógica e suas formas de registro: 

 
N° DATA TÍTULO SITUAÇÃO 
01 26/02/08 - Apresentação do novo cartão de chamada contendo nome e 

sobrenome das crianças. 
A 

RE 

02 13/03/08 - Entrevista com as crianças RE 

03 17/03/08 - Introdução do Tema de Pesquisa (questões apresentadas pelas 
professoras para levantamento das ideias iniciais das crianças 
sobre o tema).  
- Organização do painel com as questões de estudo.  

 

F 

RE 

04 18/03/08 - Socialização das primeiras descobertas das crianças sobre as 
questões da pesquisa.  
- Confecção da tabela dos sobrenomes da turma. 
- Leitura dos questionários com dados das crianças. 

F 

RE 

05 24/03/08 - Retomada das informações dos questionários com dados das 
crianças. 
- Leitura das histórias de vida das crianças e organização do 
quadro de aniversariantes 
- Conversa sobre a função do sobrenome. 

 

A 

RE 

06 25/03/08 - Leitura e ilustração da música de Chico Buarque “Gente têm 
sobrenome” (ANEXO C).  
- Exibição, comentário e ilustração do clip da música “Eu” de Paulo 
Tatti (ANEXO D). 

 
F 

RE 

07 28/03/08 - Entrevistas com as crianças. RE 

08 28/03/08 - Leitura de material com a origem do sobrenome Lima.  A 
RE 

09 31/03/08 - Exibição, comentário e ilustração do clip da música “Eu” de Paulo 
Tatti. 

F 
RE 

10 01/04/08 - Comentário da atividade de casa relacionada a história familiar 
das crianças. 

 
F 
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- Comentário sobre a origem do sobrenome de Vi. 
- Exibição de imagens de novos brasões dos sobrenomes das 
crianças da sala. 

RE 

11 03/04/20
08 

- Comentário sobre o cronograma da vinda dos pais para contarem 
a história familiar dos filhos. 
- Conversa sobre como surgiu a necessidade de se adotar o 
sobrenome. 
- Entrevista com as crianças.  

 
F 

RE 

12 04/04/08 - Leitura da poesia Identidade de Pedro Bandeira (ANEXO E). A 
RE 

13 07/04/08 - Comentário da atividade de casa relacionada às características 
das crianças. 
- Observação do RG das crianças e professora e de uma certidão 
de nascimento. 

F 
RE 

14 08/04/08 - Participação do pai de Isa contando a história familiar da filha.  F 
RE 
FO 

15 10/04/08 - produção do material para a organização do painel (desenho dos 
brasões, escrita de textos). 

F 
RE 
FO 

16 14/04/08 - produção do material para a organização do painel (desenho dos 
brasões, escrita de textos). 

A 
RE 

17 15/04/08 - Participação do pai de Ped contando a história familiar do filho. 
- Entrevista com as crianças.  

F 
RE 

18 17/04/08 - Montagem do painel com os brasões dos sobrenomes da turma.  
- Participação da mãe de Pab contando a história familiar do filho.  

F 
RE 
FO 

19 22/04/08 - Conversa sobre o significado de um dos sobrenomes de Vi. 
Conclusão da escrita do texto coletivo sobre a origem dos brasões. 
 - Conclusão da leitura do livro “A família em primeiro lugar: guia da 
criança”, de J. S. Jackson. 
- Leitura de material para compreender a participação dos romanos 
na origem dos brasões.  

 
A 
 

RE 

20 24/04/08 - Retomada do que aprenderam durante o estudo. 
- Entrevista com as crianças. 

F 
RE 

21 30/04/08 - Lançamento do livro “As histórias familiares das crianças da 
turma 4” produzido com e pelas crianças durante o estudo. 

RE 
FO 

LEGENDA 
F: Filmada            RE: Registro Escrito            A: Áudio            FO: Fotografada 

Quadro 1: Relação das observações da prática pedagógica 
Fonte: Construção da autora. Adaptação realizada com base em Andrade 1998. 

 

Concomitante a realização das sessões de observação em sala de aula e 

das reuniões de planejamento foram efetivadas as entrevista com as crianças, 

professoras e coordenadora com o intuito de recolher dados descritivos na 

linguagem dos partícipes da investigação, permitindo-me desenvolver uma ideia 
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sobre a maneira como estes interpretam aspectos relacionados às temáticas 

envolvidas na investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

No intuito de construir dado a partir da linguagem dos participantes da 

investigação, optei por adotar a entrevista semi-estruturada, guiada por roteiro, com 

pontos básicos relacionados à problemática central da investigação, visando, com 

isso evitar a falta ou o excesso de controle de minha parte, na busca das 

informações junto aos entrevistados. 

Antes de realizar as entrevistas com as professoras colaboradoras, 

procedi a testagem do roteiro, realizando entrevista piloto com três professoras que 

atuavam na Educação Infantil; duas pertenciam ao quadro docente do NEI e a 

terceira professora exercia a docência em uma das creches do Movimento de 

Integração Social (MEIOS) da cidade de Natal.  

Nessa testagem, a minha intenção era verificar a clareza das questões e 

iniciar-me no procedimento de entrevistar desenvolvendo as características de um 

bom entrevistador – ouvir cuidadosamente o entrevistado, comunicar o seu interesse 

pessoal pelo que ele fala e utilização de expressões faciais adequadas, estimular o 

entrevistado a ilustrar com exemplos alguns dos aspectos que menciona (BOGDAN 

e BIKLEN, 1994). 

A partir da escuta das gravações dessas entrevistas fiz os ajustes 

necessários ao roteiro que estava organizado em cinco partes (APÊNDICE E), 

visando à obtenção de dados que me permitissem traçar um perfil das colaboradoras 

no que diz respeito a sua formação, atuação na Educação Infantil, intenções ao 

desenvolver um Tema de Pesquisa com a história dos nomes das crianças e de 

suas concepções de identidade e de História.  

As entrevistas aconteceram em dias diferentes com horários combinados 

previamente com as colaboradoras e foram gravadas em MP3. Com as professoras 

as entrevistas foram realizadas em horário contrário ao da sala de aula.  Duas 

entrevistas aconteceram na sala da coordenação de pesquisa e extensão do Núcleo 

de Estudos e Pesquisa da Infância (NEPI)13 e a outra em uma das salas de 

professores deste mesmo prédio. Durante a realização dessas entrevistas foi 

possível garantir somente a minha presença e a da professora entrevistada nesses 

locais.  
                                                             
13 Prédio onde as professoras realizam as atividades de planejamento, estudo, pesquisa e extensão. 
Essas atividades serão melhor explicadas no capítulo dois. 
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Com as crianças, iniciei as entrevistas na mesma semana em que 

comecei as observações. O roteiro (APÊNDICE F) utilizado junto a elas foi 

elaborado a partir da leitura dos relatórios da prática e da tese de Ribeiro (1997) 

sendo constituído por treze questões. A minha intenção em realizar essas 

entrevistas era a de observar a percepção que a criança tem dela mesma no que se 

referem à sua história pessoal, suas características físicas, modos de agir e pensar. 

Estes dados me permitiram esboçar um perfil de cada criança que participou da 

pesquisa. 

Visando garantir que as informações produzidas a partir das entrevistas 

com as crianças acontecessem num clima de interesse e segurança as sessões 

foram delineadas juntamente com as professoras colaboradoras, em nossa primeira 

reunião de planejamento. Assim, foi decidido que elas seriam realizadas na sala de 

aula, por ser um espaço de referência das crianças, e ajudaria a deixá-las mais à 

vontade, uma vez que os vínculos com a investigadora estavam em fase inicial de 

construção. Fato que também indicava a necessidade de uma das professoras 

acompanharem a primeira sessão de entrevista. Esta decisão contribuiu para a 

definição das crianças que participariam dessa sessão, que seria as mais tímidas, 

pois a presença da professora ajudaria a se sentirem mais confortáveis em participar 

da entrevista. 

Como não seria possível entrevistar as dezoito crianças em um só dia, foi 

definido que quando as entrevistas acontecessem seria planejada a ida da turma 

para o tanque de areia ou para a sala de multimídia, e as crianças seriam chamadas 

uma de cada vez para serem entrevistadas.  

Colocando essas decisões em ação, foram realizadas duas sessões de 

entrevistas. Nestas sessões, além do roteiro, utilizei à dinâmica da caixa surpresa 

como pretexto para estimular a fala das crianças e estruturar a conversa com os 

pequenos entrevistados.  

Essa dinâmica consistia em apresentar às crianças uma caixa de sapato 

forrada com papel de presente, contendo um espelho fixado ao fundo.  Ao chegar à 

sala a criança era informada que iríamos brincar com a caixa surpresa sendo 

orientada que deveriam abrir a caixa e quando descobrisse qual era a surpresa – 
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sua imagem no espelho - eu faria algumas perguntas sobre o que ela havia 

encontrado dentro da caixa14.  

À princípio, pensei e cheguei a realizar, em duas sessões, os registros 

apenas através da gravação em áudio, mas ao efetivar a entrevista com o segundo 

grupo de crianças pude comparar as respostas com a do primeiro grupo, observando 

certo avanço do segundo grupo em relação ao outro, fato que me indicava que, de 

certa forma, o estudo desenvolvido em sala estava influenciando a forma das 

crianças entenderem e responderem as questões da entrevista.  

Tal percepção me motivou a filmar também essas entrevistas de modo a 

captar toda a riqueza desse momento, fato que me conduziu a realizar mais duas 

sessões de entrevistas. Como dois grupos precisaram ser entrevistados novamente 

para fazer o registro filmado, para garantir o elemento surpresa da caixa, substituí o 

espelho por fotos das crianças.  

Das dezoito crianças da turma, uma quis ser entrevistada duas vezes, 

uma outra não aceitou ser entrevistada, participando das sessões de entrevistas 

apenas para descobrir qual a surpresa contida na caixa. Uma das crianças não foi 

entrevistada, pois no período em que aconteceu a pesquisa a sua freqüência foi 

irregular por motivos de saúde. 

No que diz respeito às sessões de planejamento, durante o 

desenvolvimento da pesquisa aconteceram seis encontros. Em princípio cheguei a 

definir que participaria ativamente apenas dos dois primeiros encontros em que, 

geralmente, é delineado o desenvolvimento do Tema de Pesquisa e nos demais 

apenas acompanharia o trabalho das professoras. No entanto, estas, o tempo todo, 

solicitavam a minha participação o que me motivou a ser mais ativa nestes 

momentos retomando os objetivos da investigação, levantando questões para 

reflexão acerca das temáticas que estavam sendo exploradas, apresentando 

sugestões para elaboração de algumas atividades, indicando leituras, apresentando 

e sugerindo materiais relacionados ao estudo. 

Todos esses encontros foram registrados no diário de campo, porém, em 

três ocasiões o registro se realizou também através da gravação em áudio15. 

                                                             
14 No APÊNDICE G apresento a transcrição de uma das entrevistas realizadas para o leitor ter ideia 
de como elas aconteceram. 
15 No APÊNDICE H apresento uma relação dos encontros de planejamento. 
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Tudo o que foi até agora explicitado é ilustrativo de como vai se 

constituindo o processo interativo-construtivo no curso da pesquisa como resultado 

da concepção de que o pesquisador e suas relações com o sujeito pesquisado são 

os protagonistas principais da pesquisa e não os instrumentos adotados para/na 

obtenção das informações (GONZÁLEZ REY, 2002).  

 

1.3 NA FALA DA AUTORA, O TRICOTAR DOS FIOS PARA EXPLICITAR A 

ESCOLHA DO LÓCUS DA PESQUISA E DE SEUS COLABORADORES  

 

A definição pelo NEI como campo da investigação se deveu 

primeiramente ao meu desejo de poder contribuir com a escola na discussão dos 

dois temas presentes na pesquisa – o trabalho com temáticas históricas na 

Educação Infantil e a construção da identidade pessoal pela criança.  

Outra razão que me conduziu a definição do NEI como lócus da pesquisa 

foi o fato de saber que, mesmo de forma intuitiva, o trabalho com temáticas 

históricas desenvolvido nessa instituição aproximava-se das renovações que têm 

sido propostas pela historiografia na atualidade. Este aspecto se constituiu como 

facilitador da minha intervenção de pesquisadora, uma vez que não demandou estar 

propondo às professoras envolvidas na pesquisa algo tão distante de suas práticas 

que fosse exigir reuniões extras para estudos antes ou durante a observação da 

prática pedagógica por elas desenvolvidas. 

Outro aspecto que, sem dúvida, determinou essa escolha foi o fato do NEI 

vir se afirmando como campo de pesquisa para os vários cursos da UFRN, o que, de 

certa forma, garante ao pesquisador a sua aceitação pela comunidade escolar 

(equipe, crianças e familiares), desfrutando das condições oferecidas pela instituição 

para realizar o trabalho de pesquisa e intervenção. 

Justificada a escolha do campo de pesquisa se faz necessário que se 

explicite, também, como se deu a escolha dos colaboradores – professoras e 

crianças. 

A escolha das professoras se deu em virtude da seleção da turma que 

teve seu critério de escolha delineado a partir do meu conhecimento da prática da 

escola, através de minha experiência como componente de seu quadro docente e 

ter assumido a função de coordenadora pedagógica nos anos de 1999, 2000 e 2002.  
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Assim, tomando como referência essas experiências pude constatar que 

os temas dos relatos da prática escolhidos para a análise documental – construção 

de identidade e história do nome - costumam ser desenvolvidos junto às turmas 3 

(composta por crianças com idade em torno de quatro anos) e 4 (formada por 

crianças com mais ou menos cinco anos).  

Um fator determinante para a escolha da turma 4 enquanto grupo de 

referência foi o próprio desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo das crianças, que, 

nas palavras de Pimentel (2006), tem como característica o declínio do egocentrismo 

que traz profundas mudanças na forma da criança se relacionar com a realidade. 

Assim, de um modo geral, as crianças dessa turma: 

 
[...] começam a considerar o ponto de vista do outro, provenientes das 
vivências e experiências coletivas nos diversos grupos sociais a que 
pertencem – dentro e fora da escola. É o tempo das brincadeiras que 
envolvem a sexualidade, a afirmação da identidade e a pertença de gênero, 
através das identificações que realizam com o masculino e o feminino. [...] 
Na linguagem oral, apresentam maior fluência de detalhes e seqüência 
lógica em situações de narrativas verbais. Contam histórias e eventos da 
vida, observando os tempos presentes e passados (antes e depois, hoje e 
ontem) com maior propriedade e desenvoltura, utilizando argumentações 
expressivas, poéticas e criativas [...]. Os estudos realizados na forma de 
tema de pesquisa observam e descrevem fenômenos das mais diferentes 
ordens, numa tentativa de apropriação de uma explicação ora fantástica, 
ora lógica, como que para apreender a natureza e a cultura, o mundo no 
qual estão imersos [...] (PIMENTEL, 2006, p. 99-100) (grifo da autora). 

 

Considero que tais características contribuem em vários aspectos para o 

que eu me propunha realizar nesta pesquisa, tanto no que se refere aos seus 

objetivos, quanto aos seus procedimentos metodológicos definindo, assim, a 

participação das professoras Liane e Linete16 como colaboradas na investigação.  

A professora Liane tinha 27 anos, é graduada em Pedagogia e estava 

cursando especialização em Psicopedagogia em uma das faculdades particulares da 

cidade. Lecionava no NEI há um ano e meio como professora substituta e este era o 

seu segundo ano como professora das crianças dessa turma. O trabalho no NEI foi a 

sua primeira experiência em Educação Infantil, no entanto, no período da graduação 

foi bolsista do NEI durante 06 meses também em uma turma 4.  

                                                             
16 As professoras colaboradoras receberam nomes fictícios criados pela pesquisadora utilizando a 
técnica de anagrama. Esta técnica consiste em formar palavra a partir da transposição das letras de 
uma outra palavra. 
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A professora, Linete tinha quarenta anos, também é graduada em 

Pedagogia e tem especialização em Educação Infantil. Lecionava no NEI há onze 

anos como professora efetiva e já atuou em outras instituições de Educação Infantil 

das redes estadual, municipal e privada. 

A coordenadora Dyane tinha quarenta e nove anos, é graduada em 

Educação Artística, tem especialização em Educação Infantil e é mestra em 

educação. Leciona como professora efetiva do NEI há onze anos e já lecionou em 

outra instituição de Educação Infantil também da rede federal. 

Quanto a mim, professora pesquisadora tinha quarenta anos, sou 

graduada em Pedagogia e tenho uma Especialização em Psicopedagogia.  Sou 

mestra em educação e faço parte do quadro de professora efetiva do NEI há 

quatorze anos. Também já atuei como professora e coordenadora de Educação 

Infantil nas redes municipal e particular. 

Em relação às crianças, é importante explicitar que elas não vivenciaram 

a turma 1 no NEI; iniciaram a sua trajetória na instituição já na turma 2 no ano de 

2006. No período de realização da pesquisa, o grupo era constituído por quinze 

crianças da turma original de entrada e três que ingressaram no ano de 2008. Uma 

das crianças da turma era cadeirante, por ser portadora de atrofia muscular. O grupo 

era composto por doze meninos e seis meninas, com idades variando entre quatro 

(três crianças) e cinco anos (quinze crianças).  

Em relação ao vínculo de seus pais com a UFRN, cinco crianças são 

filhas de professores, seis de alunos e seis de funcionários. O vínculo de uma 

criança não foi declarado na ficha.  

No que se refere à renda familiar, seis crianças se encontram na faixa 

entre três a cinco salários mínimos, cinco possuem renda acima de cinco salários e 

sete não tiveram a renda declarada na ficha de matrícula.  

Em relação à residência, nove crianças residem em dois bairros de 

Parnamirim, cidade próxima à Natal - oito em Nova Parnamirim e uma em Rosa dos 

Ventos -; oito crianças residem em bairros diversos de Natal – Pitimbú, Ponta Negra, 

Morro Branco, Neopólis, Lagoa Nova, Candelária. Uma criança não teve o bairro em 

que residia declarado na ficha. 

A partir das entrevistas e do livro produzido pelas crianças sobre as suas 

histórias familiares apresento um perfil focando aspectos físicos e afetivos de cada 
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criança colaboradora. Neste perfil fiz a opção de apresentar cada criança abreviando 

os seus nomes. 

 
Al – Tinha quatro anos e dez meses. Morava com os pais e o irmão mais 
velho. Falou que era uma menina porque a mãe escolheu que ela fosse 
uma menina. Acha que é parecida com a colega Isa porque as duas têm o 
cabelo preto. O seu nome foi escolhido pelos pais e disse que tinha um 
nome porque a mãe falou que ela tinha que ter um nome e que ele serve 
para as pessoas conhecerem a gente. Brincar e ganhar presente lhe deixa 
feliz e fica triste quando briga. Gosta de chocolate porque é legal e não 
gosta de empurrar e brigar porque às vezes machuca. 
 
Ari – Tinha quatro anos e dez meses e morava com os pais. Disse que era 
todo menino porque tinha cabelo mais curto do que as meninas. Acha que é 
mais parecido com a mãe porque os dois são brancos e têm o cabelo louro. 
Não sabe por que as pessoas têm nome, mas acha que o sobrenome serve 
para diferenciar as pessoas quando elas têm nomes iguais como os dois 
colegas da sala JPLT e JPLR. Gosta de brincar de futebol com o pai porque 
isso lhe deixa feliz. Não gosta quando o pai não tem tempo de brincar com 
ele e isso também lhe deixa triste. 
 
AC – Tinha cinco anos e quatro meses, pele branquinha, olhos castanhos e 
às vezes está suja e outras não. É uma menina porque o médico falou. Ela 
mora com os pais, a avó e a irmã mais nova. Disse ser parecida com a mãe 
porque tem o cabelo liso e comprido como o dela. O seu nome foi escolhido 
pela mãe e o sobrenome pelo pai. Falou que tem um nome para todos 
saberem o nome dela. Fica feliz quando é beijada e abraçada pela mãe e 
fica triste quando alguém briga com ela. Gosta muitos de seus brinquedos 
porque a deixam muito feliz. O seu brinquedo preferido é Lila, sua coelhinha 
cor-de-rosa. Não gosta de aranhas porque elas fazem teias e são um pouco 
nojentas. Seus pais disseram que ela nasceu linda, que sempre foi motivo 
de orgulho para eles e que sentem imensa alegria de serem seus pais. 
 
CM – É um menino que tinha cinco anos e um mês. Morava com os pais e o 
irmão mais velho. Tem pele branca, cabelos encaracolados e castanhos. Os 
olhos também são castanhos. Seu nome C significa feliz e foi escolhido por 
sua mãe e o nome M foi escolhido pelo pai e significa mouro ou moreno. 
 
Gab – Tinha cinco anos e sete meses, olhos e cabelo preto e morava com 
os pais. Disse ser menino porque tem cabelos curtos. Afirmou ser parecido 
com a mãe por ter olhos iguais ao dela. É feliz porque tem uma família. 
Gosta de ir à praça porque pode andar de bicicleta, jogar futebol e 
basquete. Não gosta de ser ver no espelho e de tirar foto. 
 
He – Tinha cinco anos e quatro meses, possui pele branca como a irmã de 
um ano e às vezes os olhos mudam de cor como os de sua mãe. Também 
fica parecido com a mãe quando ela pinta o cabelo com a cor igual ao dele.  
Morava com os pais, o irmão mais velho e a irmã mais nova. Afirmou ser um 
menino porque o médico disse para a sua mãe que ele era um menino. Foi 
o médico que ajudou a escolher o seu nome. Disse que as pessoas 
precisam de um nome para saber quem ela é e para serem entrevistadas.  
Acha que o sobrenome serve para as pessoas saberem de que família você 
é. Fica feliz quando come bombom, anda de bicicleta e passeia com a 
cadela. Fica triste quando leva chinelada. Gosta muito de comer bombons e 
gostosuras. Não gosta de ser mordido e arranhado pela sua cachorra 
porque dói muito. Seus pais o consideram um menino atento, feliz, 
estudioso e curioso. 
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Is – Tinha cinco anos e um mês. Morava com os pais e se acha bonita 
porque tem o cabelo parecido com o da mãe. Afirmou ser menina porque 
tem voz de menina. Tem o pé parecido com o do pai. O que lhe deixa feliz é 
o pai e mãe. Fica triste quando cai porque se machuca. Gosta de comer e 
de brincar porque é muito legal. Não sabe  por que, mas não gosta de 
brigar. Seus pais disseram que escolheram o seu nome porque achavam 
bonito e por causa de uma música de Tom Jobim. 
 
Isa – Morava com os pais e a irmã mais velha. Ela tinha cinco anos e cinco 
meses e disse que era menina porque da barriga da sua mamãe não pode 
sair menino, só menina. Acha que é parecida com o pai porque tem cabelo 
preto. Seu nome foi escolhido pelos pais e pela irmã e que este serve para 
mãe saber qual o nome da filha. Fica feliz quando a irmã diz coisas felizes 
para ela e fica abusada quando elas brigam. Gosta de todos os brinquedos 
e não tem nada de que ela não goste. 
 
Je – É uma menina que tinha cinco anos e cinco meses. Acha que tudo nela 
se parece com a mãe. Seu nome foi escolhido pela mãe. Gosta muito dos 
seus brinquedos porque eles lhes deixam feliz. Não gosta de brincar só 
porque é chato.  Seus pais disseram que seu nome significa presente de 
Deus e que ela trouxe muita alegria para o lar deles. 
 
JPLR – Tinha cinco anos e um mês, morava com os pais e se acha 
parecido com a mamãe. Disse que é menino porque nasceu assim. Falou 
que tem um nome para as pessoas saberem quem ele é. O seu nome foi 
escolhido pelos pais. Fica feliz quando joga futebol e triste quando alguém 
bate em outra pessoa. Gosta de passear com a mãe porque ela é legal e 
não gosta quando uma pessoa joga areia na outra. Seus pais costumam 
dizer que ele nasceu bem branquinho e quase não se via as suas 
sobrancelhas, também tinha pouquíssimo cabelo. 
 
JPLT – Morava com os pais e duas irmãs mais velhas do que ele. Tem 
cinco anos e cinco meses e disse ser um menino porque nasceu assim. 
Falou que tem um nome porque os pais escolheram. Não sabe o que lhe 
deixa feliz, mas fica triste quando a mãe lhe bate. Gosta de jogar futebol e 
assistir desenho porque é divertido. 
 
Lic – É um menino que tinha cinco anos e quatro meses. Nasceu em Natal 
como a sua mãe. Ele tem dois pais, o que é dele de verdade e o painho que 
é o padrasto de sua mãe. 
 
Liv – Tinha cinco anos e quatro meses, morava com os pais e o irmão 
pequeno. Disse que era menina porque tem nome de menina que foi 
escolhido pelos seus pais. Acha que é parecida com o pai porque ele tem o 
rosto igual ao dela. Fica triste quando a mãe briga com ela e feliz quando os 
colegas JPT, Isa e AC combinam de ir para a sua casa. Gosta de cuscuz 
com leite, feijão com arroz, sopa e caldo de feijão. Não gosta de cenoura, só 
consegue comer quando ela vem no caldinho de feijão. 
 
Luc – Tinha cinco anos e quatro meses. Morava com os pais e não se acha 
parecido com ninguém. Disse não sabe dizer por que é um menino. Falou 
que seu nome foi escolhido pelos seus pais e acha que tem um nome 
porque meninos e meninas têm nome.  Uma coisa que lhe deixa triste é ficar 
sem pai e mãe e o que lhe deixa feliz é ficar com pai e mãe. Gosta muito de 
jogar vídeo game e não gosta de correr porque fica suado. 
 
Mat – Morava com os pais e os dois irmãos mais velhos. Tinha cinco anos e 
quatro meses e se acha parecido com a mãe. Disse ser um menino porque 
os pais escolheram. Seu nome foi escolhido por seus pais e falou que tinha 
nome porque é uma pessoa. Fica feliz quando assiste filme e triste quando 
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não briga. Gosta de ficar quieto e não gosta quando não fica quieto. Seus 
pais o acham alegre, forte, treloso, aventureiro, cheio de fé e esperança. 
 
Pab – Tinha quatro anos e nove meses e morava com os pais e o irmão 
mais velho numa casa que tem telhas e brinquedos. Disse ser menino 
porque tem nome e sobrenome. Falou ser parecido com o pai porque os 
dois têm cachinhos no cabelo. Fica feliz quando recebe ovo de páscoa 
porque adora ovo. Fica triste quando a mãe briga com ele e dá palmada. 
Gosta de suco de laranja, mingau, de biscoito club social e sopa. Não gosta 
de maçã, só de laranja. 
 
Ped – Tinha cinco anos e cinco meses. Disse que era uma pessoa de pele 
amarela e cabelo cacheado e enrolado, olhos pretos e boca vermelha por 
dentro e que acha que o estômago é castanho. Falou que era um menino 
porque seus pais quiseram. Acha que é parecido com o colega Pab porque 
os dois têm cabelo cacheado. Disse que tinha nome porque os pais 
escolheram e tem sobrenome porque se não ia ser fantasma e assombraria 
a escola. Morava com duas tias, a avó, os pais e a secretária que faz leite 
para ele no copo. Ele fica feliz quando toma banho de piscina e triste 
quando anda de caminhonete antiga e, também, quando fica gripado porque 
não pode fazer nada. Gosta de correr de carro de corrida e trabalhar 
cavando para ajudar a mãe a plantar. Não gosta de pesquisar na escola 
sobre nome e sobrenome. Prefere pesquisar sobre meios de transportes e 
animais. 
 
Vi – Morava com os pais e um irmão mais novo. Tinha cinco anos e quatro 
meses e acha que tem os olhos parecidos com o pai. Afirmou ser menino 
porque tem cabelo de menino que pode ser com ou sem franja. Disse que o 
pai colocou esse nome nele porque achou bonito. Acha que se a pessoa 
ficar sem nome aí não vão saber qual é que é o nome dela. Fica feliz 
quando brinca com o irmão e triste quando ele morde suas costas. Gosta de 
brincar, desenhar, assistir televisão, de vir para a escola, de ouvir história. 
De todas essas coisas disse gostar mais das histórias porque elas são 
legais. Não gosta das formigas vermelhas que tem no parque da escola 
porque elas picam e dói. 

 

Através destes perfis é possível perceber como cada uma das crianças 

percebe a si mesma, quais os seus gostos e sentimentos. Então, foi me deixando 

ouvir as muitas, diferentes e singulares vozes dessas crianças que busquei 

compreender as relações entre o conhecimento histórico e o seu processo de 

construção da identidade pessoal. 

Vozes que hoje percebo como um aspecto indispensável nas 

investigações que pretendem construir conhecimentos acerca da criança – a sua 

forma de desenvolver-se, de aprender, de produzir cultura e de construir a sua 

própria identidade. 
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1.4 NA FALA DA AUTORA, O ENTRELAÇAR DOS FIOS PARA EXPLICITAR A 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS EM COLEÇÕES 

 

Ao empreender esta investigação vivenciei intensamente o que Mills 

(1986) denominou de trabalho do “artesão intelectual”. Nessa artesania intelectual fui 

sentindo necessidade de conhecer o caminho teoricometotodológico percorrido por 

outros pesquisadores, uma estratégia que me possibilitou o (re) encontro com ideias 

valiosas de alguns teóricos que me ajudaram a pensar acerca do ofício de 

pesquisador.  

Foi assim que a partir da leitura de Kramer (2005), aproximei-me dos dois 

personagens da modernidade a que Benjamin (1994) se refere – o cronista e o 

colecionador – a quem Kramer se associa para pensar a tarefa do pesquisador 

afirmando que: 

 
[...] Da mesma maneira que um cronista, o pesquisador precisa narrar 
grandes e pequenos acontecimentos. E, como um colecionador, o 
pesquisador procura, observa, registra, fotografa, reúne as intenções 
humanas para investigá-las, quer dizer, para colecioná-las: nesse processo, 
a relação dialética entre ordem e desordem vai sendo estabelecida [...] 
(KRAMER, 2005, p. 29). 

 

Analisando o meu percurso a partir dessa perspectiva me identifiquei 

profundamente com o personagem do colecionador ao me debruçar na tarefa de 

organização dos dados construídos durante a pesquisa, trabalho que me exigiu 

organizar as falas das professoras e crianças oriundas das situações didáticas 

observadas e das entrevistas realizadas, como coleções. Isto é, descontextualizando 

as situações didáticas e reunindo-as pelo que dizem e pelas pistas que me 

ofereciam para responder a minha questão de estudo – As situações didáticas 

envolvendo temáticas históricas oferecem contribuições para a construção da 

identidade pessoal pelas crianças da Educação Infantil? -. Em decorrência dessa 

compreensão do ofício do pesquisador fui reunindo, agrupando as situações 

didáticas em verdadeiras coleções. Processo principiado já no momento de dar início 

à transcrição das situações registradas através do áudio e da filmagem durante as 

sessões de observação. Assim, das cinco situações didáticas registradas em áudio 

apenas quatro foram transcritas na integra por seu conteúdo oferecer elementos que 

me auxiliaram na construção da resposta para minha questão.  
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Em relação às doze situações didáticas filmadas procedi a tarefa de 

colecionadora durante o momento de assistir aos DVDs17. Neste momento, fiz uma 

espécie de sumário dos conteúdos de cada um adotando como critério de seleção 

conter situações didáticas relacionadas às atividades planejadas para o tema de 

pesquisa. Esse sumário possibilitou a elaboração de uma sinopse de todos os DVD 

(APÊNDICE I).  

Em seguida, procedi à transcrição destas situações e, posteriormente, fiz 

uma nova coleção selecionando entre essas situações apenas as que me 

anunciavam algo que estivesse relacionado a construção da identidade pessoal 

da/na criança e as intervenções das professoras através das temáticas históricas 

nesse processo.  

Seguindo esse mesmo critério defini que das três situações observadas 

que foram registradas exclusivamente através da escrita, só duas seriam utilizadas 

por conter as entrevistas realizadas com as crianças. 

As transcrições das situações didáticas registradas através do áudio e das 

filmagens foram novamente agrupadas/colecionadas desta vez tendo como critério 

os eixos de análises – construção da identidade pessoal, temáticas históricas, 

relação conhecimento histórico e construção da identidade - que foram emergindo 

tanto do referencial teórico estudado como da construção dos dados. O objetivo de 

colecionar os dados a partir desses eixos foi uma estratégia possível para organizar 

os achados da pesquisa e favorecer a sua leitura de modo a possibilitar a 

compreensão do objeto estudado.  

Essa nova coleção deu origem a dez protocolos escritos, constando cada 

um de justificativa, eixo de análise contemplado, título da transcrição, fonte e 

contexto. Considerando o que cada situação didática possuía em comum elaborei o 

quadro que apresenta uma síntese dessa nova coleção:  

 

                                                             
17 As doze situações didáticas foram filmadas em treze fitas MDV e em seguida reproduzidas em seis 
DVDs. 
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EIXOS DE ANÁLISE JUSTIFICATIVA OBSERVAÇÕES 
SELECIONADAS 

 

   QUANTIDADES 
DOS 

PROTOCOLOS 

CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

PESSOAL 

Os trechos selecionados 
apresentam 
sistematização de 
situações didáticas que 
ajudam a criança pensar 
acerca de quem ela é a 
partir de sua história de 
vida. 

- Introdução do Tema 
de Pesquisa. 
- Leitura das 
entrevistas com dados 
das crianças. 
- Retomada das 
informações dos 
questionários com 
dados das crianças. 

- Leitura da poesia 
Identidade de Pedro 
Bandeira. 

- Comentário da 
atividade de casa 
relacionada às 
características das 
crianças. 
- Participação do pai de 
Isa contando a história 
familiar da filha.  

 

 

 

 

 

06 

TEMÁTICAS 
HISTÓRICAS 

Os trechos selecionados 
apresentam 
sistematização de 
situações didáticas que 
contemplam o trabalho 
com temáticas históricas. 

- Conversa sobre como 
surgiu à necessidade 
de se adotar o 
sobrenome.  
- Conclusão da escrita 
do texto coletivo sobre 
a origem dos brasões.  
- Leitura de material 
para compreender a 
participação dos 
romanos na origem dos 
brasões. 

 

 

03 

RELAÇÃO 
CONHECIMENTO 
HISTÓRICO E A 

CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

PESSOAL 

Os trechos selecionados 
apresentam 
sistematização de 
situações didáticas que 
possibilita analisar as 
contribuições do trabalho 
com as temáticas 
históricas para a 
construção da identidade.  

- Retomada do que 
aprenderam durante o 
estudo. 

 

 

 

01 

Quadro 2: Coleção por eixos de análise das observações da prática transcritas 
Fonte: Construção da autora. 
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Após a organização dessa coleção retornei a transcrição dos 

planejamentos e das entrevistas com crianças e professoras e fui colocando as falas 

de cada um destes colaboradores lado a lado a partir do tema ou semelhança de 

significados, embora tenham sido pronunciadas em diferentes contextos – 

observação da prática, planejamento, entrevistas.  

Adotando como referência essa coleção assumo enquanto pesquisadora 

as características do cronista, o outro personagem de Benjamin (1994) que destaca 

nesse a capacidade de narrar os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e 

os pequenos por avaliar que nada do que aconteceu pode ser considerado perdido. 

Pautada nesse princípio realizo, a partir do terceiro capítulo, a leitura das 

falas das crianças e professoras enunciadas nas entrevistas e situações didáticas 

colecionadas fazendo as interpretações que me são possíveis neste momento 

buscando perceber as contradições, dúvidas e (in) certezas vividas no processo da 

pesquisa. 

Nessa tarefa trabalharei tendo como inspiração as ideias de alguns 

teóricos que respaldam a metodologia da Entrevista Compreensiva18, dentre eles 

destaco Bourdieu (2001), Geertz (1997) e Mills (1982). 

Em Bourdieu (2001) encontro respaldo para, como pesquisadora me 

situar o pensamento no lugar em que o pesquisado ocupa no espaço social, ou seja, 
desprender-me das minhas próprias concepções, não fazendo pré-julgamentos da 

fala ou da conduta do outro dentro do seu grupo. Só assim, de acordo com esse 

teórico, será possível ter uma compreensão genética (sua história, seu contexto de 

vida) e genérica do pesquisado numa busca de entendê-lo em sua totalidade.  

Essas ideias são complementadas com as expressas por Geertz (1997) 

acerca de como deve ser a relação entre pesquisador e pesquisado, afirmando, 

nesse sentido, que “[...] para entender as concepções alheias é necessário que 

deixemos de lado nossas concepções, e busquemos ver as experiências de outros 

com relação a sua própria concepção [...]” (GEERTZ, 1997, p. 91).  
                                                             
18 De acordo com Silva (2006), a entrevista compreensiva não se trata de uma análise de discurso a 
partir dos referenciais da linguística nem tampouco de uma análise de conteúdo na sua forma 
tradicional. Ela assume características de uma abordagem metodológica uma vez que se constitui 
numa forma diversa de construir o objeto de estudo e trabalhar com ela depende da pergunta de cada 
um. Esta abordagem metodológica foi desenvolvida pelo sociólogo francês Jean-Claude Kaufmann e 
se organiza por meio da palavra, considerando-a como intermediaria à interpretação dos sentidos, 
dos valores explicitados pelos sujeitos para justificar a sua ação social, recolhida e registrada no 
gravador através do uso da técnica habitual da entrevista semidiretiva. 
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Tal afirmação dá indício de que a sensibilidade em perceber o outro deve 

ser vista como uma das características da atividade do pesquisador. E, desse modo, 

ele deve ter consciência dos aspectos ideológicos que podem envolver as 

interpretações sobre o mundo do pesquisado (uma explicação a serviço de quem?). 

Tendo, assim, a sua supremacia questionada e, como propõe Geertz (1997), o dito 

"nativo" é um colaborador e não apenas um mero sujeito disposto a se expor. 

É importante ressaltar, por entender que nenhuma teoria sozinha poderá 

dar conta da prática pela sua própria forma de produção, nessa pesquisa busquei 

assumir, ainda que de forma bastante tímida, os princípios da multirreferencialidade 

que podem ser identificados nas seguintes palavras de Ardoino (1998): 
 

[...] a abordagem multirreferencial propõe-se a uma leitura plural de seus 
objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vista, que implicam 
tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições 
exigidas, em função de sistemas de referências distintos, considerados, 
reconhecidos explicitamente como não-redutíveis uns aos outros, ou seja, 
heterogêneos. (ARDOINO, 1998, p. 24) (grifos meus). 

 

Tal postura não deve ser confundida como um ecletismo teórico, mas sim 

a compreensão de que a riqueza das práticas sociais impõe a adoção de referências 

distintas na realização de sua leitura, haja vista que nenhuma teoria sozinha poderá 

dar conta da complexidade das práticas humanas. Desse modo, Ardoino (1998) 

assinala que a abordagem multirreferencial vai tornar mais legível a leitura dessas 

práticas, tentando olhá-las sob diferentes ângulos.  

Segundo Ardoino (1998), esse procedimento origina-se no embaraço dos 

próprios práticos ao reinterrogarem suas práticas, numa tentativa de compreendê-

las, na intenção de aperfeiçoá-las, fato que contribuiu, de certa forma, para 

identificar-me com essa forma de fazer pesquisa, uma vez que foram preocupações 

semelhantes a esta que me instigou a empreender essa investigação. 

Quando se realiza uma investigação respeitando-se a pluralidade 

compreensiva nas ciências sociais, Ardoino (1998) ressalta que é preciso estar 

atento a algumas noções importantes na análise dos elementos presentes nos 

fenômenos estudados – articulação, alteração, entrosamento, balizamento e 

distinção - e assinala a noção de entrosamento e articulação como as preferíveis por 

permitir que se considere a heterogeneidade entre os elementos do fenômeno 

investigado. 
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Então, será respaldada nesses princípios da multirreferencialidade que 

procurarei entrosar e articular as categorias que emergiram de meu objeto de estudo 

– criança, Educação Infantil, identidade e História – explicitando as minhas 

concepções, ainda que provisórias, sobre cada uma, estabelecendo diálogo com 

algumas das áreas de conhecimento que têm respaldado/inspirado à prática e a 

reflexão da Educação Infantil. 

Feitas todas essas considerações, penso ter dado conta de compartilhar 

como foi o processo de tecer a minha trajetória teoricometotodológica, tentando 

compreender se e como as situações didáticas, envolvendo temáticas históricas, 

oferecem contribuições para a construção da identidade pessoal pelas crianças da 

Educação Infantil.  
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2 O LÓCUS DA PESQUISA 

 
 

2.1 NOS DOCUMENTOS DO NEI, O ENTRELAÇAR DOS FIOS PARA TECER A 

SUA HISTÓRIA  

 

O NEI situa-se no Campus Central da UFRN, na região Administrativa Sul 

da cidade do Natal e pertence à rede pública de ensino federal. Desenvolve as suas 

atividades em dois turnos, junto a filhos de alunos, professores e funcionários19 da 

UFRN. A sua criação resulta da unificação, em janeiro de 1998, das ações 

desenvolvidas pelo Núcleo Educacional Infantil, criado em 1979 (Resolução nº 55/79 

– CONSUNI), e pela Unidade de Educação Infantil – UEI -, criada em 1990 (Portaria 

nº 968/87, de 08 de janeiro de 1987)20. Atualmente, constitui-se como Colégio de 

Aplicação da UFRN, vinculada administrativamente ao Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas (CCSA) e, pedagogicamente, ao Departamento de Educação (DEPEd). 

Na Proposta Curricular dessa escola (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2004), há registro de que, Inicialmente, as duas 

instituições que originaram o NEI foram criadas para funcionar como creches. 

Todavia, só a UEI, durante alguns anos, assumiu de fato esta função. Projeto que 

não se concretizou em relação ao Núcleo Educacional Infantil devido aos altos 

custos que a infra-estrutura de uma creche acarretaria. 

Sendo assim, o Núcleo Educacional Infantil foi definido como uma pré-

escola para atender à comunidade universitária feminina - funcionárias, alunas e 

professoras da UFRN. A faixa etária das crianças atendidas era de 2 aos 5 anos e 

11 meses de idade. E, a ação de guarda dessas crianças pequenas, tinha como 

                                                             
19A partir do ano de 2007, o NEI passou a destinar 10 (dez) vagas para serem sorteadas com a 
comunidade externa, decisão registrada em ata do dia 23/08/2007 do Conselho Escolar (colegiado 
constituído por representantes de professores e funcionários da escola, e representantes de pais). Tal 
iniciativa marca um novo momento histórico do NEI, no sentido de constituir-se numa escola social de 
fato, oportunizando a outros segmentos da sociedade, e não apenas a comunidade universitária, 
participação no sorteio para ingressar na instituição. É intenção da equipe do NEI que, 
paulatinamente, todas as vagas sejam destinadas à comunidade externa.  
20 Através dessa portaria, o Reitor da UFRN designava uma Comissão Especial para a implantação e 
funcionamento de creches na UFRN, em convênio firmado com a Legislação Brasileira de Assistência 
– LBA. Dessa organização, surge a Creche Central, ligada à Pró-Reitoria de Administração, para 
atender crianças na faixa de 02 a 06 anos de idade, filhos de funcionários de baixa renda da 
Universidade. 
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objetivo possibilitar às servidoras e alunas desempenhar suas atividades com 

tranquilidade.  

Conforme assinalou Carvalho (1999), em 1982 a equipe do NEI, sob a 

orientação de professores do DEPEd e do recém criado Mestrado em Educação, 

implanta o Currículo Orientado Cognitivamente, o qual se constituía em um currículo 

aberto, de acordo com a proposta de Weikart (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004), criador do currículo cognitivo em bases piagetianas. O 

embasamento teórico indispensável à implantação do Currículo Orientado 

Cognitivamente - COC oportunizou, sem dúvida, avanços significativos ao corpo 

docente do NEI, na medida em que, as professoras recebiam orientações para 

construírem a sua prática a partir dos princípios do COC passaram a realizar grupos 

de estudos semanais para se apropriarem dos fundamentos do novo currículo. 

Esse currículo rompia com a organização anterior da escola propondo que 

as atividades curriculares fossem organizadas por áreas de trabalho – área da 

casinha, área silenciosa, área de movimento e área de artes. Cada uma destas 

áreas funcionava em salas de aula diferentes competindo a criança a escolha da 

sala em que gostaria de trabalhar. Cada área funcionava com cerca de vinte 

crianças que permaneciam nas mesmas durante cinco a dez minutos e em seguida 

se dirigiam a uma outra área de trabalho. 

As atividades desenvolvidas em cada uma dessas áreas eram definidas 

semanalmente através da escolha de conceitos relacionados às áreas de conteúdos 

– Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e Sociais. Após a seleção dos 

conceitos a serem trabalhados as professoras organizavam as atividades 

direcionadas a cada uma das áreas de trabalho. 

Ao avaliarem o currículo implantado as professoras apontaram como uma 

de suas dificuldades não poderem acompanhar o desenvolvimento de cada criança, 

pois em um dia de trabalho ela passava por várias professoras. Um outro aspecto 

indicado como negativo nesse currículo diz respeito ao fato de que os conceitos 

eram trabalhados de forma repetitiva e descontextualizada (CARVALHO, 1999). 

A partir desta avaliação houve reorganização do currículo, assim em vez 

de cada área de trabalho funcionar em sala diferente as salas passaram a comportar 

as quatro áreas que era ministrada por uma professora e um grupo fixo de crianças 
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e os conceitos passaram a ser trabalhados através de tema que era desenvolvido 

durante uma semana. 

Todavia, segundo Rêgo (1995), essa não foi uma mudança isolada. Ela 

se deu pautada na vinculação dos campos administrativo e pedagógico, na 

reestruturação do quadro funcional de professores e na reorientação da proposta 

curricular que se efetivou em 1987, através da assessoria da professora Tânia 

Câmara Araújo de Carvalho. Com esta assessoria se efetivava a vinculação do NEI 

ao Departamento de Educação e ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas.  

A reestruturação curricular veio como uma necessidade premente dessas 

mudanças ocorridas no âmbito estrutural e pautou-se em alguns princípios: partindo 

da discussão sobre a prática e do que já estava estabelecido, a explicitação dos 

pressupostos teóricos, aprofundando fundamentos e reconstruindo a prática e 

garantindo as decisões no coletivo, com a participação efetiva da comunidade 

escolar - escola e família. 

No ano de 1998, os questionamentos postos pelo MEC acerca da 

permanência de escolas de 1° e 2° graus dentro das Instituições de Ensino Superior 

imprimiu na equipe do NEI o desafio de ampliação de suas atividades de ensino 

para outras ligadas à extensão e à pesquisa, considerando o papel da universidade 

como um lugar de produção e organização de conhecimento através da articulação 

destas três atividades. Esta situação foi determinante na busca da unificação entre 

UEI e NEI visando o fortalecimento das duas como unidades que produzem saber no 

campo da Educação Infantil. 

Ao longo de sua história, marcada por muitas idas e vindas, a equipe do 

NEI foi aprendendo e assumindo, gradativa e efetivamente, os objetivos e as ações 

de ensino, pesquisa e extensão. Deste modo, buscou se tornar um espaço de ação 

e reflexão coletivas, que resulte na produção e construção de conhecimento acerca 

dos processos de ensinar e aprender na Educação Infantil.  

Diante disto, conforme se anuncia na proposta curricular da instituição, na 

atividade de ensino, suas profissionais buscam contribuir efetivamente para que as 

crianças possam ser atendidas em suas especificidades em um ambiente de 

respeito e cooperação, propiciando a ampliação do conhecimento de si e do mundo 

e nele se expressar, através das diferentes áreas de conhecimento 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004). 
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Nas suas atividades de extensão a equipe do NEI presta assessoria a 

escolas das redes pública e privada; participa de encontros acerca do trabalho 

pedagógico na escola infantil; promove anualmente, desde 1992, junto com o 

DEPEd, o Encontro de Educação Infantil, espaço de discussão e reflexão acerca das 

questões relativas a este nível de ensino, oferecendo ainda campo de estágio e 

observação para alunos do curso de magistério21.   

Nas atividades de pesquisa, as profissionais do NEI estão integradas às 

Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-graduação e do DEPEd, desenvolvendo 

estudos que tematizam sobre a elaboração de conhecimentos pela criança e a 

organização do trabalho escolar.  

No apoio à graduação, o NEI oferece campo de estágio e observação 

para alunos dos cursos de graduação da UFRN, especialmente pedagogia. As 

professoras efetivas realizam orientação de monografias aos concluintes deste curso 

sobre temáticas relacionadas à Educação Infantil participando, também, de bancas 

examinadoras de trabalhos vinculados à graduação e à pós-graduação. 

Em sua organização, estrutura e funcionamento, o NEI tem se constituído 

como fonte de inspiração a diversos estudos de monografia de especialização, de 

dissertação de mestrado e teses de doutorado, e também como campo/fonte de 

dados empíricos para alunos-bolsistas de diversas bases de pesquisa da UFRN. 

A ação pedagógica do NEI tem como fio condutor o Tema de Pesquisa22 

que articula três dimensões básicas necessárias para trazer às vivências infantis 

aspectos da vida contemporânea: o conhecimento das áreas de conteúdo que se 

quer tornar disponível, o contexto sociocultural das crianças e os processos de 

construção de conhecimento/desenvolvimento nas crianças.  

Ante a necessidade de auxiliar as professoras na organização do tempo e 

do espaço e possibilitar às crianças se sentirem mais seguras e autônomas no 

ambiente escolar, o cotidiano foi organizado em uma sequência de atividades diárias 

                                                             
21Atualmente, as professoras do NEI têm participado como formadoras e coordenadoras, em alguns 
estados, do Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 
(Proinfantil). Este se constitui como um curso em nível médio, realizado a distância, na modalidade 
Normal.  Destina-se aos professores da Educação Infantil, ainda não habilitados.  
22 Os princípios norteadores do tema de pesquisa estão mais bem explicitados na Dissertação de 
Mestrado de Rêgo (1995). 
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constituída dos seguintes momentos: a roda, hora do trabalho, arrumação, lanche, 

parque, hora da história, hora do trabalho e a arrumação final23.  

As atividades desenvolvidas em cada um desses momentos são 

organizadas intencionalmente pelas professoras de forma a garantir que elas 

aconteçam ora estruturadas, ora espontâneas e livres. Ou seja, em alguns 

momentos da rotina da turma as crianças realizam uma atividade proposta para todo 

o grupo e coordenada pelas professoras (pintura, desenho, escrita, entrevista, leitura 

de algum material sobre o Tema de Pesquisa, etc.). Em outros momentos, as 

crianças desenvolvem atividades diversificadas podendo escolher o que deseja 

realizar (brincar no faz-de-conta, usar os jogos, ler, desenhar, etc.). 

Durante o período de realização da pesquisa o NEI atendia a duzentas e 

setenta e cinco crianças, que ingressaram na instituição por meio de sorteio público, 

na faixa etária entre um ano e seis meses até sete anos, estando integrada entre 

essas algumas crianças com necessidades educacionais especiais. Essas crianças 

estavam distribuídas em turmas constituídas por cerca de vinte e cinco alunos, 

organizados por idade, da seguinte forma: 

 
TURMAS FAIXA ETÁRIA 

1 1 ano e 8 meses 
2 3 anos 
3 4 anos 
4 5 anos 
5 6 anos 

Quadro 3: Organização das turmas 
Fonte: Construção da autora a partir Regimento Interno da escola. 

 

É oportuno explicitar que, atualmente, a turma 5 equivale ao primeiro ano 

do Ensino Fundamental, conforme a Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 que 

dispõe sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula 

obrigatória a partir dos seis anos de idade. Esta Lei alterou a redação dos arts. 29, 

30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelecem as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

                                                             
23 Para melhor compreensão desses momentos da rotina indico a leitura da Dissertação de Rêgo 
(1995) que, ao identificar os parâmetros organizadores da prática pedagógica na Educação Infantil, 
aponta a estruturação da rotina como um desses organizadores. 
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Em sua maioria as turmas são acompanhadas por duas professoras que 

possuem contrato efetivo ou temporário com o NEI. Quando isto não é possível para 

garantir a permanência de dois adultos por sala, adota-se a estratégia de colocar 

uma professora e uma bolsista.  

As professoras do NEI são contratadas mediante concurso público, em 

regime de dedicação exclusiva. Assim, durante um turno, assumem a sala de aula e 

no outro, além de envolver-se com as atividades de pesquisa e extensão, participam 

de encontros para planejamento e estudo, realizam entrevista com pais e preparam 

materiais para serem usados em sala de aula. 

Desde o ano de 2000 o NEI tem adotado a política de contratação de 

professores substitutos, realidade que vem sendo imposta às universidades 

públicas, através de políticas educacionais respaldadas pelos princípios do ideário 

neoliberal. Essa modalidade de vínculo, a princípio, consistia em uma minoria no 

quadro docente, porém, durante o período de realização desta pesquisa das vinte e 

cinco professoras que compõe o quadro docente, dez eram substitutas. 

Em relação à formação das professoras efetivas doze são graduadas, 

cinco possuem especialização e sete são mestras em educação. Deste quadro 

efetivo, cinco professoras se encontram afastadas para qualificação (quatro em nível 

de doutorado e uma no nível de mestrado). Além dessas professoras mais sete 

estão afastadas de sala de aula para assumirem as funções de direção e vice-

direção; coordenação de ensino; coordenação de pesquisa e extensão; coordenação 

administrativa. Todas essas profissionais possuem pós-graduação, sendo duas 

especialistas em Educação Infantil, três mestras em educação e duas doutoras. 

Diniz (2004) analisando a busca das professoras do NEI por uma 

qualificação observou que antes esta se constituía uma busca pessoal, no entanto, 

tornou-se uma necessidade institucional em que a formação do pesquisador se 

configura como um princípio, haja vista o NEI ter assumido ao longo de sua história 

o lugar de referência na pesquisa em Educação Infantil no estado do Rio Grande do 

Norte. 

Neste sentido, o nível de qualificação das professoras do NEI reflete a 

política de formação continuada da instituição que tem se baseado na concepção de 

que a prática desenvolvida pelas professoras em sala de aula e a sua formação não 

são vistas como atividades distintas, mas se influenciam mutuamente. Entendendo 
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que essa formação deve ser vista como um processo permanente integrado no dia a 

dia dos professores (CARVALHO, 1999). 

Deste modo, no transcurso da história da instituição foram criados vários 

espaços que proporcionassem as professoras à reflexão acerca de seu trabalho. 

Dentre estes espaços se destacam os encontros de planejamento, grupos de estudo 

e o espaço de escuta. 

Os encontros de planejamento são semanais entre as professoras e 

quinzenalmente elas se reúnem com a coordenação, a fim de discutir e planejar o 

trabalho. Nessas ocasiões, entre outras questões, são avaliadas as condições de 

trabalho com o grupo, suas dificuldades, as possibilidades de busca para sua 

resolução, bem como, os caminhos a seguir a partir de então.  

Outro assunto tratado nesse momento de planejamento são as atividades 

das crianças, buscando identificar em que ou não avançaram, o que contribuiu para 

isso, como pensar formas de resolver/ajudar. Igualmente é discutido o Tema de 

Pesquisa a ser desenvolvido junto às crianças, contemplando seus objetivos e 

encaminhamentos de estudo. Nesses momentos a coordenação sugere leituras e 

indica materiais que possam vir a contribuir com a prática da professora. 

Os encontros no grupo de estudo favorecem as professoras à atualização 

de seus conhecimentos, através de leitura e discussão de pesquisas e estudos 

sobre a infância e sobre as práticas de Educação Infantil possibilitando o 

aprimoramento constante de suas práticas. 

Além dos momentos de encontros em grupo ou coletivos para estudo e 

planejamento as professoras do NEI dispõem, dede ano de 2003, do espaço de 

escuta criado para proporcionar um diálogo mais aberto sobre determinados 

sentimentos, manifestos e/ou velados advindos, inicialmente, da relação de ensino e 

aprendizagem envolvendo as crianças com necessidades educativas especiais 

(NEE). 

Atualmente os diálogos no espaço de escuta são mediados por 

professoras do Departamento de Psicologia da UFRN e versam sobre as 

dificuldades das professoras quer sejam relacionadas ao comportamento, 

aprendizagem e a família das crianças com NEE ou qualquer outra problemática do 

cotidiano escolar que estejam inquietando as professoras (PIMENTEL, 2007). 
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Os diálogos estabelecidos nos encontros de planejamento, grupo de 

estudo e espaço de escuta têm se caracterizado como momento de confronto/troca 

em que as profissionais procuram superar lacunas de sua formação acadêmica e os 

impasses/dificuldades do ensinar, com base em conhecimentos produzidos na área 

da Educação Infantil que levem as professoras à reflexão crítica sobre suas práticas 

(CARVALHO, 1999). 

Essa iniciativa tem contribuído para a constituição dessas professoras 

como profissionais reflexivas, que buscam superar a relação linear e mecânica entre 

a teoria e a prática da sala de aula; entendendo a reflexão como um instrumento 

essencial ao desenvolvimento do pensamento e ação docente (ALARCÃO, 2003, 

1996;). Esta compreensão tem possibilitado as professoras do NEI se constituir, 

também, como pesquisadoras de sua própria prática construindo e reconstruindo o 

seu próprio conhecimento (ZEICHNER, 2002; LÜDKE, 2004; GARCIA; ALVES, 

2002; FAZENDA, 1992). 

Além das docentes, coordenadoras e diretoras a escola dispõe de vinte e 

três funcionários no desempenho das seguintes funções: 

 
FUNÇÃO QUANTIDADE 
Motorista 01 

Serviços gerais 07 
Auxiliar de creche 04 

Copeira 01 
Cozinheira 02 

Porteiro 02 
Jardineiro 01 

Assistente de alunos 01 
Assistente administrativo 02 

Técnico em assuntos educacionais 01 
Pedagoga especialista 01 

Quadro 4: Distribuição dos funcionários por função 
Fonte: Construção da autora com base no quadro funcional da escola de 2008. 

 

Acerca desse quadro é oportuno explicitar que desses vinte e três 

funcionários oito são terceirizados e que as quatro auxiliares de creche não exercem 

essa função devido a problemas de saúde. Esta função, atualmente, tem sido 

desempenhada por bolsistas. 

Em relação à sua estrutura física, a escola pode ser considerada de porte 

médio, dispondo de dois prédios para desenvolver as suas atividades. Um prédio 
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concentra as atividades de ensino com as crianças e no outro as professoras 

realizam suas atividades de planejamento, formação, pesquisa e extensão. 

O prédio em que as professoras desenvolvem as atividades de 

planejamento, formação, pesquisa e extensão, denominado de Núcleo de Estudos e 

Pesquisa da Infância (NEPI), possui auditório; biblioteca; secretaria; duas salas de 

professores, salas de coordenação de ensino, coordenação de pesquisa e extensão; 

um banheiro feminino, um banheiro masculino; cozinha. 

O prédio no qual funcionam as atividades de ensino possui sete salas de 

aula; sala de atendimento pedagógico; sala de multimídia; sala de coordenação; 

direção; biblioteca infantil; brinquedoteca; secretaria; copa; cozinha experimental; 

três almoxarifados; quatro banheiros infantis; quatro banheiros para adultos; palco; 

jardins; três parques; mini quadra de futebol e pátio. Nas paredes dos espaços 

externos e internos é possível encontrar produções das crianças organizadas em 

forma de exposição ou fazendo parte da decoração da escola. Em algumas áreas 

livres é possível ver pintado no chão alguns jogos gráficos populares, como a 

amarelinha e o caracol. 

As salas de aula do NEI são amplas de forma a acomodar bem crianças e 

professoras. Possuem boa iluminação, no entanto algumas apresentam problemas 

com a ventilação, porém todas as salas possuem ventiladores. Em seus aspectos 

estéticos e pedagógicos as salas, de um modo geral, correspondem a um ambiente 

planejado para crianças da Educação Infantil, permitindo-lhes estruturarem suas 

funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais (CRAIDY; 

KAERCHER, 2001). 

A decoração das salas é criada ao longo do ano por seus usuários – 

crianças e professoras – dando ao público a ideia do que estão estudando. As salas 

da ala grande (espaço da escola em que se encontram as salas das turmas 3, 4 e 5) 

são retangulares  e as da ala pequena (espaço em que se localizam as salas das 

turmas 1, 2) possuem forma quadrada. Todas as salas são organizadas em vários 

cantos, que são delimitados pela distribuição da mobília.  

A organização da sala em cantos é um dos vestígios da experiência da 

instituição com a proposta pedagógica de Weikart. De acordo com Rêgo (1999), este 

autor defendia que as crianças aprendem melhor em ambiente organizado, no qual 

elas possam fazer suas escolhas e agir sobre ele. É neste sentido que Weikart 
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propõe a divisão das salas em áreas de trabalho bem definidas, em que os materiais 

sejam organizados logicamente e identificados com clareza. 

No NEI, essas áreas de trabalho foram denominadas de “canto” que 

atualmente são os seguintes: Canto da Roda, Canto do Faz-de-Conta, Canto da 

História, Canto dos Jogos, Canto de Artes. 

Na sala em que a pesquisa se realizou observei a presença de todos 

esses cantos de trabalho organizados em diversas estantes de madeira. No centro 

da sala estavam dispostas quatro mesas com cerca de seis cadeiras, geralmente era 

neste espaço que se realizavam as atividades de registro (escrita, desenho, pintura) 

produzidas pelas crianças.  

 

 
Foto 01: Espaço de realização das atividades de registros 
Fonte: Acervo da autora, 2008. 

 
 

Na parede da lateral direita de quem entra na sala24 existiam três 

estantes: a primeira delimitando o Canto dos Jogos (bingo, quebra-cabeça, dominó, 

entre outros), a segunda demarcando o Canto da História, com livros de gêneros 

diversos e a terceira comportava os materiais usados pela turma em suas produções 

gráficas (desenho, escrita, pintura), tais como lápis de cor, coleção hidrocor, papéis, 

                                                             
24 Nessa descrição tomei como referência a porta de entrada da sala pelo corredor, pois existe outra 
porta interligada ao banheiro das crianças. 
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tesouras, revista para recortar e bandejas com cópias das atividades planejadas 

para a turma. Todos estes materiais formavam o Canto de Artes. 

 

 
      Foto 02: Canto dos Jogos 
      Fonte: Acervo da autora, 2008. 

 

 
 

     Foto 03: Canto da História 
     Fonte: Acervo da autora, 2008. 
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Foto 04: Canto de Artes 
Fonte: Acervo da autora, 2008. 

 

Na parede de frente da sala existia estante onde estavam dispostos os 

cadernos e pastas em que as crianças guardavam as suas produções individuais. Já 

na parede da lateral esquerda foi organizado o Canto do Faz-de-Conta, contendo 

materiais como peças de vestuário feminino e masculino, acessórios de maquiagem, 

pratos, talheres, copos, bonecas, dentre outros, tudo planejado para possibilitar às 

crianças a vivência de jogos dramáticos coletivos, representando o que sabem sobre 

as pessoas e os acontecimentos que observam e experimentam (RÊGO, 1999). 
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Foto 05: Estante com cadernos e pastas das crianças 
Fonte: Acervo da autora, 2008. 

 

 
Foto 06: Canto do Faz-de-Conta 
Fonte: Acervo da autora, 2008. 
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No fundo da sala foi reservado um espaço para a realização da roda, local 

em que tinha início as atividades da turma em sala de aula. Rêgo (1999) ao 

descrever o uso deste espaço afirmou que este marca o momento, por excelência, 

reservado para o diálogo, troca de novidades, fazer combinados, planejar o que vai 

ser feito no dia, entre outras coisas. Ele também é reservado para a hora da história 

e roda final. 

Na parede do fundo da sala, próxima ao espaço da roda, encontrava-se a 

lousa e sobre ela um abecedário. A lousa delimitava o canto dos painéis – local em 

que se encontravam os materiais produzidos pelas crianças ou professoras, 

relacionados ao Tema de Pesquisa que estava sendo estudado pelo grupo - do 

turno da manhã e da tarde. Na parede lateral direita da roda estava afixado o quadro 

de prega, utilizado pelas crianças para colocarem os cartões na hora da chamada; 

calendário e quadro dos ajudantes do dia. A parede da lateral esquerda, além de 

conter uma tabela numérica, servia de mural para produções relacionadas ao que 

estava sendo estudado pela turma. De certa forma, essa descrição da organização 

da sala em que efetivei as observações retrata a organização das demais salas de 

aula do NEI. 

 

 
Foto 07: Espaço de realização da roda 
Fonte: Acervo da autora, 2008. 
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De um modo geral, pode-se dizer que os espaços, materiais e 

equipamentos do NEI são construídos e organizados de forma a atender às 

necessidades de saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, 

higiene e aconchego das crianças matriculadas; para o acolhimento de suas famílias 

e o desenvolvimento das atividades de seus profissionais. 

A maneira como as profissionais do NEI organizam a estrutura física e 

humana da instituição para desenvolver as suas atividades, como escola infantil 

inserida em um contexto universitário, tem sido inspirada pelas ideias/concepções 

destas profissionais acerca de escola, criança, desenvolvimento. Assim, de acordo 

com um dos documentos25 da instituição, a escola infantil tem papel relevante no 

processo de desenvolvimento da criança, ao mediar e dinamizar as experiências e 

conhecimentos acumulados histórica e socialmente pela humanidade. Desse modo, 

para assumir este papel, as professoras do NEI definiram, com base nos estudos 

psicogenéticos de Piaget, Vigotsky e Wallon, os seguintes princípios teóricos: 

 

- A criança é um ser histórico-concreto, com características, 

sensibilidade e lógica próprias; 

- O desenvolvimento infantil – em todos os seus aspectos – é um 

processo construído, dialético, implicando evoluções, involuções e 

interdependências; 

- O desenvolvimento cognitivo - em todas as suas manifestações: 

pensamento, linguagem, relações lógicas e topológicas, conceitos e 

operações – é um processo construído internamente, mediante 

experiências, interações e ações significativas da criança; 

- Esse desenvolvimento implica periodicidade, fases com características, 

possibilidades e necessidades próprias; 

- Na definição das experiências de aprendizagem, educador e crianças 

têm papéis importantes, com ênfase na iniciativa e aprendizagem ativa. 

 

Foi nesse contexto físico e humano que se inseriu e se desenvolveu a 

minha investigação visando contribuir para o fortalecimento da concepção de ensino 
                                                             
25 O documento citado é denominado de “Orientações Práticas” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2002). Nele é possível se obter informações sobre a criação da escola, sua 
prática pedagógica (pressupostos básicos, objetivos, metodologia, rotina diária e avaliação) e seu 
funcionamento (administração, coordenação pedagógica e professor). 
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infantil como espaço apropriado para promover o encontro da criança – sua 

realidade e seus conhecimentos – com as práticas culturais de seu tempo, 

assegurando-lhe a aquisição de novos conhecimentos que impulsionem o seu 

desenvolvimento. 

 

2.2 NA HISTÓRIA DO NEI, O TRANÇAR DOS FIOS PARA TECER UMA 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE CRIANÇA  

 

Na história do NEI, 1979 é indicado como o ano que marca o início das 

suas atividades como instituição de Educação Infantil. 1979 é também o ano em 

que, no cenário brasileiro, é deflagrado o “Movimento de Lutas por Creches” que 

teve origem na luta de grupos de mulheres de periferia e de grupos feministas 

reivindicando melhores condições de vida, educação e serviços (KISHIMOTO, 

2001). 

Nesse contexto o NEI foi definido como pré-escola para atender à 

comunidade universitária feminina desempenhando a ação de guarda das crianças 

pequenas filhas das funcionárias, alunas e professoras da UFRN, com o objetivo de 

possibilitar as mesmas desempenharem suas atividades com tranquilidade.  

Todavia, ao longo de sua história, a equipe do NEI assume como função 

da instituição ser escola infantil e, como tal:  

 
[...] Lugar de aprender. De entrecruzamento de vivências e saberes. Onde 
deve ser possibilitado de modo sistemático e significativo através de 
interação com crianças e educadores, a aproximação e o encontro das 
crianças com o conhecimento humano; com os conhecimentos 
fundamentais à vida contemporânea não organizadas no dia a dia. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999). 

 

Neste recorte da história do NEI é possível identificar as transformações 

vivenciadas pela instituição em relação as suas funções sociais. Neste sentido, 

percebe-se que, inicialmente, os idealizadores do NEI lhe atribuíram à função de 

guarda, no entanto, com o passar do tempo a sua equipe lhe atribui à função de 

promover o aprendizado das crianças, sistematizando o encontro destas com o 

conhecimento humano. 

Perceber as transformações nas funções sociais atribuídas ao NEI me 

reporta a história da Educação Infantil e as várias funções por ela assumidas ao 
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longo desta história, funções que também envolvem concepção de criança e de 

infância. 

Em sua origem, as instituições de Educação Infantil tanto nos países 

europeus quanto no Brasil estão ligadas ao aparecimento dos abrigos e/ou asilos, 

com função unicamente assistencial, desenvolvida por instituições filantrópicas e 

religiosas onde eram mantidas as crianças marginalizadas e excluídas que, muitas 

vezes, eram submetidas ao trabalho forçado e ao aprisionamento (KRAMER; 

ABRAMOVAY, 1987; KISHIMOTO, 2001; KUHLMANN JR., 2005). 

A esse respeito, Kuhlmann Jr. (2005) observou que, no Brasil, parte 

dessas instituições eram ligadas aos sistemas de educação, atendendo a crianças 

de quatro a seis anos, e parte estava vinculada aos órgãos de saúde e de 

assistência, mantendo contato indireto com a área educacional. Este historiador 

ressaltou que, somente no final do século 20 a legislação brasileira indica o vínculo 

de todas as instituições de Educação Infantil aos organismos educacionais do país. 

Desse modo, percebe-se que, historicamente, a educação da criança de 

zero a seis anos esteve à margem do sistema educacional brasileiro. As ações 

governamentais para o atendimento a esta faixa etária privilegiaram a dimensão da 

assistência, ao lado de projeto educativo compensatório e, ao mesmo tempo, 

baseado na lógica de promover o atendimento a custo mínimo. Então, o que se 

observa é o atendimento em rede de instituições comunitárias e filantrópicas, com 

origem tanto nos movimentos sociais de bairro quanto nas ações de grupos ligados 

a igrejas e outras instituições filantrópicas (KISHIMOTO, 2001). 

Kishimoto (2001) indicou o final do século 19 como o período que marca o 

surgimento de várias modalidades de instituições responsáveis pelo atendimento às 

crianças menores de sete anos – creches, casas de infância, escolas maternais e 

jardins de infância. Cada uma dessas modalidades, conforme observou Kishimoto 

(2001), envolvia uma concepção de atendimento a infância e, neste sentido, 

destacou que as creches evoluíram especialmente dentro do contexto da 

industrialização, urbanização e atendimento às mães trabalhadoras tendo como 

mantenedoras empresas, filantropia, Igrejas e órgãos de assistência social. Já as 

casas de infância, geralmente eram oferecidas por organizações filantrópicas com 

vistas a assistir crianças pobres. 
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No que se refere às escolas maternais, Kishimoto (2001) ressaltou que 

esta modalidade de atendimento à infância surgiu no contexto da industrialização, 

destinada a atender filhos de operários no início do século 20. Em relação aos 

jardins de infância26, esta pesquisadora afirmou que estes eram destinados a educar 

crianças de três a seis anos e, geralmente, foram acompanhados pela instância de 

natureza educativa, como Departamentos ou Secretarias de Educação. 

Isto posto se evidencia, assim, as várias funções que a Educação Infantil 

têm assumido ao longo de sua história. Ao analisarem estas funções, Kramer e 

Abramovay (1987) observaram que ora ela tem desempenhado a função de guardar, 

outras de preparar ou de promover o desenvolvimento global e harmônico da 

criança, visando atender às demandas do contexto histórico, social, cultural e 

econômico em que está inserido. 

Na concepção de Kuhlmann Jr. (2000), a questão da função desse nível 

de ensino não diz respeito à polarização entre assistência e educação, mas, sim, à 

sua destinação social. Desse modo, com base na análise desse autor, desempenhar 

a função de guardar, bem como de preparar, ou de tentar promover o 

desenvolvimento harmônico da criança, não caracteriza a ausência de propósitos 

educativos da escola infantil e, sim, a representação de uma concepção educacional 

e acrescento uma representação de criança. 

A iniciativa do Ministério da Educação em aprovar e publicar, no ano de 

1982, o Programa Nacional de Educação Pré-escolar exemplifica essa análise de 

Kuhlmann Jr. (2000), pois mediante esse programa, que visava ampliar as ações 

educativas na idade pré-escolar, o governo tinha como objetivo evitar a 

marginalização das crianças dos meios pobres através do processo educacional. 

Acerca dessa iniciativa, Bittar; Silva; Motta (2003, p. 36) afirmaram que:  

 

                                                             
26 No Brasil a história dos jardins de infância tem inicio no ano de 1875 “quando Joaquim Menezes 
Vieira e sua esposa, D. Carlota, instalam um jardim de infância para atender crianças de cinco a sete 
anos. Justificada como necessária para estimular a metodologia intuitiva, considerada apropriada 
para a escola primária e ao desenvolvimento da inteligência” (KISHIMOTO, 2001, p. 231). No entanto, 
conforme Kuhlmann Jr. (2005), somente em 1909, a criação dessa modalidade de atendimento 
infantil passa a fazer parte da iniciativa dos governos municipais. O trabalho desenvolvido nos jardins 
de infância tanto assumiu os princípios propostos por Fröebel, seu idealizador na Europa, como os 
ideais de Dewey - preparação da criança para enfrentar os problemas da vida - propagados no Brasil 
através do movimento escolanovista. Deste modo, percebe-se a fluidez na definição dos propósitos 
do trabalho realizado por essa modalidade de atendimento que assume características do 
Kindergarte froebiano, da cultura da escolarização (preparar a criança para a escola primária) e do 
escolanovismo.  
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Observa-se que a noção de ‘criança pobre’ era incorporada pela legislação, 
mas, ainda, numa perspectiva de programas compensatórios, pois não se 
garantia o atendimento educacional da criança por meio do sistema de 
ensino e nem se responsabilizava o Estado nesta tarefa. Permanecia a 
concepção de ‘cuidar’, em detrimento do ‘educar’; além disso, não era 
exigida formação profissional específica dos professores que trabalhariam 
com as crianças.  

 

Na década de 1980, acompanhou-se os movimentos sociais com o 

objetivo de chamar a atenção da sociedade para compreender a infância como 

tempo inicial da vida/educação do homem – marcado por especificidades: 

necessidades e possibilidades - não universal, pois ela é histórica, social e cultural. 

Como tal, fazia-se necessário a reivindicação de tratamento diferenciado às crianças 

menores de sete anos, na nova Carta Constitucional. Com a aprovação desta Carta 

se vê, então, assegurado o atendimento destas crianças em creches e pré-escolas. 

Entretanto, somente em 1994 é que é formulada a Política Nacional de 

Educação Infantil, traçando diretrizes pedagógicas e de recursos humanos, com 

vistas a expandir a oferta de vagas para as crianças de zero a seis anos, fortalecer 

nas instâncias que iriam atender a essa faixa etária, a concepção de Educação 

Infantil e, por fim, trabalhar a favor da melhoria da qualidade do atendimento nas 

creches e pré-escolas27. 

Consolidando essas ideias, em 20 de dezembro de 1996 é aprovada a 

LDB nº 9394, que em seu artigo 29 preconiza a Educação Infantil como primeira 

etapa da educação básica, definindo como finalidade para esse nível de ensino 

promover “[...] o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em 

seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 2007a). 

Cerisara (2004, p. 7) ao analisar as deliberações da Constituição de 1988 

e da LDB de 1996 acerca ao atendimento das crianças menores de sete anos 

observou que estes documentos, ao definirem como função da Educação Infantil 

“educar e cuidar de forma indissociável e complementar as crianças de zero a seis 

anos”, contribuíram para romper e superar a perspectiva de “educação assistencial” 

                                                             
27 Tomando como referência os estudos de Kramer (2009) utilizo a nomenclatura pré-escola para 
designar a modalidade de atendimento infantil destinada às crianças de quatro a seis anos. Todavia, 
como ressaltou esta pesquisadora “A partir de meados dos anos 80, os movimentos em defesa das 
populações infantis com vistas à Constituinte e à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, vêm usando a expressão "educação da criança de 0 a 6 anos" ou "educação infantil" para 
designar o trabalho em creches e pré-escolas” (KRAMER, 2009, p. 33) 
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presente nas creches e à perspectiva de “educação escolar” presente nas pré-

escolas ainda tão em curso no contexto das instituições de Educação Infantil. 

Deste modo, para pesquisadora citada “[...] Mais do que simples jogo de 

palavras, a escolha pelas palavras “educar e cuidar” estava relacionada à forma 

como creches e pré-escolas surgiram e se consolidaram no Brasil [...]” (CERISARA, 

2004, p. 8). E neste sentido, ela propõe que o trabalho desenvolvido pelas creches 

não deve ser o começo da marginalização e da perpetuação de relacionamento 

subalterno da criança oriunda das classes trabalhadoras, tampouco que o trabalho 

realizado na pré-escola não se constitua numa antecipação das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Isso posto se depreende que as instituições de Educação Infantil se 

põem, sobretudo, com fins de complementaridade à educação da família e, assim, a 

ênfase de seu trabalho não deve estar colocada no ensino e, sim, na Educação; as 

crianças devem permanecer sendo tratadas como crianças e não como alunos; o 

foco não está nos processos ensino-aprendizagem, mas, sim, nas relações 

educativo-pedagógicas. 

Conceber a Educação Infantil dessa forma impõe a busca por um 

referencial teórico próprio das/para e com as crianças pequenas atendidas neste 

nível de ensino. 

No plano das pesquisas e do debate teórico Faria (2009) indica o trabalho 

da pesquisadora Eloísa Rocha, no ano de 1999, como primeiro a apresentar o 

estado da arte realizado na área da Educação Infantil. Ela ressaltou que a partir 

desse trabalho se evidenciou o surgimento de outras categorias de análise para a 

pesquisa da educação das crianças pequenas, tais como: 

 

[...] tempo, espaço, relações, gênero, classes sociais, arranjos familiares, 
transgressão, culturas infantis, brincar, documentação, identidades, 
planejamento por projeto, performance, diferente, outro, linguagens, 
movimento, gesto, criança, alteridade, turma, instalação, não-avaliação, 
observação, cuidado. Isso, em vez dos convencionais: deficiência, 
indisciplina, hiperativo, carente, família desestruturada, anamnese, rotina, 
assistência, aula, didática, classe, aluno, ensino, currículo, vir a ser, sala de 
aula, desenvolvimento (FARIA, 2009, p. 1018). 

 

De acordo com Rocha (2009); os construtos já identificados pelas 

pesquisas por ela analisadas permitiram afirmar a possibilidade e o nascimento de 

uma Pedagogia da Educação Infantil, ou, como ela mesma se refere, de uma forma 
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mais abrangente uma Pedagogia da Infância28 que, em suas palavras, terá como 

“objeto de preocupação a própria criança: seus processos de constituição como 

seres humanos em diferentes contextos sociais, sua cultura, suas capacidades 

intelectuais, criativas, estéticas, expressivas e emocionais [...]” (ROCHA, 2009, p. 

31).  

Todavia, em sua proposta de Pedagogia da Infância, esta pesquisadora 

não descarta a dimensão cognitiva, porém enfatiza que, na Educação Infantil estão 

em jogo às garantias dos direitos das crianças ao bem-estar, à expressão, ao 

movimento, à segurança, à brincadeira, à natureza e, também, ao conhecimento 

produzido e a produzir.  

Perspectiva que não exclui a presença do conhecimento e da 

aprendizagem do universo da Educação Infantil. No entanto, Rocha ressaltou que 

estes não se constituem como o objetivo final da educação da criança pequena uma 

vez que:  

 
[...] a dimensão que os conhecimentos assumem na educação das crianças 
pequenas coloca-se numa relação extremamente vinculada aos processos 
gerais de constituição da criança: a expressão, o afeto, a sexualidade, a 
socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia, o imaginário 
[...] (ROCHA, 2009, p. 31). 

 

Nesse sentido, a presença do conhecimento e da aprendizagem na 

Educação Infantil é parte e consequência das relações que a criança estabelece 

com o meio natural e social e pelas relações sociais múltiplas entre crianças e 

adultos e destes entre si. 

Essas ideias corroboram com o pensamento de Carvalho (1999, p. 41), ao 

defender o caráter educativo das instituições de Educação Infantil e a esse respeito 

comenta que: “[...] nos primeiros anos de vida é que se instala de forma marcante a 

relação da criança com o conhecimento [...]. Daí a compreensão da educação infantil 

como um espaço de real importância para o desenvolvimento da criança – não 

apenas no aspecto cognitivo, mas também social, emocional e físico”. 

                                                             
28 Oliveira-Formosinho, Kishimoto; Pinazza (2007) indicaram o pensamento de Fröebel, Dewey, 
Montessori, Freinèt, Piaget, Vygotsky, Bruner e Malaguzzi como fundamentos para uma Pedagogia 
da Infância. Uma vez que esses autores trazem ideias e imagens novas de criança, de adulto, de 
professor, de desenvolvimento infantil e de ensino- aprendizagem. Essas ideias tornam-se, portanto, 
um campo fértil para a elaboração de uma Pedagogia ou de Pedagogias diferenciadas para o século 
XXI. 
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A partir dessas considerações, podemos afirmar que a função esperada 

das instituições que promovem a educação das crianças pequenas é que 

desenvolvam “um trabalho que toma a realidade e os conhecimentos infantis como 

ponto de partida e os amplia, através de atividades que têm um significado concreto 

para a vida das crianças e que, simultaneamente, assegurem a aquisição de novos 

conhecimentos” (KRAMER; ABRAMOVAY, 1987, p. 35).  

Diante disso, entendo que cabe à escola infantil possibilitar, de maneira 

sistemática e intencional, o encontro e a aproximação das crianças com o 

conhecimento humano, isto é, os modos como os homens explicam o mundo; 

explicações estas que são fundamentais à vida contemporânea e que não estão 

organizadas no dia-a-dia. Concepção que tem inspirado a prática das professoras do 

NEI, de acordo com a função social que atribuem ao seu trabalho.  

Essa forma de conceber a Educação Infantil envolve a compreensão de 

que a infância tem que ser vista não apenas na sua dimensão biológica, mas como 

fato social e que, por refletir as variações da cultura humana, é heterogênea. Deste 

modo, não há infância, mas infâncias. É, neste sentido, que em um dos documentos 

do NEI enuncia que:  

 
[...] As crianças são muitas. São diferentes. Singulares. Como sujeitos 
humanos, constituem-se, desenvolvendo-se, incessantemente, nas 
interações sociais, aprendendo, conhecendo, incorporando práticas 
culturais: modos como às pessoas à sua volta concebem, sentem, 
organizam, expressam as coisas do mundo. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999). 

 

Essa concepção de criança que inspira a prática das professoras do NEI 

foi sendo construída por sua equipe durante os estudos das bases epistemológicas 

que têm fundamentado uma pedagogia para a infância.  

Os princípios que fundamentam essa pedagogia englobam e 

transcendem a História, a Antropologia, a Sociologia e a própria Psicologia, 

resultando em perspectiva que define a criança como ser em desenvolvimento, com 

possibilidades e necessidades não universais, pois são determinadas histórica e 

socialmente e como tal não são vivenciadas da mesma forma em diferentes ou em 

mesmos contextos. 

Em sua análise sociológica sobre a concepção de criança, Sarmento 

(2001) observa que sempre houve a ideia do que seja a criança; o que é recente no 
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curso de nossa história é a ideia de infância. Corroborando com a discussão acerca 

dessa compreensão, Cohn (2005) comenta que a infância é um modo particular e 

não universal de pensar a criança construída social e historicamente no mundo 

ocidental eurocêntrico, em contexto que, simultaneamente, observava-se mudanças 

na composição familiar, nas noções de maternidade e paternidade, enfatizando que 

em outras culturas e sociedades essa ideia pode não existir ou ser pensada de outra 

maneira. 

Alguns estudos sobre a infância, desenvolvidos por Sarmento (2001), 

Quinteiro (2002), Dahlberg, Moss e Pence (2003), têm apontado para a 

compreensão de criança como grupo etário próprio que possui características 

identitárias distintas, com necessidades e direitos genuínos, que possui modo 

singular de sentir/pensar, marcado pela sua agressividade, resistência, 

perversidade, humor, vontade de domínio e de mando. Todas essas características 

são constituídas nas relações com os outros em um contexto particular, em função 

de variáveis sociais, culturais, históricas e subjetivas. 

Pesquisadores de diversas áreas (Psicologia, História, Sociologia, 

Antropologia) que têm se debruçado no estudo da criança e da infância apontam o 

século 18 como marco nesse modo ocidental de se conceber a criança como esse 

ser com características próprias e singulares, em relação ao humano adulto. 

Analisando a produção dos historiadores acerca da criança, Heywood 

(2004-2005) considera que tais estudos são marcados por longa história de 

marginalização das crianças. Em retrospectiva a esse respeito, ele comentou: 

 
[...] As evidências da Grécia e da Roma antigas quanto a isso são 
ambíguas, mas é bem possível que essas sociedades dessem às crianças 
uma modesta posição social e nelas encontrassem pouco sobre o que 
escrever. Os clérigos medievais costumavam ter pouca consideração pelas 
crianças, e elas estão praticamente ausentes da literatura européia até o 
século XVIII. Foram necessárias personalidades do iluminismo, como John 
Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), para que as 
crianças fossem consideradas especiais e dignas de ser estudadas por seu 
próprio mérito (HEYWOOD, 2004-2005, p. 6-7). 

 

Ainda numa análise histórica, os estudos de Ariès (1981) possibilitam a 

reconstrução do que ele denominou de sentimento de infância, explicada como a 

consciência da particularidade infantil que a distingue essencialmente do adulto. 

Esse teórico identifica a presença de dois sentimentos de infância na história desse 
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conceito. O primeiro surge no meio familiar, advindo da distração e brincadeiras com 

a criança e se caracteriza pela paparicação, como consequência do advento da vida 

privada e grande valorização do foro íntimo.  

O segundo sentimento, o da escolarização, está relacionado ao interesse 

psicológico e da preocupação moral, provindo de fonte exterior à família – dos 

clérigos e dos homens da lei. Este sentimento foi apontado por Ariès (1981) como 

inspiração de toda a educação européia no século 20 que visava preparar o futuro 

adulto na escola; opondo-se, assim, a educação medieval fundada no aprendizado 

de técnicas e saberes tradicionais que, geralmente, eram aprendidos no contato com 

os adultos da comunidade.  

Del Priore (2007), ao analisar as teses de Ariès, observou que estas 

podem servir de inspiração e não como bússola na investigação da infância 

brasileira. Haja vista que no Brasil tanto a escolarização como a emergência da vida 

privada chegaram muito tardiamente. 

Esta pesquisadora considerou que a História da infância no Brasil é 

marcada por passagens de terrível sofrimento e violência vivida pela criança (como 

as experienciadas pelas crianças a bordo das embarcações portuguesas 

quinhentistas), mas também pela preocupação, pelo excesso de mimo e a falta de 

limites em relação a elas. 

Ao analisar a história da infância no Brasil a partir das condições de 

sobrevivência de crianças negras, índias, expostas, imigrantes e crianças livres no 

Brasil do século XVI, Del Priore (2007) enfatizou aspecto que vai marcar 

sensivelmente a mentalidade da infância brasileira, a forma como a criança branca, 

livre e de posses relaciona-se com adultos e crianças negras escravas que lhe 

pertencem. É uma relação de mando.  

Destaca também como outro condicionante na construção de uma 

identidade infantil nacional a chegada tardia no Brasil da escolarização e da vida 

privada da família com relação aos países europeus devido a sua condição de 

pobreza e de tardia industrialização. 

A partir dessas considerações, é oportuno observar que foram as próprias 

transformações produzidas nas condições materiais de existência vivenciada pela 

sociedade brasileira ao longo de sua história que tornaram possível, também, 
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mudanças na forma de se conceber a criança percebida, na atualidade, como 

sujeitos que têm direito: 

 
[...] à dignidade e ao respeito; autonomia e participação; à felicidade, ao 
prazer e à alegria; à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social à 
diferença e à semelhança; à igualdade de oportunidades; ao conhecimento 
e à educação; a profissionais com formação específica; a espaços, tempos 
e materiais específicos (BRASIL, 2009b, p. 19). 

 

No entanto, esse contexto marcado pelo reconhecimento dos direitos e 

pelo respeito à diversidade cultural e étnica da criança não lhes isentam de serem 

também vítima da violência, do abandono, do abuso sexual, da exploração no 

trabalho infantil entre tantos outros males que têm origem nas desigualdades sociais. 

Esta situação paradoxal contribui para reforçar a ideia de que as crianças são 

sujeitos marcados pelas contradições da sociedade em que vivem.  

Todavia, não se pode perder de vista que a história se faz e refaz a cada 

dia, e que participamos dessa construção. Assim, ao mesmo tempo em que ela se 

impõe nós também a tecemos. Diante disso, entendo que é possível à escola infantil 

mediante seu trabalho - que deve incluir o acolhimento, a segurança, o espaço para 

as emoções, para o gosto e desenvolvimento da sensibilidade e para a aproximação 

da criança com as diversas formas do conhecimento humano (CRAID KAERCHER, 

2001, p. 21) - contribuir no sentido de denunciar e mudar as contradições que 

impedem a criança de usufruir os seus direitos; pois acredito que a prática educativa 

se faz com a convicção de que a mudança da realidade é possível (FREIRE, 2000). 
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II PARTE: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PESSOAL PELA CRIANÇA 

 

 
[...] A identidade nunca é dada, ela é sempre construída 
e deverá ser (re)construída em uma incerteza maior ou 
menor e mais ou menos duradoura (DUBAR, 2005, p. 
135). 

 

Nessa parte da tese, os dados colecionados das entrevistas, sessões de 

planejamento e situações didáticas me possibilitaram tecer explicação sobre a 

construção da identidade pessoal pela criança, ressaltando a relação eu/outro e a 

mediação da professora da Educação Infantil nesse processo. 
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3 A TESSITURA DE UMA EXPLICAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE PELA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

3.1 NA FALA DAS CRIANÇAS E PROFESSORAS, FIOS PARA COMPOR UMA 

DEFINIÇÃO DE IDENTIDADE 

 

De origem latina, o termo identidade é formado a partir do adjetivo “idem” 

(com o significado de “o mesmo”) e do sufixo “dade” (indicador de um estado ou 

qualidade). Assim, a partir desta etimologia a aplicação do termo é qualificadora do 

que é idêntico ou o mesmo, sendo, portanto, identificadora de algo que permanece. 

Essa forma de se compreender a identidade é remota ao pensamento 

grego dos filósofos Sócrates e Platão ao buscar definir o que são as coisas, ou seja, 

em descobrir e fixar as essências das coisas (CEIA, 2008).  

Essa digressão pela etimologia da palavra identidade permite localizar, 

embora ainda não como constructo, as reflexões acerca desta já na antiguidade 

grega. A este respeito, Gondar (2002, p. 107) fez a seguinte observação:  

 
Foi com Aristóteles que esse problema ganhou uma formulação lógica, a 
partir do princípio de não-contradição. [...] Não se trata, evidentemente, da 
identidade de um sujeito – individual ou coletivo -, categoria inexistente 
nesse período, mas da identidade ou essência das coisas [...] 

 

Essas breves alusões de cunho etimológico e filosófico contribuem para 

indicar a complexidade que envolve a discussão sobre a identidade e a sua 

construção pela pessoa. Um outro fato que abrange esta complexidade é que, como 

indicou Ribeiro (1997, p. 48), a construção da identidade “[...] envolve processos 

psicológicos, cognitivos, sociais, volitivos, afetivos e que se encontram nas 

interligações entre o social e o individual”. 

Ciente da complexidade que envolve a construção da identidade, a 

questão a ser refletida diz respeito a como se pode definir identidade. As falas das 

professoras, a seguir apontam alguns elementos que possibilitam a composição de 

uma definição para este fenômeno:  
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[...] O que me torna ser, o que me torna pessoa, as minhas características.  
(Liane, protocolo de entrevista n°1) 
 
[...] Essa questão da identidade [...] eu acho que é o que define o que cada 
um é como pessoa [...] somos diferentes [...] temos marcas que são próprias 
mesmo de cada um [...] (Linete, protocolo n°2). 

 

As palavras características e marcas usadas pelas professoras para 

definirem a identidade atribuem a esta o sentido/significado daquilo que indica 

estado ou qualidade de determinada pessoa - é o que define o que cada um é como 

pessoa. Diante disto, a identidade pode ser entendida como conjunto de aspectos 

que são peculiares e são sinais que constituem a particularidade e singularidade de 

determinada pessoa, pois como pontuou Linete somos diferentes.  

A busca por marcas e características que lhes são peculiares também 

foram ressaltadas pelas crianças ao tentarem me explicar quem elas eram, como 

pode ser observado nos fragmentos de suas entrevistas:  

 
[...] eu tenho cabelo assim [...] 
(Gab, protocolo n°3) 
 
[...] a pele é amarela. [...] o cabelo é cacheado e enrolado. [...] O olho é 
preto. Huuum a boca é vermelha... por dentro [...] O estômago deve ser 
castanho... dentro.  
(Ped, protocolo n°9.) 
 
 [...] Eu sou com a pele branquinha, com os olhos castanhos. [...] Às vezes 
eu tô suja, às vezes não. 
(AC., protocolo n° 10.) 
  
[...] Eu sou assim [...] Eu tenho a pele branca. [...] Ás vezes meu olho muda 
de cor [...] 
(He, protocolo n° 14.) 

 

Como se pode observar, nas respostas as crianças, elas buscaram se 

auto-definir com base em suas características físicas: eu tenho cabelo assim; o 

cabelo é cacheado e enrolado; a pele branquinha, com os olhos castanhos. Estas 

falas das crianças demonstram que a percepção delas acerca de si mesma também 

envolve a apropriação de sua imagem corporal. Nesta apropriação, ela se torna 

consciente dos limites e possibilidades do seu próprio corpo, aspecto presente nas 

tentativas da criança perceber no que se diferencia do outro.  

A professora Dyane ao afirmar, durante a entrevista, que a criança “[...] 

cria essa identidade a partir do momento que ela tem o direito a tá falando sobre 
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essas coisas dos sentimentos dela [...]” indica os sentimentos da pessoa como um 

outro aspecto que define a sua identidade.  

Os fragmentos das entrevistas realizadas com Vi e He exemplificam como 

estas crianças percebiam e justificavam seus sentimentos de alegria e tristeza. 

 
 

PROTOCOLO N°11 
 
 

Analice – [...] o que deixa você feliz? 
[...]  
Vi – É, deixa eu pensar. Brincar com o meu 
irmão. 
Analice – E o que deixa você triste? 
Vi – Quando alguém bate em mim. [...] E o 
meu irmão morde eu. [...] Porque ele é bebê 
aí todo dia morde em mim. Nas minhas 
costas. 
Analice – [...] diga uma coisa que você gosta 
muito. 
Vi – Eu gosto muito de brincar [...] desenhar, 
assistir televisão. De vir para a escola, de 
ouvir história. 
 

 
PROTOCOLO N° 14 

 
Analice – [...] diga uma coisa que deixa você feliz. 
He – É comer bombom, andar de bicicleta, passear 
com minha cadela. 
Analice – E uma coisa que deixa você triste. 
He – Chinelada (risos) 
Analice – [...] Diga uma coisa que você gosta. 
He – Eu gosto muito de comer bombons, 
gostosuras. 
Analice – Por quê? 
He – É porque é gostoso. 
Analice – E diga uma coisa que você não gosta. 
HE – Eu não gosto de... Quando a minha cachorra 
me morde nem quando ela me arranha. 
Analice – Por quê? 
He – Porque dói. Dói muito. 

Quadro 5: Fragmentos das falas das crianças sobre os seus sentimentos 
Fonte: Acervo da autora 

 

Interessante notar que, para He, o que lhe deixa triste e o que ele não 

gosta se relaciona ao desconforto físico – chinelada, mordida e arranhões da cadela 

– aspecto que também esteve presente na fala de Vi – mordidas do irmão - embora 

se refira ao fato do irmão ser bebê para justificar essas mordidas.  

As respostas dessas duas crianças permitem ressaltar o papel do corpo 

para a tomada de consciência de si pela criança. Haja vista que é por meio de seu 

corpo que ela vai registrando as sensações de bem-estar ou mal-estar aprendendo 

por meio dele o que lhe causa prazer ou desconforto. Deste modo, pode- se indicar 

o corpo como base para a constituição do eu (WALLON, 1981). 

A partir da análise desses fragmentos de falas das crianças e professoras, 

depreende-se que a identidade envolve características e marcas que indicam um 

estado (estar feliz ou triste) ou qualidade (ter pele amarela ou branquinha, ter cabelo 

cacheado ou olho que muda de cor) de uma pessoa que lhe diferencia das demais. 

Essa identidade construída pela pessoa, ou seja, a identidade pessoal é 

definida no dicionário Aurélio como a consciência que alguém tem de si mesmo e diz 
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respeito à dimensão individual da identidade por se referir a relação do indivíduo 

consigo mesmo. Contudo, a identidade também possui dimensão social que se 

localiza na intersecção entre o individual e o coletivo e desta intersecção resultam os 

diferentes tipos de identidades sociais: regional, de gênero, étnica e política 

(RIBEIRO, 1997). No entanto, Rajagoplan (2002) afirmou que, de todas, a identidade 

individual é a mais difícil de ser pensada por envolver processo de (re) construção. 

Esse processo de construção e organização da identidade prolonga-se 

durante toda a vida da pessoa, porém, sua estruturação é intensa na infância e se 

consolida na adolescência como se pode observar a partir de alguns estudos 

psicológicos de base psicogenética acerca do desenvolvimento humano (VIGOTSKI, 

2001, 1996; WALLON, 1981, 1975). Apesar destes estudos não abordarem 

explicitamente o processo de construção da identidade neles são analisados como o 

humano se apropria do conhecimento contribuindo, assim, para se explicar/entender 

como ocorre/se dá o conhecimento de si mesmo. 

Na psicologia os estudos sobre a identidade, conforme informou Ribeiro 

(1997), datam dos primórdios da organização desta área como ciência no final do 

século 19, indicando os estudos de James como marco inaugural deste construto 

nas pesquisas psicológicas29.  

Embora esteja ciente das críticas feitas aos estudos psicológicos - 

universalizar o desenvolvimento humano com a ideia de estágios ou etapas 

unidirecionais, ao fragmentar a criança em setores de desenvolvimento (cognitivo, 

afetivo, social, motor, lingüístico...) – considero, todavia, que esta área de 

conhecimento apresenta quadro explicativo a respeito da forma como a criança 

percebe a si e o mundo a ser conhecido.  

Deste modo, não poderia ficar ausente em um estudo que busca 

compreender as relações entre o conhecimento histórico e o processo de construção 

da identidade pessoal pela criança da Educação Infantil; uma vez que suas 

produções, no que se refere à psicologia do desenvolvimento, trazem contribuições 

que ajudam na compreensão das características psicológicas e socioculturais da 

criança, bem como das relações entre desenvolvimento e o processo de 

                                                             
29 Ribeiro (1997) afirmou que James (1842-1910) não utilizou explicitamente o conceito de identidade, 
porém em sua obra “The principles of psychology” dedica um capítulo ao estudo do eu. Este estudo 
tem sido referência para uma série de trabalhos de pesquisa relacionados ao processo de formação 
da identidade em que são retomados os diferentes processos que constituem o eu. 
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aprendizagem (SMOLKA, 2002), aspectos que se encontram no cerne do meu 

objeto de estudo.  

No entanto, também busquei respaldo nos estudos sociológicos e 

historiográficos por compreender que a reflexão acerca do desenvolvimento e das 

práticas humanas demanda análise numa perspectiva interdisciplinar. 

 

3.2 NA FALA DAS CRIANÇAS E PROFESSORAS, FIOS PARA TRANÇAR 

REFLEXÕES ACERCA DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PELA CRIANÇA. 

 

Castells (2006), ao buscar explicar a sociedade pós-moderna30, a partir da 

globalização e da identidade, ressaltou que toda e qualquer identidade é construída 

pelos indivíduos, grupos sociais e sociedade, a partir da matéria-prima fornecida 

pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, sendo 

ressignificada “em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em 

uma estrutura social, bem como em uma visão de tempo/espaço” (2006, p. 23). 

Essas considerações abrem espaço para novo questionamento acerca de 

quais são os projetos culturais enraizados nas estruturas sociais da pós-

modernidade, marcada por profundas mudanças nas condições de existência, nas 

relações de produção, nas concepções de trabalho e da própria vida.  

O cenário pós-moderno é assinalado pela presença da biotecnologia, da 

super-automação, da robótica, da hiper-racionalização (tempo, trabalho, produção). 

Este cenário tem como valores maiores o lucro e a eficiência e se constitui na 

ambiência em que as crianças da Educação Infantil vão assumindo posições com as 

quais se identificam, vão compreendendo o seu eu - vão construindo a sua 

identidade pessoal.  

A influência da ambiência na construção da identidade pela criança 

também foi mencionada pelas professoras quando questionadas acerca da 

constituição deste processo, como se pode verificar na fala da professora Liane: 
                                                             
30Segundo Castells (2006) essa sociedade, que ele denomina de sociedade em rede, é resultado da 
revolução da tecnologia da informação e da reestruturação do capitalismo, sendo caracterizada pela 
globalização das atividades econômicas; pela flexibilidade e instabilidade do emprego e da mão de 
obra; por uma cultura da virtualidade real e pelas transformações das bases materiais da vida. Três 
processos independentes propiciaram a formação dessa sociedade - a revolução das tecnologias da 
informação; a crise econômica tanto do capitalismo quanto do estatismo e sua subsequente 
reestruturação; o florescimento de movimentos sociais e culturais - feminismo, ambientalismo, defesa 
dos direitos humanos, das liberdades sexuais etc. 
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[...] ela faz parte de uma sociedade eu acho que, esse contexto social vai tá 
contribuindo pra formação dessa identidade. [...] vai tá contribuindo para 
essa formação de quem ela é [...] as próprias vivências que essa criança 
tem no meio social, na escola em contato com os familiares. Isso tudo vai tá 
sempre colaborando para que ela [...] se veja uma pessoa que faz parte de 
um todo [...] Consiga perceber as suas características próprias [...] dentro 
[...] desse todo. [...] Eu acho que em [...] contato [...] com o outro, com as 
vivências. Com os conhecimentos que ela vai adquirindo de vida, com a 
cultura. Eu acho que é nesse processo muito de interação realmente [...] 
onde ela vive, com o que ela faz com o que ela freqüenta [...] (Liane, 
protocolo de entrevista n°1). 

 

A resposta de Liane corrobora para que a construção da identidade seja 

compreendida como processo que se constitui a partir das vivências da criança em 

seu meio social, no seu contato e interação com o outro e com a cultura. Ela indica 

também que neste processo a criança simultaneamente se percebe como alguém 

com características próprias, mas também como parte de um todo como a própria 

Liane pontuou – “tudo vai tá sempre colaborando para que ela [...] se veja uma 

pessoa que faz parte de um todo [...] Consiga perceber as suas características 

próprias [...] dentro [...] desse todo [...]”.  

Essas ressalvas de Liane me remetem ao pensamento de Dubar (2005) 

de que no processo de construção de suas identidades as crianças vão se 

apropriando das suas designações singulares que não lhes são dadas no 

nascimento, mas resultam de sucessivas socializações que têm início na infância, 

sendo reconstruída no decorrer da vida a partir do juízo dos outros e das próprias 

orientações e auto-definições da pessoa, através da aceitação ou recusa desse juízo 

(DUBAR, 2005).  

Durante as entrevistas algumas crianças deixaram muito evidente a 

relevância do juízo do outro ao buscarem se definir como menino ou menina como 

se pode averiguar nos fragmentos abaixo:  
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PROTOCOLO N° 6 
 

[...] 
 
Analice – [...] Você é 
menino ou menina? 
Al – Menina. 
Analice – Por que você é 
menina? 
Al – Porque minha mãe 
disse que eu tinha que ser 
menina. 

 
[...] 

 

PROTOCOLO N° 10 
 
[...] 
 
Analice – É você é menino ou 
menina? 
AC – Menina. 
Analice – Por que você é 
uma menina? 
AC – O médico falou. 
Analice – O médico falou? 
Para quem ele falou? 
AC – Para minha mãe. 

[...] 
 

PROTOCOLO N° 14 
 
[...] 
 
Analice – você é menino ou menina? 
He – Menino. 
Analice – Por quê? 
He – É porque o médico disse para 
minha mãe. 
Analice – O médico disse, foi? 
Quando você nasceu a sua mãe ficou 
sabendo que você era um menino? 
He – Hum hum. Ninguém pode saber 
se é menino ou uma menina se o 
medico não saber. 

[...] 
Quadro 6: Fragmentos das falas das crianças sobre as questões de gênero 
Fonte: Acervo da autora 

 

Como se podem observar em suas respostas as crianças atribuíram a fala 

do outro – mãe ou médico - como definidora de seu gênero. Depreende-se daí que, 

ao construir a sua identidade, a relação do sujeito com ele mesmo está estritamente 

ligado ao modo como as pessoas se relacionam com ele. Fato que me faz lembrar a 

ideia de socius de Wallon (1975), “uma espécie de intermediário entre o mundo 

interior e exterior, um parceiro perpétuo do eu na vida psíquica que exerce o papel 

de confidente, conselheiro e censor” (WALLON, 1975, p. 159). O socius traduz, ao 

mesmo tempo, os caprichos do eu ou a influência dos outros no eu (BASTOS; DÉR, 

2000). 

A ideia do socius é apenas uma das contribuições de Wallon para a 

compreensão da busca de identidade própria pela criança. Ao se lançar em estudos 

que explicassem o processo da constituição da pessoa, o autor trouxe ricas 

contribuições que ajudam a compreender a construção da identidade. 

Para Wallon (1975), o desenvolvimento da inteligência está ligado, na 

criança, ao desenvolvimento da sua personalidade total, é processo de individuação 

em que ela procura diferenciar-se do seu meio físico e social.  

Nesse processo, observou Wallon (1975, p. 202), não se podem ignorar 

as condições de existência da criança que “[...] variam com a idade. Com a idade 

variam as relações da criança com o seu meio. De idade para idade torna-se 

diferente o meio da criança.” Essa variação imprime ao desenvolvimento caráter de 

transformação que, para Wallon (1981), é marcado por oposições entre fatores de 

ordem biológica e social, que se implicam mutuamente nesse processo. 
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No que se refere à relação entre desenvolvimento e aprendizagem, 

Wallon considerou que a segunda é um dos motores para o primeiro. Ela é mais um 

recurso que a criança dispõe para responder às exigências de adaptação ao meio 

humano e físico que a rodeia, em busca de resposta para as seguintes questões – O 

que eu sou? O que é o mundo? Quem sou/quais os meus valores/quem serei no 

futuro? (MAHONEY, 2000).  

O caminho que a pessoa trilha na busca de resposta a esses 

questionamentos revela que na perspectiva walloniana o desenvolvimento é uma 

construção progressiva em que se sucedem fases com a predominância ora das 

atividades motoras, ora das afetivas e ora das cognitivas.  

Analisando a evolução da criança na busca de identidade própria, ou seja, 

na busca de se perceber como pessoa diferente, não só das outras, mas também 

dos demais objetos do mundo que a rodeia, Wallon (1975) ressaltou que é numa 

relação de contínua transformação com o seu meio que a criança vai se constituindo 

enquanto pessoa em processo que comporta fluxos e refluxos, numa tentativa de 

ajustar as suas funções espontâneas às exigências do seu meio físico e social. 

Wallon (1981, p. 135) alegou a existência de domínios funcionais que 

atuam como unidade organizadora desse processo, vivenciado por meio de etapas, 

sendo por ele apresentado: “os domínios funcionais entre os quais se dividirá o 

estudo das etapas que a criança percorre serão, portanto, os da afetividade, do ato 

motor, do conhecimento e da pessoa”. 

As etapas aludidas por Wallon são a impulsivo emocional; sensório-motor 

e projetivo; personalismo; categorial; puberdade e adolescência. Estas são 

reguladas pelas leis da alternância funcional, da sucessão de predominância 

funcional e a da integração funcional. 

Analisando essas leis, Mahoney (2000, p. 14) comentou que na lei da 

alternância funcional “o movimento de alternância ou é para dentro, para o 

conhecimento de si (etapas impulsivo emocional, no personalismo, na puberdade e 

adolescência) ou é para fora, para o conhecimento do mundo (sensório-motor e 

projetivo, categorial)”. 

No que diz respeito à lei da sucessão de predominância funcional, ora 

predomina o domínio motor (impulsivo emocional) e ora o afetivo (personalismo, 
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puberdade e adolescência), ou ainda o cognitivo (sensório-motor e projetivo, 

categorial). 

Finalmente, sobre a terceira lei – a integração funcional – Mahoney (2000, 

p. 14) esclareceu a questão da hierarquização entre os domínios funcionais. Desse 

modo, afirma que “[...] os primeiros estágios são conjuntos mais simples, com 

atividades mais primitivas que vão sendo dominadas, integradas aos conjuntos mais 

complexos dos estágios seguintes, conforme as possibilidades do sistema nervoso e 

do meio ambiente”. 

Tomando como referência as crianças partícipes da pesquisa, procurarei 

explicitar as características da etapa personalista que vai, de acordo com Wallon 

(1975, 1981), dos três aos cinco anos, por manter proximidade com a faixa etária 

dos sujeitos da investigação. 

Como o próprio nome sugere, essa etapa está voltada para a pessoa, 

para o enriquecimento do eu e para a construção da personalidade. Tarefa possível 

nesse momento porque a criança já conseguiu afirmar-se como corpo, consciência 

adquirida gradualmente ao longo dos três primeiros anos de vida. Esta é uma das 

condições fundamentais para que ela possa ter consciência de si, juntamente com a 

capacidade simbólica. 

Wallon (1975) comentou que essa etapa tem aspectos duma verdadeira 

crise em que a criança opõe a sua própria pessoa a do outro, o que caracteriza um 

“eu” ainda muito dependente, pois só se afirma em oposição a tudo o que pode dizer 

ou fazer as pessoas em sua volta, que não são mais vistas como aquelas que lhes 

dão cuidado, com as quais têm ligações emocionais ou com as quais pode combinar 

os seus jogos.  

Nessa fase as pessoas se lhes apresentam como tendo algo de anônimo, 

abrindo-lhe espaço para formular pergunta do seu eu em relação ao eu dos outros. 

Este fato suscita na criança a necessidade de se afirmar e de conquistar a sua 

autonomia. Em busca dessa conquista, ela entra num período de confrontação com 

outras pessoas, tendo como motivo, para isso, a necessidade de sentir a sua própria 

independência, a sua existência. 

Vigotski (2001, p. 293) também observou esse comportamento nas 

crianças dessa faixa etária, denominando esta de fase do negativismo infantil, 

ressaltando que “o sentido psicológico desse comportamento consiste na 
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transformação que se opera na criança com o crescimento do seu grau de atividade 

em relação ao meio”. 

Foi observado por Wallon (1981) que há certo declínio nesse momento de 

confrontação, pois ao cumprir o seu papel de fortalecer o ego, o negativismo infantil 

é substituído por um jogo de sedução, também conhecido como idade da graça. 

Neste momento, todo o esforço infantil se ocupa em conquistar o afeto e aprovação 

do outro. 

Agora a criança passa a ocupar-se não em confrontar-se com as outras 

pessoas para afirmar-se; o que se percebe é investimento na sua própria estética 

que é acompanhado por certo conflito, uma vez que, para agradar a si mesma, ela 

precisa sentir que agrada também aos outros, para se admirar precisa sentir-se 

admirada. 

Nesse jogo de sedução, em um primeiro momento, a criança passa a 

fazer uso frequente de suas habilidades e destrezas, repetindo aquelas que causam 

mais admiração nas pessoas. No entanto, nem sempre essas repetições acarretam 

o efeito esperado e, então, a criança lança mão de outro recurso neste seu jogo de 

sedução – a imitação dos modelos adultos. Assim, a criança busca imitar as pessoas 

pelas quais se sente atraída repetindo seus gestos, atitudes e pouco a pouco a sua 

forma de pensar (PALACIOS; HIDALGO, 1995).  

Wallon (1981) observou que neste jogo de imitação a criança continua 

preferindo a ela mesma, e a detestar as pessoas que admira, quando estas dão 

indícios de que a ultrapassam. Neste sentido, afirmou, então, que “[...] a imitação é 

tanto um desejo de se substituir como uma admiração amante” (WALLON, 1981, p. 

221), considerando este período como de profundo trabalho afetivo e moral. 

A partir dessas considerações é possível identificar a rivalidade, 

ansiedade, frustração e, sobretudo, o ciúme, como alguns dos sentimentos 

presentes no personalismo da criança, devido à presença de um estado ainda mal 

diferenciado da sensibilidade nessa fase. Tal situação “consiste ao mesmo tempo 

numa espécie de alienação de si frente ao rival e na pretensão de substituir-se a ele” 

(WALLON, 1975, p. 211).  

Nesse jogo de confrontar/seduzir imitar/substituir o adulto - movido pelo 

desejo de ter o seu afeto e o medo de perdê-lo - a criança vai sendo conduzida ao 

processo de identificação com eles. Assim, a partir das contribuições de Wallon 
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depreende-se que a busca de uma identidade própria pela criança envolve a 

identificação (igualdade) em relação ao grupo social, mas passa também pela 

diferenciação do indivíduo singular em relação ao grupo. 

A transcrição dos trechos da entrevista que realizei junto a Ped, uma 

criança de cinco anos e quatro meses fornece alguns subsídios que auxiliam na 

compreensão acerca de como a criança vai construindo essa consciência de si 

mesma, articulando diferenças e semelhanças, percebendo-se ao mesmo tempo 

como uma unidade do particular e do geral:  

 
[...] 
Analice – Como você é? 
Ped – É a pele é amarela. [...] o cabelo é cacheado e enrolado. [...] O olho é 
preto. Huuum a boca é vermelha... por dentro. O estômago deve ser 
castanho... dentro. 
[...] 
Analice – [...] Com quem você se parece Ped? 
Ped – É com Pab [...] Que estuda aqui. 
Analice – [...] por que você se parece com Pab? 
Ped – Porque o cabelo dele é cacheado e o meu também. [...] 
(Ped, Protocolo de entrevista n°9)  

 

Nesta transcrição se observa que ao tentar responder como ele era Ped 

centrou a sua fala em alguns aspectos físicos que ele tem percebido como lhe sendo 

próprios/singulares e que o diferenciavam de outras pessoas (cor da pele, olhos e 

cabelos), mas ao mesmo tempo buscou por algo que lhe assemelhasse a outra 

pessoa (cabelo cacheado como o do colega).  

É interessante observar que, apesar de ressaltar a pele amarela como 

algo que lhe individualizava, ao buscar uma marca sua que lhe assemelhava a 

alguém Ped deixa de lado o atributo cor de pele e destaca o cabelo cacheado para 

se dizer parecido com Pab que, no entanto, tinha pele negra. 

Nessa situação Ped se considerou semelhante a Pab não por causa de 

uma semelhança real, mas devido a vaga impressão que ele tinha algo em comum 

com o amigo. Deste modo, é possível afirmar que, ao tentar definir a si próprio, o 

pensamento de Ped assume as características do que Vygotsky (1989) denominou 

de complexo difuso.  

O complexo difuso é uma das fases identificada por Vygotsky e seus 

colaboradores ao investigarem acerca da formação de conceitos nas crianças. Nas 

palavras desse teórico, “[...] o complexo difuso é caracterizado pela fluidez do 
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próprio atributo que une os seus elementos. Grupos de objetos ou imagens 

perceptualmente concretos são formados por meio de conexões difusas e 

indeterminados” (VYGOTSKY, 1989, p. 56). 

Ao perceber essa relação entre os estudos de Vygotsky e a tentativa de 

Ped em isolar atributos que ao mesmo tempo marcassem suas diferenças e 

semelhanças com os outros, é possível então afirmar que o conhecimento de si 

assume as mesmas características e condições da apropriação de outros 

conhecimentos. Deste modo, o conhecimento de si ocorre nas múltiplas interações 

com os outros indivíduos nas experiências e vivências coletivas. 

A análise da tentativa de Ped em buscar em suas singularidades 

corporais informações que respondam como ele me remeteu, também, ao 

pensamento de López (1995) sobre as “teorizações” da criança acerca de si mesmo. 

Sobre estas teorizações o autor comentou que elas resultam das experiências 

infantis e é marcada por mudanças ao longo do ciclo da vida e que  

 
[...] pressupõe uma consciência de si mesmo (identidade existencial, que 
consiste em entender-se como uma entidade individual que permanece ao 
longo do tempo) e uma série de conhecimentos relativamente estáveis 
referentes à sua própria pessoa (identidade categorial que inclui o si mesmo 
corporal, sexual, etc.) (LÓPEZ, 1995, p. 86). 

 

De acordo com Palacios e Hidalgo (1995), é por meio da identidade 

categorial que a criança vai enriquecendo a sua identidade existencial. Assim, é 

possível afirmar que a identidade pessoal envolve aspectos da singularidade 

corporal que distingue uma pessoa das demais. Ela vai se construindo 

gradativamente mediante a interação do indivíduo com o meio na busca de 

estabelecer a sua diferenciação em relação aos objetos do seu entorno físico e 

social articulando diferenças conforme indicou a fala de Ped, mas também 

semelhanças. 

A fala de Isa (5a - 4m), outra criança por mim entrevistada, também 

apresenta dimensão desse caráter de construção e reconstrução da identidade, 

tomando como referência seu aspecto categorial, conforme se observa na 

transcrição que segue: 
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[...] 
 
Entrevistadora – Com quem você se parece? 
Isa – Não sei. Eu nem descobri ainda. Acho que eu pareço com meu pai e 
com a minha mãe. Não, eu me pareço com meu pai porque ele tem cabelo 
preto. [...] (Isa, Protocolo de entrevista n° 7). 

 

A resposta de Isa é indicadora de que a consciência-de-si no que alude a 

se perceber parecida com outro não é algo dado; ela vai se construindo 

paulatinamente, vai sendo determinada pela sua experiência histórica e social 

(VYGOTSKY, 1996). A partir deste entendimento é razoável se compreender o que 

disse Isa - “eu ainda nem descobri”- e perceber que a autoconsciência não é de 

natureza inata. 

A este respeito Rubinstein (1972, p.121) afirmou que a criança não se 

torna instantaneamente consciente de si. Fato que pude averiguar durante a 

realização das entrevistas com as crianças quando lhes perguntava: quem é você? 

No quadro, a seguir, é possível visualizar a síntese apresentadas por elas: 

 
PERGUNTAS RESPOSTAS QUANTIDADE FRAGMENTOS 

 
 
 
 
Quem é você? 

 

- falou o nome; 

 

- atributos físicos; 

 

 

- eu sou eu; 

 

- uma pessoa 

 

07 

 

01 

 

 

09 

 

01 

 

“Eu. Pab (Pab, 4a - 9m) 

 

“Ah, cabelo preto, olho preto.” (Gab, 5a – 

7m) 

 

“Sou eu mesma.” (Al, 4ª -10m) 

 

“Sou uma pessoa.” (Ped, 5a - 5m) 

Quadro 7: Demonstrativo de respostas das crianças para a questão 1 da entrevista 
Fonte: Acervo da autora 

 

É oportuno explicitar que o total de respostas (dezoito) apresentado nesse 

quadro não corresponde ao número de crianças entrevistadas (dezesseis), pois 

conforme mencionado no capítulo um, duas crianças não foram entrevistadas; 

assim, esta correspondência se deve ao fato de uma criança ter utilizado mais de um 

tipo de resposta para responder a questão. 

Ao tentarem se auto-definir, as crianças em idade pré-escolar costumam 

apresentar respostas que têm como características a tendência de descreverem-se 
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com base em atributos pessoais externos (PALACIOS; HIDALGO, 1995). Tendência 

que se pode constatar no quadro de resposta acima apresentado.  

Assim, nas respostas das crianças foram enfatizados aspectos 

relacionados à aparência física - Ah, cabelo preto, olho preto - e, em outra, traço 

distintivo de caráter mais geral - Sou uma pessoa. 

Em outro tipo de resposta, as crianças se autodefiniram, usando o seu 

próprio nome - Eu. Pab. Tomando como referência as análises de Rubinstein (1972) 

acerca do desenvolvimento da consciência-de-si como eu31, é possível afirmar que 

as crianças que apresentaram como resposta falar o próprio nome se referem a si 

próprias com o nome pela qual é chamada pelos outros. Dando, assim, indício de 

que existem mais como objeto para os outros do que como sujeitos independentes.  

A maioria das crianças se auto-definiram respondendo Sou eu mesma. 

Analisando esse tipo de resposta, tomando como referência os estudos de 

Liublinskaia (1979), é possível alegar que este grupo de crianças manifesta evolução 

na tomada de consciência de si própria como eu, pois, segundo esta autora:  

 
A consciência de si mesmo alcança um novo nível quando a criança 
assimila os pronomes pessoais [...] A assimilação da palavra «eu» é o 
reflexo de si, não apenas como objeto, como algo da realidade. É um novo 
passo no conhecimento de si mesmo como sujeito [...] (LIUBLINSKAIA, 
1979, p. 105) (grifo da autora). 

 

Todavia, ao indicar o uso do pronome como avanço no processo de 

tomada de consciência de si pela criança, Liublinskaia (1979) também reconheceu a 

importância da criança perceber o próprio nome como sinal, designação de si 

mesma e, como tal, ressalto, deve ser aspecto a se considerar na análise do 

processo de construção da identidade, pois o nome põe som e sinais na identidade 

de cada pessoa, haja vista que a sua escolha envolve desejo, expectativas, olhares 

para o passado ou para o futuro, afetos e manias, encontros e desencontros (DÍEZ 

NAVARRO, 2004). 

Diante disso, depreende-se que o nome tem grande significado para a 

pessoa e, deste modo, constituindo-se numa palavra-chave que lhe representa e lhe 

                                                             
31Rubinstein (1972, p.127), definiu o “eu como a pessoa na sua unidade, na unidade de todos os 
aspectos do seu ser, aqueles que se refletem na consciência-de-si.” 
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indica, pois, como afirmou Díez Navarro (2004, p. 204), o nome “[...] dá-nos uma 

presença nas palavras, nos escritos, na memória dos demais”.  

 

3.3 NA FALA DAS PROFESSORAS, CRIANÇAS E PAIS, FIOS PARA TECER UMA 

ANÁLISE SOBRE A MEDIAÇÃO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

PELA CRIANÇA 

 

A compreensão do nome como marca, representação da criança também 

é considerada pelas professoras do NEI ao desenvolverem trabalho mais 

sistematizado sobre a identidade, como se pode constatar nos trechos de alguns de 

seus relatos da prática: 

 
[...] Interessada em contribuir com a formação do grupo ao mesmo tempo 
em que sabia a necessidade de possibilitar a construção da identidade de 
cada um, pensei no trabalho com os nomes próprios [...]. (CAPISTRANO, 
2000, p.02)  
 
[...] O nome de cada um é o primeiro modelo estável cheio de significação 
que tem valor de identidade. Sendo assim, além de estar carregado de 
significação possui uma ligação afetiva se portando assim como um 
referente sem igual para o processo de aquisição da leitura e da escrita. 
(SILVA; GUERRA, 2001, p. 06) 
 
[...] Ao sistematizarmos esse conteúdo refletimos sobre a importância do 
nome próprio para a nossa existência. Sabemos que o nome traz mais do 
que uma grafia específica/própria. Ele é impregnado com a história da vida 
de cada um, carregando consigo muitos significados (UBARANA; GUERRA, 
2002, p. 06) 

 

Essas motivações estiveram, também, presentes no trabalho das 

professoras Liane e Linete ao sistematizarem o Tema de Pesquisa -Todo mundo tem 

nome e sobrenome. Por quê? - enfocando a história do sobrenome das crianças. No 

entanto, durante as entrevistas realizadas junto a estas professoras, quando 

questionadas acerca de onde surgiu a necessidade de trabalhar com esse tema, 

elas enfatizaram novo aspecto que interferiu na decisão de desenvolver este Tema 

de Pesquisa, como indicaram nos seguintes trechos de suas entrevistas: 
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(Liane, protocolo de entrevista n°1) 

 
Eu acho que [...] o primeiro pontapé é pela 
mudança dos cartões que esse ano eles vêm 
com o nome completo, então isso gera muitos 
assim, questionamentos, interesse nas crianças. 
Elas ficam percebendo que [...] nos cartões 
delas agora tem o nome todo, o nome completo. 
Então, pela própria necessidade da turma de tá 
compreendendo esse nome [...] aprendendo um 
pouco mais sobre esse sobrenome. Na turma 4 
isso é muito evidente no início do ano. 

 
 

 

 
(Linete, protocolo de entrevista n°2) 
 
[...] todos os anos nas turmas 4, geralmente nas 
turmas 4, a gente introduz o sobrenome das 
crianças no cartão de chamada [...] para que as 
crianças possam se apropriar do nome 
completo, e essa introdução do sobrenome, ela 
gera muitas questões, muitas curiosidades nas 
crianças. Há situações mesmo de risos, de 
constrangimento, é com a pronúncia, com as 
relações que elas fazem desse sobrenome com 
palavras que elas conhecem. Então, por conta 
disso a gente vê a necessidade da gente 
estudar mesmo esse sobrenome, a origem. 
Saber a história do nome e do sobrenome da 
criança para que ela possa se apropriar disso. 
Desse conhecimento. 

Quadro 8: Fragmentos da entrevista com Liane e Linete – Justificava da realização do Tema de 
Pesquisa do sobrenome  
Fonte: Acervo da autora 

 

As respostas das professoras demonstram que elas perceberam neste 

contexto de introdução do sobrenome no cartão de chamada oportunidade para dar 

continuidade ao processo de construção da identidade das crianças, investigando 

sua história de vida, o contexto histórico que envolve seu nascimento a escolha do 

nome, a origem do sobrenome, entre outros (SOUSA; MELO, 2008) 

Com o propósito de auxiliarem as crianças na organização de seu 

pensamento de modo que pudessem expressar suas ideias acerca do que iriam 

conversar, as professoras apresentaram as seguintes questões para a turma: 

 Qual o seu nome e sobrenome? 

 Porque a gente tem sobrenome? 

 De onde vem o sobrenome? 

Esse procedimento das professoras pode ser analisado a partir do 

pensamento de Liublinskaia (1979) de que o adulto tem papel preponderante na 

organização de condições adequadas que promovam o desenvolvimento infantil. 

Acerca disso pontuou que “Uma das tarefas essências do educador, enquanto 

prevalece a transformação da criança em jovem, consiste em selecionar o conteúdo 

da atividade infantil” (LIUBLINSKAIA,1979, p. 40). 

A transcrição da situação didática que segue é demonstrativa de como na 

prática as professoras Liane e Linete foram assumindo essa tarefa de educadora, 
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selecionado como e o que perguntar as crianças para que elas passassem a pensar 

acerca de traços de sua identidade, como, por exemplo, o seu sobrenome: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
Quadro 9: Introdução do Tema de Pesquisa 
Fonte: Observação n° 3 – 17/03/2008.1 (transcrição do DVD 1). Acervo da autora, 2008. 

 

O modo de intervenção de Liane e Linete nessa situação didática revela a 

dupla natureza do trabalho do professor: organizar e administrar o meio social 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°1  
 
CONTEXTO: A atividade foi realizada na roda inicial após os primeiros momentos da rotina 
(comentar tarefa de casa, chamada, calendário, identificação dos ajudantes do dia, registro da 
pauta de trabalho) com o objetivo de introduzir o novo tema de pesquisa fazendo o 
levantamento das ideias das crianças acerca do assunto a ser estudado. Enquanto uma das 
professoras conduzia a conversa à outra registrava em seu caderno as respostas e observações 
das crianças sobre as perguntas relacionadas ao tema. As crianças estavam muito agitadas, 
pois era o primeiro dia de filmagem. Demonstravam muita curiosidade tanto em relação ao 
equipamento usado quanto ao cinegrafista. 
 
[...] 
 
LIANE - [...] Linete vai perguntar outra coisa. Vocês querem saber qual é a pergunta? 
CRIANÇAS – Queremos, queremos ((respondem gritando)). 
LIANE – Eu vou perguntar. O que é o nome? 
Gab – [...] Nome é nome. 
Ari – [...] Nome é nome. 
Gab – [...] Da pessoa. 
LIANE – [...] Nome é da pessoa? [...] Gab disse que nome é da pessoa e Al disse que nome é 
da escola e nome é de tudo. E aí, o nome é de que? 
LINETE – Todas as coisas têm nome? 
Ari – Claro! Todas as coisas têm nome. 
LINETE – E sobrenome? 
Ari – Sobrenome é da pessoa. 
LINETE – [...] Ari tá dizendo que sobrenome é só de pessoas. E para quê as pessoas têm 
sobrenome? [...] Por que a gente tem sobrenome? 
AC – [...] Para completar o resto do nome. 
 
[...] 
 
LINETE – De onde vem o sobrenome? 
JPLR – Do papai do céu. 
Ari – É. Do papai, do pai, do pai.  
 
 [...] 
 
AC – Nossos pais. 
LINETE - Nossos pais? Os nossos sobrenomes vêm dos nossos pais AC? 
 
[...] 
 
AC – Eles pensam qual é o nome e ver qual é o que é bonito e dá. 
LINETE – Então eles pensam e escolhem aquele que é bonito? [...] Olhe, ACSC ((falando o 
nome completo da criança)), você acha que foi o seu pai que escolheu porque achou bonito? 
CRIANÇAS – Foi.  
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educativo e direcionar a alavanca (o meio social) do processo educacional 

(VIGOTSKI, 2001). 

Nessa situação as professoras tinham como intenção não só suscitar nas 

crianças o desejo de conhecer a origem de seus sobrenomes, mas também 

identificar o que elas pensavam acerca dessa temática. 

Então, nesse sentido, organizaram e administraram o meio social 

educativo proporcionando uma roda de conversa. Regularam o meio social (a 

alavanca) ao apresentaram ao grupo os questionamentos - O que é o nome? Todas 

as coisas têm nome? E sobrenome? - permitindo, deste modo, que as crianças 

organizassem seus pensamentos acionando as suas experiências de modo a se 

colocarem acerca do tema da conversa através de suas respostas. 

A partir das considerações acerca da intervenção de Liane e Linete é 

possível destacar, também, a ideia de mediação. Na perspectiva vygotskiana, a 

mediação é entendida como meio que possibilita ao homem constituir-se e 

desenvolver-se como sujeito por meio de suas relações sociais, por intermédio dos 

instrumentos, dos signos e do outro (VYGOTSKY, 1989). 

Nesse sentido, as professoras ao organizarem a roda da conversa e 

apresentarem questionamentos à turma ofereceram apoio instrumental que 

auxiliaram as crianças a se expressarem acerca do novo tema que estavam 

estudando. Aspecto que, segundo González Rey (2004, p. 05), na perspectiva 

vygotskiana associa o outro ao processo de uso e mediação dos signos, remetendo 

a este “[...] uma perspectiva mais instrumental do que relacional”.  

É neste sentido que González Rey (2004, p. 7-8) propôs que o outro seja 

entendido na perspectiva relacional e sobre isto observou: 

 
O outro não existe como acidente comportamental, o outro existe numa 
seqüencia histórica de uma relação que vai se transformando em um 
sistema de sentido, a partir do qual esse outro passa a ter uma significação 
no desenvolvimento psíquico da criança, tanto pela produção simbólica 
delimitada nesse espaço de relação, como pela produção de sentido que a 
acompanha. Por sua vez, estes complexos sistemas de relações entre as 
pessoas sempre são parte dos espaços institucionais nos quais os 
relacionamentos têm lugar. São esses espaços de sentido, que se tornam 
sensíveis para novas aquisições do desenvolvimento.  

 

Ao pontuar que os sistemas de relação entre as pessoas são partes dos 

espaços institucionais em que os relacionamentos ocorrem e ao indicá-los como 
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sensíveis as novas aquisições do desenvolvimento, González Rey (2004) me remete 

as considerações de Wallon (1975) acerca das contribuições da escola de Educação 

Infantil, por ele denominada de escola maternal, no processo de constituição do eu 

pela criança. 

Nesse sentido, Wallon (1975) indicou essa instituição como perfeitamente 

adequada para a emancipação da criança, que até então vivia no espaço familiar, 

podendo muito mal distinguir a sua personalidade do lugar que nela ocupa, 

considerando salutar o convívio com outras crianças de mesma idade que essa 

escola possibilita para/na constituição/consciência do eu pela criança.  

No trecho da entrevista, a seguir, a professora Linete conseguiu pontuar 

como a escola de Educação Infantil contribui nesse processo, ampliando as 

experiências da criança: 

 
[...] É eu acho que a escola é esse lugar mesmo por excelência de onde a 
gente pode [...] tá trazendo mesmo os diversos conhecimentos, os valores, 
aquilo que a gente tem já organizado, o modo de como a sociedade pensa, 
o modo como a sociedade constrói esses valores. Eu acho que a escola é 
esse lugar onde a gente pode tá refletindo sobre isso. Acho que a escola ela 
deve ser esse lugar por excelência, onde as crianças possam ter voz aonde 
esse adulto mais experiente pode tá mediando essas questões, também 
trazendo seus valores, suas crenças [...] Eu acho que tá colocando essas 
concepções, essas crenças, esses valores desse modo. Não como o que é 
certo e o que é errado, mas como os diversos valores, os diversos modos 
de se relacionar, de se viver em sociedade. Acho que nesse contexto de 
Educação Infantil é um momento fundamental onde [...] as crianças 
começam a tá ouvindo o ponto de vista do outro, a tá se colocando nesse 
lugar de serem capaz de ouvir os diversos pontos de vista, respeitar esses 
diversos pontos de vista e poder formar mesmo a sua compreensão de 
mundo (Linete, protocolo de entrevista n°2). 

 

Em sua fala Linete demonstrou conceber a escola de Educação Infantil 

como lugar onde adultos mais experientes, intencionalmente proporcionam à criança 

situações didáticas em que, a partir dos diversos conhecimentos organizados, ela 

possa refletir sobre os valores, modos de se relacionar, de ser e viver em sociedade. 

Oferecendo assim a criança subsídios para que ela compreenda e explique o mundo 

do qual ela é parte. 

Penso que seja nessa intencionalidade das ações do professor que se 

encontra a excelência da escola de Educação Infantil ressaltada por Linete e, 

compreendo também que é nesta intenção que esta instituição contribui para a 

emancipação da criança como propôs Wallon (1975). Esta intencionalidade não 

implica em prática pedagógica centrada na pessoa do professor, pois, como 
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ressaltou Linete, a escola deve ser esse lugar por excelência, onde as crianças 

possam ter voz. Ou seja, professores e crianças são determinantes na efetivação da 

prática pedagógica. 

No entanto, considero que para a escola de Educação Infantil contribuir 

de fato na constituição do eu pela criança, faz-se necessário que o trabalho nela 

desenvolvido aconteça de forma planejada, racional, premeditada e consciente. 

Aspectos presentes na atuação das professoras Liane e Linete. 

As transcrições de alguns trechos de um dos encontros de planejamento 

exemplificam como essas professoras iam criando as condições para atuarem de 

forma racional, premeditada e consciente junto às crianças, assumido o papel de 

organizadoras e administradoras do meio social educativo:  

 

PROTOCOLO DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO N°1  
 
CONTEXTO: Este encontro se realizou em uma das salas de professores do NEPI e teve por 
objetivo agendar as entrevistas com as professoras colaboradoras e com as crianças; redefinir 
horários das observações; discutir/avaliar o planejamento da semana anterior; planejar 
atividades da semana. Inicialmente participaram deste encontro eu e as duas professoras em 
seguida chegou a coordenadora de ensino.  
 
[...] 
 
LIANE – Porque aí a gente tem como tá vendo também junto com eles o nome da mãe, do pai. 
E vendo essa questão, né? Que nome que é da mãe, que nome que é do pai e depois... 
 
[...] 
 
LINETE – É retomar mesmo. Sobre qual é o sobrenome. Qual é o meu sobrenome e de onde 
vem. O que eles vão tá dizendo disso. 
 
[...] 
 
DYANE – É não sei, eu estava pensando aqui para diferenciar. Não sei se... [...] Fazer um outro 
comando para qual é, o seu  sobrenome. (...) Risque. Faça um risco de uma cor no nome da 
mãe e de outra cor no do pai. Para ver se eles conseguem diferenciar. [...] Não sei se estipula a 
cor ou não. Ou deixa livre para eles.  
 
[...] 
 
ANALICE – Marque com cores diferentes. [...] O sobrenome que vem da sua mãe e o que vem 
do seu pai. [...] aí não poderia pedir para eles já organizarem a legenda, fazer o quadrinho aí ao 
lado mãe e o quadrinho... [...] pai e aí ele pinta o... 
DYANE – Aí ele pintar. Fica. Jóia! 
 
[...] 
 
LINETE – Escreva no espaço abaixo somente o seu sobrenome. E depois? 
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Quadro 10: Fragmentos do encontro de planejamento n° 3 
Fonte: Observação n° 3 – 24/03/2008.1 (transcrição de áudio). Acervo da autora, 2008. 

 

Nos trechos descritos fica evidente que as professoras Liane e Linete 

tinham clareza do que queriam com a tarefa que estavam elaborando. Com esta 

tarefa, as professoras tinham por objetivo que as crianças percebessem, conforme 

expressou Linete, qual é o meu sobrenome e de onde vem. 

Essa postura das professoras manifesta que ter clareza dos objetivos é o 

que constitui o ponto de partida que determina, justifica e dá sentido a intervenção 

pedagógica. Isso confere ao professor o lugar de autor consciente de seu trabalho, 

sabendo por que está conduzindo a sua prática de determinada maneira e não de 

outra. Deste modo, o planejamento se torna instrumento, de fato, da prática do 

professor, permitindo-lhe organizar o trabalho de forma a contribuir para o 

aprendizado dos alunos. 

Acerca do ato de planejar, Ibiapina e Lima (2008, p.102) comentaram: 

 

ANALICE – Segundo comando use cores diferentes para marcar... [...] Eu tinha pensado assim 
marque com cores diferentes o sobrenome que vem de seu pai e o que vem da sua mãe.  
 
[...] 
 
LINETE- Pronto aí qual seria o outro comando?  
DYANE – A legenda. 
 
[...] 
 
LIANE – Na hora dessa legenda aí eu acho que muitos vão tá chamando a gente. 
LINETE – É, como todo dia. 
DYANE – É porque vocês vão ter que fazer, eu acho que primeiro um modelo para eles. Para 
eles entenderem.  
LINETE – É. 
 
[...] 
 
LIANE – Trazer o nosso nome. A gente pode tá trazendo o nosso nome. Para tá mostrando que 
no meu nome primeiro vem da minha mãe e o segundo veio do meu pai.  
DYANE – Depois que faz o modelo fica mais fácil. 
 
[...] 
 
LIANE - Aí a gente faz no quadro essa legenda e mostra para eles. Que o que eu pintei, risquei 
de verde é o da minha mãe aí eu pinto lá o quadradinho de verde. O que eu risquei de vermelho 
é do meu pai aí eu pinto o quadradinho para eles estarem vendo o exemplo. 
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[...] o ato de planejar assume importância substancial, visto que oferece 
elementos que sustentam escolhas feitas no dia a dia da ação docente, 
abrir espaço para reconstrução dessa ação, implica, pois compreender que, 
por meio dele, obtemos consciência dos limites e possibilidades, sabendo 
exatamente o que, o como e o porquê de realizar determinadas ações e não 
outras [...]. 

 

Nos trechos transcritos, Liane e Linete demonstraram saber exatamente o 

que, o como e o porquê de suas ações. Assim, considero que ao estarem cientes do 

que queriam (o porquê) com a tarefa que deveriam elaborar as professoras 

passaram então a pensar, em colaboração comigo e a coordenadora, no que e 

como propor para as crianças realizarem - Escreva no espaço abaixo somente o seu 

sobrenome; marque com cores diferentes o sobrenome que vem de seu pai e o que 

vem da sua mãe; pedir para eles já organizarem a legenda. 

Ibiapina e Lima (2008), analisando o ato de planejar, observaram que 

neste processo é imprescindível a busca de resposta para algumas questões, 

destacando as seguintes: 

 
[...] o que posso fazer para lidar de modo mais eficiente com cada situação 
de apreensão do conhecimento? Quais atividades receberão maior 
investimento de minha parte?  Como decidir o que fazer a cada nova 
situação? Como decidir quais os procedimentos e tarefas a serem 
propostos? Como levar em consideração as idéias de outros colegas e dos 
próprios alunos? [...] (IBIAPINA; LIMA, 2008, p. 113-4). 

 

Essa postura de guiar as decisões por busca de respostas também estava 

presente na prática de Liane e Linete. Liane demonstra certa apreensão frente à 

decisão de propor a organização de uma legenda, algo que seria novo para as 

crianças e para esta professora. Então, é neste sentido que ela comenta Na hora 

dessa legenda aí eu acho que muitos vão tá chamando a gente. 

O comentário de Liane pode ser entendido como tentativa de se 

questionar acerca de como decidir o que fazer frente a uma situação nova para ela e 

para as crianças. No entanto, nesta ocasião, ela contou com a experiência de Linete 

que já havia vivenciado esse tipo de proposta em outras turmas e pode lhe dizer 

tranquilamente que a solicitação das crianças seria a mesma de todos os dias. Em 

busca de resposta ao seu questionamento, ela também contou com a experiência da 

coordenadora Dyane ao propor vocês vão ter que fazer, eu acho que primeiro um 

modelo para eles. Para eles entenderem. 
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As figuras, a seguir, permitem a visualização do formato final da atividade 

discutida no encontro de planejamento: 

 

 
    Figura 1: Atividade com a legenda 
    Fonte: Acervo da autora, 2008. 

 

 
                                                 Figura 2: Atividade para identificar o sobrenome que vem do pai e o que  
           vem da mãe 

         Fonte: Acervo da autora, 2008. 
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Quadro 11: Explicação da atividade de casa 
Fonte: Observação n° 12 – 04/04/2008.1 (transcrição de áudio). Acervo da autora, 2008 

 

A participação das crianças durante a explicação da atividade de casa 

demonstra que elas ao se descreverem fazem muita referência a seus atributos 

pessoais externos – cor de pele e de olhos, tipo de cabelo – comportamento que se 

modificou completamente quando realizaram a tarefa com a ajuda dos pais, como se 

pode observa na transcrição abaixo: 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°4 

CONTEXTO: Esta situação ocorreu na roda final e teve por objetivo explicar para a turma a 
atividade de casa daquele dia. 
 
[...] 
 
LINETE – O dois diz assim escreva duas coisas que faz parte da sua identidade [...] Diga AC o 
que você acha que faz parte da sua identidade. 
 
 [...]  
 
AC – INAUDÍVEL 
LINETE – Olha o que AC falou. Que ela tem a pele branquinha, que ela tem os pensamentos 
dela e que ela tem o jeito que é dela de fazer amizade que não é igual ao de todo mundo. Agora 
eu vou perguntar a Ari [...] Diga duas coisas que faz parte de sua identidade. Do seu jeito de ser 
 
[...] 
 
Ari – Eu tenho cabelo louro [...] E cabelo liso.  
 
[...] 
 
LINETE – JPT diga duas coisas que faz parte da sua identidade [...] Do seu jeito de ser. Como 
você é? 
 
[...] 
 
JPT – Cabelo enrolado [...] A pele branca [...] O pé castanho. 
[...] 
LIV – Cabelo castanho [...] Olhos castanhos. 
[...] 
Isa – É. Olho preto [...] Meus cabelos são pretos [...] Minha pele é castanha. 
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Quadro 12: Comentário da atividade de casa 
Fonte: Observação n° 13 – 07/04/2008.1 (transcrição do DDV 4). Acervo da autora, 2008. 

 

Nessa situação didática se observa Linete criando circunstâncias que 

auxiliam as crianças tomarem consciência de outros aspectos que constituem a 

identidade delas – comportamento e temperamento – conforme evidenciou a sua 

fala ao comentar a resposta de uma das crianças: além do que ele falou na semana 

passada do cabelo que é louro, liso [...] Do que ele tem no corpo. A forma física dele, 

a aparência. Ele colocou isso, também, que ele é esperto e obediente. 

Essa postura da professora lhe converte em fonte de produção de sentido 

(GONZÁLEZ REY, 2004) no processo de construção da consciência de si mesmas 

pelas crianças. Isto porque ao ler o que cada uma escreveu, junto com seus pais 

acerca de alguns aspectos de sua identidade, Linete proporcionou a estas crianças 

se reafirmarem como espertas, obedientes, criativas.  

Ser fonte de produção de sentido confere a essa professora o lugar do 

outro significativo no desenvolvimento da consciência de si pelas crianças, pois, 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°5 

CONTEXTO: Está situação aconteceu na roda inicial com o objetivo de comentar a atividade de 
casa. A atividade era constituída pelas seguintes comandas: a leitura da poesia Identidade de 
Pedro Bandeira (ANEXO G); escrita de dois aspectos que as crianças considerassem como 
parte de sua e identidade; responderem se possuíam a carteira de identidade e, caso 
possuíssem, listar outros documentos de identificação. 

[...] 
 
LINETE – Dizia assim [...] Escreva duas coisas que faz parte de sua identidade. O que você 
escreveu J? [...] Vamos ver o que J escreveu. Olha! Olha o que faz parte da identidade do JP 
Ele é esperto. [...] Ele escreveu que ele é também um menino obediente aos pais. [...] Essas 
duas coisas, além do que ele falou na semana passada do cabelo que é louro, liso [...] Do que 
ele tem no corpo. A forma física dele, a aparência. Ele colocou isso, também, que ele é esperto 
e obediente. [...] Ari, quais as duas coisas que fazem parte da sua identidade que você 
escreveu? Quer que eu leia? Olha o que ele escreveu! Que é um garoto muito esperto e que ele 
é muito criativo. O que é ser criativo? 
JPLT – Criativo é uma coisa que... 
LINETE – Você sabe Ari o que é ser criativo? 
Ari – Não. Foi minha mãe. 
LINETE – A mãe pensou.  A mãe de Ari falou que ele é uma criança muito esperta. E o que é 
uma criança esperta? 
CRIANÇAS – Que sabe tudo. 
LINETE – Que sabe tudo? [...] Sabe o que é uma criança criativa? Eu acho que aqui na sala 
tem muitas crianças criativas. Criança que gosta de fazer muita arte, que gosta de criar muitas 
coisas. Desenho, na escrita, no jeito de brincar [...] que gosta de brincar de muitos jeitos 
diferentes que sabem criar coisas muito legais. 
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conforme afirmou González Rey (2004, p. 18) “[...] O outro é significativo no 

desenvolvimento humano apenas como um outro portador de sentido subjetivo”. 

Essa afirmação do autor justifica porque uns e não todos os outros 

exercem influência sobre a criança em seu cotidiano. Depreende-se daí que esse 

outro não é um sujeito abstrato, mas, sim, concreto que existe na história de 

relacionamento da criança.  

Linete não foi fonte de produção de sentido apenas quando lia as 

respostas das atividades, mas, também, quando solicitava às crianças que 

expressassem os sentidos subjetivos que atribuíam às palavras lidas - O que é ser 

criativo? E o que é uma criança esperta? 

Essa forma de intervir da professora possibilitou que as crianças 

produzissem sentidos subjetivos para os aspectos de sua identidade a partir dos 

sentidos construídos pelos seus colegas. Foi assim que Ari pode produzir novos 

sentidos para o que é ser esperto a partir do que foi anunciado pelos seus colegas 

de que esperto é aquele que sabe tudo. 

A análise dessa situação didática destaca mais um aspecto da construção 

da identidade pessoal, assim, ela, além de ser compreendida como o processo de 

construção da consciência de si, pode, também, ser entendida como a produção de 

sentidos subjetivos.  

González Rey (2004, p. 17) explica os sentidos subjetivos como sendo 

“[...] uma produção singular do sujeito concreto, ou seja, uma produção social 

diferenciada que caracteriza um espaço social relevante para ele, instituições, pais, 

grupos informais etc. [...]”. Desse modo, seja a identidade pessoal compreendida 

como a construção da consciência de si ou como a produção de sentidos subjetivos 

não se pode negar o seu caráter inter e intrapsicológico (VYGOTSKY, 1989). 

Ou seja, esse processo primeiro acontece entre as pessoas no nível 

social, para só então acontecer no interior de cada pessoa, isto é, no nível individual; 

denota-se, assim, caráter histórico e social ao processo de construção da identidade. 

Neste sentido, Vygotsky (2009, p. 27) anunciou que o individual, o 

pessoal – não é 'contra', mas uma forma superior de sociabilidade, pois, para ele, é 

por meio dos outros que nos constituímos. E, neste sentido, afirmou que “Eu me 

relaciono comigo tal como as pessoas relacionaram-se comigo” (VYGOTSKY, 2009, 

p. 25).  
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Uma outra contribuição de Vygotsky (2009, p. 24) para a compreensão do 

caráter histórico e social do processo de construção da identidade é a sua 

concepção de que “[...] todo o desenvolvimento cultural passa por três estágios: em 

si, para outros, para si”. 

A partir dessas considerações é possível refletir acerca da questão da 

internalização da significação para a pessoa. Desse modo, o que é internalizado é a 

significação que o outro tem da relação com o eu, oferecendo-lhe as coordenadas 

para saber quem é ele, que posição social ocupa, bem como o que se espera dele. 

Essas são questões fundamentais para que o eu se transforme em um ser social 

com a sua subjetividade.  

Depreende-se daí que no processo de tomada de consciência de si, a 

criança nunca vai saber quem ela é a não ser por meio do olhar do outro (DUBAR, 

2005), conforme ilustra a situação vivenciada por Ari que pode internalizar, a partir 

da fala dos colegas, o que significa ser uma criança esperta.  

Essa situação remete a dualidade da definição de identidade destacada 

por Dubar (2005, p. 135) – a identidade para si e a identidade para o outro – que a 

este respeito comentou: 

 

[...] identidade para si e identidade para o outro são ao mesmo tempo 
inseparáveis, uma vez que a identidade para si é correlata ao Outro e ao 
seu reconhecimento [...] Eu nunca posso ter certeza de que minha 
identidade para mim mesmo coincide com minha identidade para o Outro. 

 

Ressalto que essa busca de si no outro não ocorre de forma passiva ela é 

marcada pela imitação, mas também pela oposição ao outro, articulando 

semelhanças e diferenças em um trabalho de recusa e aceitação. Esse trabalho foi 

denominado por Dubar (2005) como mecanismo de identificação que se opera por 

meio de duas categorias – o ato de atribuição - define quem eu sou para o outro - e 

o ato de pertencimento – define quem eu sou para mim.   

No entanto, na situação didática em análise não foram apenas a 

professora e os colegas que assumiram esse lugar de outro significativo para que Ari 

fosse construindo sentidos subjetivos para se perceber como criança criativa e 

esperta. Ao ser questionado acerca do que é ser criativo, Ari diz não saber e faz 

referência a mãe. Deste modo, ele se percebia como criativo a partir do dizer da sua 

mãe. 
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Indicar a mãe de Ari como outro significativo para ele se perceber como 

criativo sinaliza o papel da família no processo de construção da identidade, uma 

vez que neste contexto a criança cresce e lhes são garantidos não só as condições 

de sobrevivência física, mas, também, lhes são propiciadas as condições para que 

assuma as condutas, os valores, as atitudes e os hábitos necessários a sua inserção 

na cultura e no grupo do qual faz parte. 

Nesse sentido, o processo de tomada de consciência de si tem início nas 

relações familiares, nos primeiros contatos entre o outro primordial e o bebê. Essa 

constatação me remete ao pensamento de Rivière (1998, p. 208) ao perceber que 

“[...] a família aparece como instrumento socializador, em cujo âmbito o sujeito 

adquire sua identidade, sua posição individual dentro da rede interacional”. Esta 

posição vai ganhando abrangências cada vez maiores, à medida que o indivíduo vai 

tendo consciência de si, desse outro e da humanidade. 

Deste modo, considerando-se o papel da família e as características da 

faixa etária das crianças atendidas pelas instituições de Educação Infantil, esta deve 

ser vista como parceira e interlocutora no trabalho desenvolvido nestas instituições. 

Este entendimento têm sido constante no trabalho desenvolvido pelas 

professoras do NEI que buscam garantir a participação dos familiares em varias 

situações, inclusive integrando os conhecimentos das famílias nas atividades 

relacionadas com os Temas de Pesquisa como em outras situações do cotidiano 

escolar. 

Como não poderia deixar de ser, em um Tema de Pesquisa cujo foco era 

a história do sobrenome das crianças, fez-se presente a participação dos familiares. 

Liane e Linete procuraram garantir essa participação das mais diversas formas – 

respondendo questionários sobre dados pessoais e história do nome das crianças, 

vindo à escola para ensinar brincadeiras de sua infância e/ou a comida preferida da 

família, registrando e vindo contar na sala a história familiar do/a filho/a. 
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        Foto 08: Mãe ensinando a brincadeira de passa-anel 

                     Fonte: Acervo das professoras colaboradoras, 2008. 

 

 
                Foto 09: Mãe ensinando a brincadeira de roda 

                            Fonte: Acervo das professoras colaboradoras, 2008. 
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         Foto 10: Pai brincando com as crianças 

                       Fonte: Acervo das professoras colaboradoras, 2008. 

 

 
                            Foto 11: Mães brincando de elástico com as crianças 
                            Fonte: Acervo das professoras colaboradoras, 2008. 
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Ao planejarem atividades envolvendo a participação das famílias Liane e 

Linete tinham como objetivo possibilitar, também, as crianças o contato com a sua 

história familiar por considerarem que o conhecimento desta história é relevante para 

a criança se perceber como alguém - tomar de consciência - como expressou Linete 

durante a entrevista: 

 
[...] É eu acho que à medida que a gente, junto com as crianças [...] vai em 
busca desse conhecer, investigar essa história mesmo. O nome delas, 
como foi essa escolha [...] todo o contexto que envolveu essa escolha. A 
relação desse nome muitas vezes com os parentescos, com o pai, com a 
mãe, com os avós, com a família, a criança está se apropriando dessa 
história [...] ela começa a se perceber no mundo, ela começa a se perceber 
como alguém, como um ser no mundo (Linete, protocolo n°2). 

 

Então, inspiradas por essa compreensão, as professoras planejaram 

situações didáticas, proporcionando a participação dos pais para contarem a história 

familiar das crianças. Os fragmentos da observação da prática, a seguir, ilustram 

como ocorreu esta participação dos pais em sala de aula: 

 
PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°6  

CONTEXTO: A atividade foi realizada na roda inicial após os primeiros momentos da rotina 
(comentar tarefa de casa, chamada, calendário, identificação dos ajudantes do dia, registro da 
pauta de trabalho) e marcou o início da participação de alguns pais durante o estudo para 
contar a história familiar de seus filhos. Para os pais se inspirarem e darem conta da tarefa, as 
professoras enviaram uma atividade de casa com a música “Eu” de Paulo Tatti do CD palavra 
cantada. O pai não preparou nenhum material de apóio, porém, durante a participação, solicitou 
as professoras lápis e fez algumas representações dos mapas dos países mencionados na 
história. 
 
[...] 
 
PAI – Hoje eu vou contar a história familiar de Isa [...] Ela é Lima Perales (escrevendo nomes no 
quadro) [...] Vou começar pela história da família Perales [...] A família Perales ela vem de 
muitos anos atrás. Muitos, muitos, muitos anos atrás. De um país bem longe, longe, longe, 
longe. [...] A família Perales saiu da Espanha e foi bem looooonge (representando com desenho 
no quadro). Foi para outro país, outro lugar chamado Peru. É um país que fica ao lado bem 
coladinho [...] Com o Brasil onde se encontra Natal (fazendo representações dos lugares no 
quadro). [...] Meu pai ele nasceu no Peru [...] Meu pai se chama Ger. [...] Ele é professor 
[...]Quando ele terminou de estudar para ser professor [...] ele foi procurar emprego. Disseram: - 
olha só tem emprego numa cidade bem longe, perto do Brasil. [...] Meu pai aceitou e foi para 
outra cidade onde morava a família de minha mãe que se chama Dorcas. Então, meu pai é Ger. 
e minha mãe é Dorc. Eles se conheceram, se casaram e tiveram quatro filhos. Eu sou o caçula. 
[...] Eu decidi sair do Peru para estudar aqui no Brasil. Aí eu viajei para cá. Aqui estava Wat 
(apontando para o desenho que representava Natal). E conheci Hel (escrevendo o nome da 
esposa no quadro) que é a mãe de Isa [...] A família de Hel é a família Lima (sublinhando o 
nome Lima que havia escrito no quadro) e eles são daqui [...] A mãe de Hel [...] é Ald e Rub. Os 
dois são de Natal só que quando eu conheci Hel ela morava em João Pessoa [...] Nos casamos 
e temos duas filhas Isa e Iol [...] Iol tem dez anos e Isa tem cinco. 
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Quadro 13: Pai contando a história familiar da filha 
Fonte: Observação n° 14 – 08/04/2008.1 (transcrição do DDV 4). Acervo da autora, 2008. 

 

 

 
Foto 12: Desenho feito pelo pai para representar os países 

                                mencionados na história família da filha. 
                 Fonte: Acervo da autora, 2008. 
 

 
[...] 
 
PAI - Então, olha, eu peguei isso daqui sabe por quê? (mostrando uma pera). 
LINETE – O que é isso? 
CRIANÇAS – É uma pera. 
PAI – É uma pera, sabe por quê? Porque este sobrenome Perales (apontando para o nome 
escrito no quadro) que tem este escudo aqui (apontando para o desenho de um escudo 
impresso em um papel) ele significa pé de pera [...] ou uma plantação de pera.  
[...] Imagine assim, um pátio bem grande cheio de pera [...] Os sobrenomes eles passam de 
vários países, de varias pessoas e chegam até a gente [...] Lima também é nome de fruta e 
veio de Hel que é daqui do Brasil e eu que sou do Peru é Perales. Essa é a história da família 
Lima Perales. 
LIANE – Alguém que fazer alguma pergunta ao pai de Isa? 
 
[...] 
 
He – De onde é que vem o nome Pereira? 
PAI – Dizem que o [...] tatatataravô [...] estava na Espanha tinha uns homens maus que 
estavam perseguindo a família dele. Para não encontrarem ele, ele mudou de nome e escolheu 
o nome de uma fruta. Então ele escolheu Pereira que em Espanhol é Perales. 
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Nessa situação didática se evidencia que a partir da narrativa do pai a 

criança pode se apropriar de informações sobre um tempo anterior ao seu 

nascimento, entendendo um pouco mais de si, de um traço/símbolo delas mesmas – 

o sobrenome – o qual lhes assemelha/iguala a seus familiares e a um grupo social. 

Articulando, deste modo, o par diferença/semelhança presentes/necessários à 

construção da identidade, pois este processo envolve a identificação (igualdade) da 

criança em relação ao seu grupo social, mas passa também pela diferenciação de 

indivíduo singular em relação ao grupo (oposição, autoafirmação).  

Essa experiência de trabalhar a história de vida das crianças como 

conteúdo contribui para desenvolver a consciência do passado no contexto de suas 

próprias vidas. Por meio de histórias sobre o passado mais distante de sua família, a 

criança foi compreendendo mais sobre quem ela é, e sobre suas semelhanças e 

diferenças com os outros de sua família e com os seus colegas de sala – seus 

outros pares sociais. 

Acerca do trabalho com a história de vida das crianças, a professora 

Dyane fez a seguinte observação: 

 
[...] Apesar de que essa história de vida que saber que o sobrenome vem do 
pai e da mãe é uma história. Mas eu acho que ele daí foge dessa história 
familiar e ele vai para uma História mesmo História (Dyane, protocolo de 
entrevista 3). 

 

Nessa afirmação se percebe que Dyane ao mesmo tempo em que 

reconhece a historicidade na história de vida das crianças indicando, conforme 

afirmou Heller (2000), que a História explica a natureza humana, também procurou 

explicitar que algo diferencia esta história das crianças ao pontuar a existência de 

uma História que é mesmo História. Esta ressalva da professora suscita então a 

questão - quais as contribuições do conhecimento histórico para a criança 

compreender mais sobre si? Questão que estaremos analisando na próxima parte 

desta tese. 
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III PARTE: AS TEMÁTICAS HISTÓRICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

[...] a história é, entre outras coisas, história da 
explicação da essência humana [...] A essência humana, 
portanto, não é o que ‘esteve sempre presente’ na 
humanidade [...] mas a realização gradual e contínua das 
possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero 
humano (AGNES HELLER, 2000, p. 2-4). 

 

Nesta parte da tese reflito acerca do trabalho com o conhecimento 

histórico na Educação Infantil. Assim, no capítulo quatro, a partir das entrevistas com 

crianças e professoras e de alguns dos documentos analisados na investigação, 

colecionei os dados que me possibilitaram arrematar os fios para, enlaçada a história 

da historiografia ocidental, tecer uma concepção de História. Os fios tecidos neste 

capítulo me proporcionaram, também, discorrer sobre como tem sido pensado o 

ensino da História, fazendo referência à sua estrutura de área, ao seu ensino e 

aprendizagem e às propostas oficiais para o ensino dessa área de conhecimento na 

Educação Infantil. Este capítulo diz do meu esforço de pedagoga em me apropriar 

da estruturação e conceitos da disciplina História, para exercer, de forma mais 

consciente a minha polivalência de professora da Educação Infantil. 

No capítulo cinco, a partir das falas enunciadas pelas crianças e 

professoras, durante as entrevistas e situações didáticas observadas, fui trançando e 

arrematando fios para tecer as relações entre o conhecimento histórico e a 

construção da identidade pela criança da Educação Infantil. 
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4 O ENTRELAÇAR DE UMA CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA E DE SUA HISTÓRIA 

 

 

4.1 NA FALA DOS HISTORIADORES E PESQUISADORES DO ENSINO DE 

HISTÓRIA, FIOS PARA TECER UMA CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA. 

 

Em um trabalho que busca responder se e como a sistematização de 

situações didáticas envolvendo as temáticas históricas na Educação Infantil contribui 

no processo de construção da identidade pessoal pela criança, abre espaço para 

uma nova indagação - o que é mesmo História? - Haja vista que na construção de 

respostas para a minha questão de investigação, considero fundamental explicitar a 

partir de qual concepção de História estão sendo pensados os conhecimentos 

históricos trabalhados nestas situações didáticas. 

As transcrições dos trechos da entrevista realizada junto às professoras 

Liane e Dyane, quando questionadas se percebiam alguma relação entre o estudo 

sobre a história do nome das crianças e os conteúdos da área de História, fornecem 

alguns subsídios que auxiliam no entrelaçamento dos fios para a tessitura de uma 

concepção de História:  

 
[...] O tempo todo você tá voltando ao passado, você tá recorrendo a algo 
que aconteceu no passado, você tá reconstruindo essa história. Eu acho 
que é... Com certeza a gente tá o tempo todo [...] sim, trabalhando história 
[...] quando a gente vai ver a origem desse sobrenome, a gente tá 
trabalhando essas outras civilizações, esses outros países, essas outras 
culturas e o tempo todo a gente tá voltando também ao passado [...] Eu 
acho que tá sim. O tempo todo a história tá permeando esse estudo. É algo 
bem presente (Liane, protocolo de entrevista n°1). 
 
[...] Porque eu acho que [...] História vem de acontecimentos passados que 
traz alguma, não sei se é, influência no que acontece hoje. Então eu acho 
que isso é História (Dyane, protocolo de entrevista n° 2). 

 

Nessas respostas se percebe que tanto Liane quanto Dyane fazem 

menção ao passado e, no caso de Liane, o passado é utilizando como referência 

para as crianças compreenderem a origem de um aspecto relacionado a sua 

atualidade – o uso do sobrenome.  

No entanto, nem sempre é assim que o passado é mencionado quando 

se questiona alguém acerca do que é História. É comum nessas respostas a História 

ser concebida como o que já aconteceu há muito tempo; como o registro acabado 
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de conhecimentos sobre o passado; o estudo das transformações sofridas pela 

sociedade ao longo do tempo ou de fatos “importantes” do passado; ou, ainda, o 

estabelecimento de causas e efeitos entre os fatos (CRUZ, 2007). 

Borges (2005, p. 8) ao analisar o que é História, contrapôs- se a esse tipo 

de concepção, e ressaltando que:  

 
[...] a história, hoje em dia, não visa explicar esse passado distante e morto. 
E é a contribuição que ela pode trazer para a explicação da realidade que 
vivemos que nos leva a ver como fundamental sua divulgação fora das 
universidades e das escolas onde ela é prisioneira há longos anos. Essa 
divulgação se torna importante na medida em que se acredita que a história, 
ajudando a explicar realidade, pode ajudar ao mesmo tempo a transformá-
la.  

 

No entanto, na historiografia ocidental até se alcançar essa compreensão 

de História como referência para se compreender/explicar a realidade foi percorrido 

um longo trajeto. Neste caminho é possível observar que as ações e relações 

humanas eram esclarecidas por meio de explicações míticas32 até assumir 

conotações ditas científicas, adotando o princípio da neutralidade das ciências 

positivistas ao narrar questões puramente políticas, dando-se ênfase à escrita da 

sucessão de acontecimentos isolados, relatando feitos de reis e chefes militares 

(BURKE, 1991; ANDRADE, 1998; BORGES, 2005). 

É nesse sentido que Borges propôs:  

 
[...] Para compreendermos satisfatoriamente a história hoje como ela se 
configura, é preciso se recapitular sua origem e evolução. Somente a 
história da história pode nos fazer compreender como hoje ela se apresenta 
(BORGES, 2005, p. 9). 

 

Aróstegui (2006), ao recapitular a história da História, fez análise da 

trajetória da construção da historiografia ocidental e observou que, como as demais 

disciplinas das ciências sociais, esse trajeto foi marcado pela hegemonia de diversos 

paradigmas - o historicismo, positivismo, marxismo, os Annales, o narrativismo ou o 

pós-modernismo. E, neste sentido, enfatizou que ela, como as demais formas de 

conhecimento humano, não é uma disciplina perfeitamente constituída e, como tal, 

“A historiografia será sempre uma ‘prática em construção’” (ARÓSTEGUI, 2006, p. 

99). 
                                                             
32Andrade (1992) observou que essas explicações míticas não eram desprovidas de racionalidades, 
pois era evidente sua utilidade na produção da sobrevivência e perpetuação de muitos povos.  
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Assim como os demais historiadores, ele reconheceu que é de fato no 

século 19 que a História passa a ser considerada como uma pesquisa33, como 

denota o termo na língua grega. No entanto, identifica três etapas fundamentais no 

processo de construção dessa concepção de História, indicando o ano de 1824, 

como data simbólica que marca o começo da etapa na história da historiografia 

moderna, com a publicação da obra História dos povos românicos e germânicos de 

Leopoldo Von Ranke (1795-1886). Acerca de Ranke e seus seguidores, Aróstegui 

comentou: 

 
[...] a orientação nova que imprimiram ao conhecimento da História, é o 
marco fundamental de onde todo o progresso posterior arranca, em todas 
as nações da Europa e na América. Desde então, graças a influencia dessa 
nova figura do historiador exemplificado por Ranke, se produziria um 
pensamento historiográfico propenso a fundamentar uma disciplina 
intelectual específica. Começa a profissionalização da historiografia 
(ARÓSTEGUI, 2006, p. 103). 

 

A partir de Ranke, passa a ser fundamental para a historiografia transmitir 

os fatos como eles realmente aconteceram mediante o uso de métodos que 

atuassem nas fontes diretas (arquivos) da história. Nesse sentido, ponderou 

Aróstegui (2006), Ranke defendia que o historiador deveria dar conta do método que 

usou para apresentar suas conclusões críticas.  

Tal compreensão denota, então, uma concepção de conhecimento 

histórico, produzido única e exclusivamente por meio de documentos e fatos 

históricos, resultando em narrativas dos acontecimentos políticos e militares, 

apresentada como a história dos grandes feitos de grandes homens – chefes 

militares e reis. Posição que é duramente criticada pelos demais paradigmas 

presentes na história da historiografia ocidental.  

Aróstegui (2006) identificou o ano de 1876, com a publicação da Revue 

Historique em Paris, como a segunda data simbólica na compreensão da História 

como pesquisa. Nas palavras desse historiador essa publicação anunciou o começo  

 
[...] de um período da história do pensamento historiográfico cuja 
característica mais notável seria a de ter empreendido uma sistemática 
fundamentação de uma ‘ciência da História’ que se inspira essencialmente 
nas idéias sobre a ciência introduzida pelo positivismo [...] A busca do 
método específico seria a chave, e por isso essa etapa foi também chamada 

                                                             
33 Todavia, Andrade (1992) ressaltou que na Antiguidade Grega já havia uma preocupação em narrar 
às ações humanas independentemente de causas sobrenaturais. 
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de fundamentação ‘metódico-documental’ (ARÓSTEGUI, 2006, p. 103). 
(Grifos do autor) 

 

A busca por um método específico, conforme observou Aróstegui, 

sinalizava aspecto comum entre a constituição da historiografia e as demais ciências 

sociais, porém, reconheceu um ponto de distanciamento que se encontra numa 

questão primordial para a historiografia, que consistia no seu desinteresse em 

efetuar teorização de seu objeto.  

A publicação, na França, da célebre revista dos Annales d’Histoire 

Économique et Sociale, no ano de 1929, é assinalada por Aróstegui (2006) como a 

terceira data simbólica na história da historiografia ocidental, reconhecendo essa 

data, também, como a que marcou a origem da escola histórica que recebeu o 

mesmo nome da revista. Acerca dessa escola, ele comentou: 

 
O pensamento historiográfico que a escola produziu marcou de forma 
indelével a longa etapa de sua vigência como grupo coeso, sempre em 
torno da revista, cujo final pode ser localizado na década de 1970. Esse 
período desenvolveu-se, talvez, sobre o eixo fundamental da intenção de 
criar uma historiografia claramente oposta à de caráter documental e 
positivista, que havia predominado durante praticamente cinqüenta anos. 
(ARÓSTEGUI, 2006, p. 104) (Grifo do autor). 

 

Analisando a publicação dos Annales, Burke (1991) ressaltou que desde 

o seu início essa revista foi planejada para ser mais do que uma revista histórica e, 

nesse sentido, aspirava desempenhar liderança intelectual nos campos da História 

social e econômica, colocando-se como porta voz em favor de uma abordagem 

histórica nova e interdisciplinar, assumindo, para isso as seguintes diretrizes: 

 
[...] Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de 
acontecimentos por uma história-problema. Em segundo lugar, a história de 
todas as atividades humanas e não apenas história política. Em terceiro 
lugar, visando complementar os dois primeiros objetivos, a colaboração com 
outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a 
economia, a lingüística, a antropologia social, e tantas outras (BURKE, 
1991, p. 11-2). 

 

Pautado por essas diretrizes, o grupo dos Annales ampliou o território da 

História, abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e a grupos 

sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais. Neste percurso, pouco a 

pouco se converteram no centro de uma escola histórica. Esse movimento, segundo 

Burke (1991), pode ser dividido em três fases: 
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Em sua primeira fase, de 1920 a 1945, caracterizou-se por ser pequeno, 
radical e subversivo, conduzindo uma guerra de guerrilha contra a história 
tradicional, a história política e a história dos eventos [...] Essa segunda fase 
do movimento, que mais se aproxima verdadeiramente de uma ‘escola’, 
com conceitos diferentes (particularmente estrutura e conjuntura) e novos 
métodos (especialmente a ‘história serial’ das mudanças na longa duração) 
foi dominada pela presença de Fernand Braudel [...] uma terceira fase se 
inicia por volta de 1968. É profundamente marcada pela fragmentação. A 
influência do movimento, especialmente na França, já era tão grande que 
perdera muito das especificidades anteriores. Era uma ‘escola’ unificada 
apenas aos olhos de seus admiradores externos e seus críticos domésticos, 
que perseveravam a reprovar-lhe a pouca importância atribuída à política e 
a história dos eventos. Nos últimos vinte anos, porém, alguns membros do 
grupo transferiram-se da história socioeconômica para a sociocultural, 
enquanto outros estão redescobrindo a história política e mesmo a narrativa 
(BURKE, 1991, p. 12-3) (Grifos do autor). 

 

Aróstegui (2006), analisando as mudanças experienciadas pela terceira 

geração dos Annales, afirma que elas sinalizam a crise vivida não só no interior da 

historiografia, mas nas ciências sociais de um modo geral. De acordo com esse 

historiador, esta crise se inscreve nas novas condições históricas, produzidas com 

as primeiras rupturas do mundo do pós-guerra, no contexto de um progressivo 

esgotamento e descrédito de alguns dogmas intelectuais que fundamentavam as 

pesquisas sociais, impulsionando seus pesquisadores a buscar fundamentos mais 

diversificados que valorizem o sujeito e a ação social. No entanto, enfatiza que essa 

crise não significa o fracasso nos projetos de renovação da historiografia e ressaltou 

que:  

 
A crise dos grandes paradigmas da época de esplendor não significou, 
como já dissemos, nenhum enfraquecimento da produção historiográfica, 
começando por seu próprio volume e nem mesmo um momento de 
introspecção da disciplina, mas, muito pelo contrário, as coisas ocorreram 
no sentido da expansão, da busca, ao menos, de novos campos temáticos e 
também de certa dispersão e fragmentação das práticas (ARÓSTEGUI, 
2006, p. 208). 

 

É nesse cenário de crise que surge na França a nova História Cultura, em 

meados da década de 1970, desenvolvendo-se a partir da antropologia histórica 

(BURKE, 2005). A partir dessa corrente, algumas temáticas relacionadas a questões 

políticas, sociais, intelectuais ou comportamentais eram compreendidas à luz de sua 

representação e sua expressão cultural, discursiva, o que incluía um novo 

entendimento da ação histórica e um novo tratamento das fontes históricas, 
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especialmente as textuais. Essa nova forma de pensar a história trouxe as marcas 

de fenômeno pós-moderno denominado de giro linguístico34. 

Conforme observou Andrade (1998), essa Nova História tem aprofundado 

dois desafios centrais propostos por Annales. O primeiro se refere à ampliação do 

campo do documento histórico, que não se limita mais apenas às documentações 

escritas. Nesse sentido, conforme afirmou Le Goff (2003, p. 10), “[...] Hoje os 

documentos chegam a abranger a palavra, o gesto. Constituem-se arquivos orais; 

são coletados etnotextos. Enfim, o próprio processo de arquivar os documentos foi 

revolucionado pelo computador [...]” (destaques do autor). 

Desse modo, o documento histórico passa a ser entendido como tudo que 

é capaz de revelar qualquer coisa acerca da experiência e/ou ação humana. Assim, 

podemos afirmar que, a partir dos Annales, agora pode ser considerado como 

testemunho histórico “[...] tudo quanto se diz, se canta, se constrói, se fabrica ... é 

manifestação da ação humana  [...]” (CABRINI et al, 2005, p. 59), e como tal pode 

servir para a reconstituição de sua vida.  

O segundo desafio proposto pela escola dos Annales que a Nova História 

busca aprofundar diz respeito à tentativa da história total que como ressaltou 

Andrade (1998, p. 19) “[...] é sensivelmente problemático, visto que certas 

abordagens da Nova História portam riscos de fragmentação do conhecimento ao 

enfatizarem as minudências do cotidiano, a chamada micro-história.” 

De acordo com Aróstegui (2006): 

 
A Micro-história se propõe, assim, a estudar fenômenos sócio-
antropológicos em sua vertente histórica numa escala de observação do 
sistema muito pequena para poder analisar certos processos mais gerais e 
tipificá-los: a introdução do tear, o artista como receptor do mundo, as 
estratégias matrimoniais, o processo judicial, são alguns exemplos de temas 
tratados em numerosos trabalhos da coleção ‘Microstorie’. Mas trata-se 
também de uma história em que é fundamental a recuperação do ‘sujeito’ e, 
mais ainda, da experiência e sua conversão no eixo de todo o discurso. 
Certos fenômenos que anteriormente se consideravam suficientemente 

                                                             
34De acordo com Aróstegui “[...] por giro lingüístico entende-se aquela direção da filosofia orientada 
para uma atenção primordial à linguagem, quer dizer, orientada para o atendimento e a proposição 
radical de que todos os problemas filosóficos podem ser reduzidos, transferidos, ao problema central 
da existência, estrutura e uso da linguagem; que falar do mundo é falar e compreender melhor os 
termos pelos quais falamos dele” (ARÓSTEGUI, 2006, p. 182-3). 

  

 



117 

 

descritos e entendidos se revestem de significados completamente novos 
ao se alterar a escala de observação (ARÓSTEGUI, 2006, p. 214). 

 

Pensar e produzir as narrativas históricas, nessa perspectiva, contribui 

para a ampliação do objeto da História para todo o conjunto da ação social e não 

apenas para as questões políticas, concebendo-se todo e qualquer ser humano 

como personagem histórico. Concepção que, no meu entender, reflete a influência 

do marxismo na historiografia. Este núcleo paradigmático35, conforme indicou 

Aróstegui (2006), deu à historiografia uma dimensão de maior alcance no campo 

teórico geral da realidade histórica. 

Conforme pontuou Andrade (1998, p. 9), “[...] este paradigma 

estabeleceu, clara e enfaticamente, a primazia do real sobre as idéias, o que 

possibilitou a definição do objeto da História como as formas do ser humano produzir 

socialmente sua vida”. A partir desta compreensão este pesquisador cunha um 

conceito didático de história - história-vida e história-ciência - visando à assimilação 

dessa concepção de História - como vida e como conhecimento - em nível escolar. 

Sobre esses significados ele explicitou que: 

 
Primeiramente entende-se por história a própria maneira dos seres 
humanos produzirem suas vidas, suas formas de relacionamento, entre si e 
com a natureza, no sentido de proverem as necessidades e obterem os 
meios indispensáveis à sobrevivência dos indivíduos e da espécie. Daí a 
designação história-vida [...] Por história-ciência entende-se as tentativas de 
conhecer e explicar estas diversas formas do ser humano produzir a vida 
em diferentes épocas e lugares. É o relato, a descrição, a investigação, a 
análise, enfim, a realidade reconstituída pelo pensamento, o conhecimento 
sobre os aspectos fundamentais das diferentes formas de existência das 
sociedades humanas e suas transformações (ANDRADE, 1992, p. 16). 

 

Penso que será assumindo concepções como essa proposta por Andrade 

que será possível aos professores e alunos a reflexão sobre a sua historicidade, 

percebendo-se como agente da história e desenvolvendo a sua capacidade de 

pensar historicamente. No entanto, no cenário educacional brasileiro esta forma de 

se pensar o ensino de História vem sendo construída paulatinamente e não se 

constitui, ainda, realidade em toda sala de aula.  

                                                             
35 Para Aróstegui (2006), a historiografia criou no seu seio apenas um paradigma metodológico 
original que foi o da escola dos Annales, deste modo ele considera o marxismo e o quantitativismo 
como núcleos paradigmáticos que têm uma projeção ampla no campo geral das ciências sociais, de 
onde chegaram à historiografia.  
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4.2 NAS PESQUISAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, O ENTRELAÇAR DOS FIOS 

PARA ANALISAR PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA.  

 

Em nosso país, o ensino da História passou a ser delineado logo após a 

Constituição de 1824. Neste contexto parte dos intelectuais liberais brasileiros 

aspirava fazer desta disciplina uma espécie de ciência social da nação recém 

independente. Todavia, apesar do forte sentimento de se construir uma História 

laica, os princípios educativos da Igreja Católica ainda influenciavam fortemente esta 

construção existindo nesse processo diversos confrontos entre a História sagrada e 

a História profana (BITTENCOURT, 1993). 

De acordo com Zamboni (2003), desde sua implantação até o período 

republicano o ensino dessa disciplina foi marcado pelo ideário das nacionalidades 

assumindo discurso histórico enciclopédico e elaborado com a ideia de progresso. 

Deste modo, deveria dar visibilidade à nação, que estava em processo de 

construção tomando os seus articuladores políticos como os sujeitos históricos. 

Acerca dessa função da História no cenário educacional brasileiro, 

Bittencourt, (1993) informou que caberia a esta disciplina desempenhar o papel 

civilizatório bem como se encarregar da constituição da identidade nacional e da 

cidadania política. 

Essa compreensão sobre a função do ensino de História contribuiu para 

acalorar a discussão a respeito da construção da História nacional. A constituição 

desta História foi marcada por posições contraditórias entre os intelectuais acerca da 

contribuição/participação do povo na História da nação. 

A esse respeito Bittencourt, (1992-1993) ressaltou: 

 
[...] As obras provenientes do setor militar mostravam a necessidade de um 
conhecimento da ‘pátria’, com uma delineação do ‘corpo’ da Nação em seus 
aspectos físicos, em suas tradições e lutas de conquistas, mas percebiam o 
‘povo’ como uma entidade separada da elite. O povo brasileiro era formado 
basicamente por mestiços que resistiam a se submeter à civilização. [...] 
(Bittencourt, 1992-1993, p. 214) (Destaques da autora). 

 

Tal compreensão contribuiu para que a população mestiça brasileira fosse 

identificada como a razão do atraso econômico da nação. Deste modo, o Estado 

passa a ser visto como o principal agente histórico que conduziria a nação ao 

estágio civilizatório. Assim, a ênfase dos estudos históricos recaiu sobre a 
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Antiguidade do Egito e da Mesopotâmia, momentos que indica a gênese da 

Civilização com o aparecimento de um Estado forte, centralizado e uma cultura 

escrita (BRASIL, 1997, p. 22.), sinalizando o afastamento entre o laico e o sagrado 

no ensino da História. 

Entretanto, outro grupo de intelectuais defendia que o meio de assegurar 

à condição de igualdade da sociedade brasileira em sua integração as demais 

sociedades ocidentais se daria através do estudo da identidade nacional, suas 

especificidades culturais em relação a outros países. 

Deste modo, para este grupo “[...] O povo não era empecilho ao projeto 

civilizatório, mas o elemento constituinte de uma forma particularizada de civilização 

que não era e nem poderia ser o espelho do modelo europeu” (BITTENCOURT, 

1992-1993, p. 215). Nesta perspectiva, caberia então ao ensino de História do Brasil 

“situar o Brasil no mundo civilizado, delimitando suas especificidades e projetando 

para as futuras gerações a idéia de um futuro independente e novo, mas solidário ao 

conjunto da humanidade” (Op. cit.). 

Analisando esse momento do ensino da História nacional Nadai (1992-

1993) identificou a existência de discurso histórico em que por um lado dava-se 

ênfase à busca do equilíbrio social e, de outro, procurava-se assinalar a contribuição 

harmoniosa dos diferenciados habitantes na construção da sociedade brasileira. Era, 

então, negada a violência ou conflito na construção desta sociedade36, 

evidenciando-se, deste modo, a tese da democracia racial na constituição do povo 

brasileiro.  

Neste sentido, nos programas escolares o passado era valorizado na 

medida em que legitimasse esse discurso fomentando a formação de sentimento 

nacionalista que passou a ser reforçado com a instauração do regime republicano ao 

final do século 19. 

Este sentimento era nutrido mediante a seleção de personagens 

nacionais a serem cultuados através de rituais como festas e desfiles cívicos e 

eventos comemorativos (BRASIL, 1997) por serem modelos de cidadania, 

exemplares de virtudes cívicas e símbolos fundadores da nacionalidade 

(BITTENCOURT, 1992-1993).  
                                                             
36 Darcy Ribeiro (2006) reconstrói o processo de gestação do povo brasileiro apresentando uma 
análise que possibilita ao leitor romper com a ideia de que este processo foi harmonioso. Ele 
observou que o sistema institucional dessa época – a propriedade fundiária e o regime de trabalho 
escravo – contribuiu para que o povo brasileiro surgisse e crescesse constrangido e deformado. 
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De acordo com o PCN (BRASIL, 1997), o período entre a Segunda 

Guerra Mundial até o final da década de 1970, a história desta disciplina é marcada 

pelas lutas para se delimitar as suas especificidades e pelo avanço dos Estudos 

Sociais no currículo escolar. Este período também é assinalado pela compreensão 

de que o ensino de História poderia contribuir de forma significativa na formação de 

uma cidadania para a paz.  

Nesse sentido, as orientações da UNESCO sinalizavam para o perigo de 

se ressaltar as histórias de guerras indicando, igualmente, a importância de se evitar 

a disseminação de ideias racistas e preconceituosas, demarcando assim, o período 

da democracia racial no ensino de História (BRASIL, 1997). 

Deste modo, a disciplina deveria se revestir de um conteúdo mais 

humanístico e pacifista, com ênfase para o estudo dos processos de 

desenvolvimento econômico das sociedades e os avanços tecnológicos, científicos e 

culturais da humanidade (BRASIL, 1997). 

Nas décadas de 1950 e 1960, sob a influência do nacional-

desenvolvimentismo e da presença americana na vida econômica brasileira, no 

ensino de História para o nível secundário é ressaltado o estudo dos ciclos 

econômicos. Assim, “[...] História era entendida a partir da sucessão linear dos 

centros econômicos hegemônicos da cana-de-açúcar, mineração, café e 

industrialização [...]” (BRASIL, 1997, p.25). Neste mesmo período são introduzidos, 

nos cursos experimentais e vocacionais, os programas de Estudos Sociais. 

No entanto, durante a Ditadura Militar, foi aprovada a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como a 5.692/71, que modificou todo o 

sistema escolar brasileiro. Dentre estas modificações se destaca a introdução do 

ensino profissionalizante ao nível de segundo grau, o ensino de primeiro grau com 

oito anos de escolaridade mínima obrigatória e a reorganização da estrutura 

universitária realçando-se a fragmentação das faculdades de filosofia e a entrada da 

licenciatura curta. 

É nesse contexto de modificação do sistema escolar brasileiro que os 

Estudos Sociais37 por força de aparatos legais passam a integrar o núcleo comum 

                                                             
37 Visando atender aos objetivos deste trabalho optei por analisar Estudos Sociais no contexto da 
Ditadura militar, todavia, esta disciplina esteve presente em outros momentos no cenário educacional 
brasileiro. Nadai (1998) indica a presença desta no período entre1930 a 1964, aliada ao pensamento 
educacional progressista encampando algumas experiências inovadoras no Distrito Federal e nos 
estados de Minas Gerais e São Paulo.  



121 

 

de toda a escola de primeiro e segundo graus visando atender a um dos objetivos 

apontado para essa nova disciplina pelo parecer n° 853/71 do Conselho Federal de 

Educação – o preparo ao exercício da cidadania (NADAI, 1998).  

A modificação do sistema escolar brasileiro traz como reflexos para o 

ensino de História a diminuição de sua carga horária em virtude da inserção no 

currículo das disciplinas de Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e 

Política do Brasil (OSPB), portadoras de forte carga ideológica tendo como bandeira 

o ufanismo nacionalista que justificava o projeto nacional organizado e imposto pelo 

governo militar (ZAMBONI, 2003; BRASIL, 1997). Deste modo, ressaltou Nadai 

(1993, p.158), o ensino de História “foi colocado a serviço do regime ditatorial que 

propugnava formação de cidadãos dóceis, obedientes e ordeiros”. 

No que nos dizem respeito às séries iniciais do antigo primeiro grau, os 

conhecimentos históricos passam a integrar a disciplina de Estudos Sociais, 

juntamente com os conhecimentos geográficos. 

Esta nova disciplina foi estruturada a partir da teoria dos círculos 

concêntricos38 e, nesta perspectiva, conforme ressaltou Oliveira (2006), buscava-se 

vincular os estudos da sociedade aos estágios de desenvolvimento psicológico do 

aluno, com base nos estudos de Piaget. Acerca desta tentativa Oliveira comentou 

que devido este teórico ter classificado o desenvolvimento da criança em fases - 

sensório-motora, operatória e abstrata: 

 
[...] a transposição de sua classificação para a área de Estudos Sociais 
gerou uma máxima até hoje bastante enraizada em nossas concepções: o 
ensino tinha um caminho a seguir – do concreto para o abstrato, em etapas 
sucessivas (OLIVEIRA, 2006, p. 176). 

 

A partir dessa perspectiva o estudo da sociedade deveria partir do 

concreto (entendido como palpável, portanto, existente no sentido material do termo) 

para o abstrato, do que se estava mais próximo (percebido como o que se está perto 

fisicamente) da criança para o que estava mais distante.  

Assim, nessa nova disciplina iniciava-se o estudo dos espaços mais 

próximo à criança, a comunidade ou o bairro, indo sucessivamente ao mais distante, 

o município, o estado, o país, o mundo. Como os conteúdos eram organizados 

                                                             
38 De acordo com os princípios dessa teoria o grau do ensino posterior é um círculo de revisão e 
desenvolvimento do anterior, deste modo, a disciplina é apresentada em círculos de raios crescentes 
e cada vez mais profundos (NADAI, 1992-1993). 
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hierarquicamente respeitando a faixa etária do aluno, a história do mundo não 

deveria ser ensinada na escola primária, por ser considerada distante e abstrata 

(BRASIL, 1997). 

Com o processo de redemocratização vivenciado na década de 1980 e a 

promulgação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996; o 

ensino de História volta ao currículo das primeiras séries do antigo primeiro grau, 

que a partir desta nova Lei passa a ser denominado de Ensino Fundamental, tendo 

como meta focalizar a formação da cidadania “entendida como o direito de participar 

de uma sociedade tendo direito de ter direito, bem como construir novos direitos, 

rever os já existentes” (BRASIL, 1997, p. 54).   

Vários aspectos têm contribuído para a transformação dessa disciplina, 

como as pesquisas empreendidas pelos historiadores, que passaram a fazer 

questionamentos acerca dos “agentes condutores da História – indivíduos e classes 

sociais -, sobre os povos nos quais os estudos históricos devem se concentrar, 

sobre as fontes documentais que devem ou podem ser usadas nas pesquisas e 

quais as ordenações temporais que devem ou podem prevalecer” (BRASIL, 1997, p. 

30). 

Esses questionamentos dos historiadores têm interferido nas pesquisas 

realizadas acerca do ensino de História (KARNAL et al, 2008; NIKTIUK, 2007; 

CABRINI et al, 2005) que têm indicado a realidade do aluno como ponto de partida 

para se trabalhar os conhecimentos históricos, de modo que ele perceba a sua 

própria historicidade.  

Cabrini (2005), ao se referir à realidade do aluno, acrescenta a esta os 

advérbios mais próxima explicando-a da seguinte forma: 

 
[...] Entendemos por realidade mais próxima do aluno tudo o que está ligado 
à sua própria experiência de vida, que tem a ver com o que ele sente, 
pensa, sabe, se interessa, se preocupa, etc., e que está marcado 
profundamente pela experiência do meio cultural que o envolve, dos grupos 
sociais nos quais ele está inserido (CABRINI et al, 2005, p. 54). 

 

Tomar a realidade do aluno para promover o ensino de História não 

significa esvaziar esta disciplina de seus conceitos e conteúdos, pois isto restringiria 

o seu ensino ao senso comum, e não contribuiria para o aluno se situar 

historicamente através de uma reflexão de natureza histórica, como tem proposto 

Cabrini (2005). 
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A partir do arcabouço da historiografia é possível identificar alguns 

conceitos imprescindíveis na viabilização de propostas didáticas para o ensino de 

História que são: fato histórico, sujeito histórico e tempo histórico.   

Todavia esses conceitos precisam ser entendidos em sua historicidade, 

pois, como observou Bezerra (2008), estes foram criados para explicar certas 

realidades históricas e como tal têm seu significado voltado para as mesmas e, 

deste modo, não podem ser indistintamente empregados para toda e qualquer 

situação semelhante. É neste sentido que este pesquisador ressaltou que os 

conceitos devem ser tomados como indicadores e não como modelos. 

De acordo com o PCN de História para os primeiros anos do Ensino 

Fundamental, dependendo da concepção de História do professor esses conceitos 

podem assumir contornos e definições diversas. Neste caso, o fato histórico pode 

dar ênfase a eventos políticos – como as festas cívicas e as ações de heróis 

nacionais apresentados de modo isolado do contexto histórico em que viveram - ou 

a ações humanas significativas. Essas ações se referem a eventos pertencentes ao 

passado mais próximo ou distante, de caráter material ou mental, envolvendo 

criações artísticas, ritos religiosos, técnicas de produção, atos de governantes, entre 

outros, que contribuíram de alguma forma para promover mudanças ou 

permanências na vida coletiva. 

No que concerne ao conceito de sujeito histórico, um primeiro recorte 

pode tomar como compreensão a ideia de que a História pode ser explicada a partir 

de ações isoladas e da vontade individual de poderosos e heróis. Em outro recorte, 

o sujeito histórico se refere aos agentes de ação social – trabalhadores, patrões, 

escravos, reis, políticos, prisioneiros, entre outros – que localizados em seu contexto 

histórico “exprimem suas especificidades e características, sendo líderes de luta 

para a transformação (ou permanência) mais ampla ou de situações mais cotidianas, 

que atuam em grupo ou isoladamente, e produzem para si ou para uma coletividade” 

(BRASIL, 1997, p. 36). 

Em relação ao conceito de tempo histórico, dependendo do recorte feito 

pelo professor, ele pode limitar-se ao estudo do tempo cronológico, assumindo a 

ideia de uniformidade, de regularidade e de sucessão crescente e acumulativa. De 

certa forma, sugere que a humanidade seguiu ou deveria seguir o mesmo percurso, 

contribuindo, assim, para a propagação da ideia de “atrasados” e “civilizados”, 



124 

 

considerando ainda que o tempo presente represente um estágio mais avançado da 

história da humanidade. 

Outra compreensão que o professor pode estar assumindo é a de que “o 

tempo pode ser apreendido a partir das vivências pessoais, pela intuição, como no 

caso do tempo biológico (crescimento, envelhecimento) e do tempo psicológico 

interno (idéias de sucessão, de mudanças)” (BRASIL, 1997, p. 37). 

Ao trabalhar com essa compreensão de tempo, o professor utiliza o tempo 

institucionalizado (tempo cronológico), podendo, contudo, transformá-lo à sua 

maneira. Ou seja, utiliza o calendário para especificar o lugar dos momentos 

históricos, trabalhando-os com a ideia de diferentes níveis e ritmos de durações 

temporais que estão relacionados à percepção das mudanças/permanências nas 

vivências humanas.  Assim, com base nos níveis do conteúdo selecionado, as 

mudanças podem ser identificadas como acontecimentos pontuais, de durações 

mais longas ou, ainda, de longuíssimo tempo. 

No que concerne aos ritmos da duração, a velocidade com que as 

mudanças ocorrem pode ser identificada como tempo de acontecimento breve, 

sendo aquele que representa a duração de um fato breve, como por exemplo, um 

nascimento, a assinatura de um acordo, uma greve. Acerca deste tempo de curta 

duração Braudel (1978, p. 44) afirmou tratar-se de uma “narrativa precipitada, 

dramática, de fôlego curto”. 

Outra identificação para a velocidade das mudanças diz respeito ao 

tempo da conjuntura entendida como aquele que se prolonga e pode ser apreendido 

durante uma vida, como o período de uma crise econômica ou da duração de uma 

guerra. Neste tipo de duração, conforme comentou Braudel (1978, p. 44), o passado 

é posto em questão “por largas fatias: dez, vinte ou cinquenta anos”.  

O terceiro e último tempo diz respeito “[...] a uma história de respiração 

mais contida” (BRAUDEL, 1978, p. 44) e por isso parece imutável, pois as mudanças 

que ocorrem na sua extensão são quase imperceptíveis nas vivências 

contemporâneas das pessoas, como por exemplo, a duração de um regime de 

trabalho, como a escravidão.  

 De acordo com o PCN de História, os diferentes conceitos analisados – 

de fato histórico, sujeito histórico e tempo histórico – além de refletirem distintas 

concepções de História e de seu ensino, estará orientando o professor acerca do 
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recorte que fará, ajudando-o a selecionar os fatos que serão investigados, os 

sujeitos que terão voz e as noções de tempo histórico que serão trabalhadas. Esses 

conceitos históricos constituem os conteúdos a serem ensinados/aprendidos na 

disciplina de História.  

No que concerne aos procedimentos metodológicos a ser adotados no 

ensino de História as pesquisas já mencionadas têm indicado um leque de 

possibilidades que vão desde o ensino centrado em questões, temas ou conceitos 

(PINSKY; PINSKY, 2008).  

Neste sentido, estes pesquisadores recomendaram que caberá ao 

professor pensar acerca de “Quais seriam as questões relevantes que podem ser 

feitas ao presente e por extensão ao passado? Qual a relevância dos recortes 

temáticos tradicionais e novos feitos pela historiografia? Quais os conceitos 

importantes a serem discutidos com os alunos?” (PINSKY; PINSKY, 2008, p. 25). 

A procura por testemunhos acerca das ações dos humanos, buscando 

explicar as relações entre os seus diversos grupos no desenvolvimento de suas 

atividades, nos mais diferentes tempos e espaços, pensando sempre em suas 

transformações e permanências (CABRINI et al, 2005), é outro procedimento que 

precisa estar presente no ensino de História. Sendo assim, delimitado o espaço do 

trabalho com documentos nesta disciplina. 

A esse respeito, Cabrini propõe então que o professor trabalhe tanto com 

os documentos mais usuais em História (escritos, oficiais ou não; leis; discursos; 

revistas; jornais; cartas...) como também com as mais diversas manifestações em 

suas diferentes linguagens (fotografias, músicas, filmes, programas de TV, etc.). 

Sobre o trabalho com documentos Cabrini (2005) ressaltou que o 

professor deverá proceder de modo a permitir ao aluno perceber que o documento 

fala conforme seja questionado. Neste sentido, ela apresentou algumas perguntas 

que o professor, juntamente com os alunos, poderá fazer ao documento: 

 
• O que é documento? O que nos diz? Como o diz? 
• Quem o fez, quando o fez, em nome de quem? Com que propósito? 
• Qual é a relação do documento, no momento de sua produção, com 
 a realidade mais ampla à qual queremos chegar? (CABRINI et al, 2005, p. 
62). 

 

Cabrini (2005) considerou que a partir de questionamentos como estes os 

alunos vão entender que o documento não é um espelho fiel da realidade que está 
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sendo examinada, pois tanto evidenciam as ações dos sujeitos históricos que estão 

sendo estudados e, igualmente, as de quem os produziram. 

O PCN de História também apresenta algumas considerações acerca dos 

procedimentos metodológicos a serem utilizados pelo professor. Assim, nesse 

documento é proposto que os conteúdos de História devem ser abordados através 

de procedimentos metodológicos específicos, no que concerne à faixa etária, às 

condições sociais e culturais dos alunos, de modo que lhes possibilite observar 

atentamente a realidade à sua volta, estabelecendo relações, comparações, 

relativizando a sua atuação no tempo e no espaço. 

Diante de todas essas considerações acerca da História e do seu ensino, 

como tem sido pensado e proposto o trabalho com as temáticas históricas na 

educação infantil pelos pesquisadores e documentos oficiais? 

 

4.3 NAS PESQUISAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, O TRANÇAR DOS FIOS PARA 

REFLETIR SOBRE PROPOSTAS DIDÁTICAS DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Analisando algumas publicações que relatam experiências ou divulgam 

resultados de pesquisas39 relacionadas aos fatores que podem interferir nos 

diferentes aspectos envolvidos nos modos de se ensinar e aprender os 

conhecimentos históricos, é possível observar que os alunos e os professores do 

Ensino Fundamental são priorizados como objeto dessas experiências e  

investigações.  

Penso que isto se deva, primeiramente, ao fato de ainda ser muito 

conflitante para as professoras da Educação Infantil se posicionar em relação à 

presença de conteúdos e metodologias nesse nível de ensino, por acreditarem que a 

existência desses componentes no currículo da escola infantil venha a caracterizar a 

tendência de escolarização deste ensino. 

Outro aspecto que justifica a ausência da discussão sobre o trabalho com 

os conhecimentos históricos na Educação Infantil é a ideia de que como as crianças 

que freqüentam essas instituições se encontram no estágio de desenvolvimento 
                                                             
39 As publicações analisadas relacionada aos relatos de experiência foram a Revista do Professor (n° 
77, 85, 89, 92) e Nova Escola (edições maio/2005, jan e fev/2007, out/2007). No que se refere às 
pesquisas, o material analisado foi os Anais do VI Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de 
História. 
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identificado por Piaget (1993) como pré-operatório, ainda não teriam desenvolvido 

as estruturas cognitivas que lhes fornecem as condições para compreenderem a 

noção de tempo, conceito fundamental para a aprendizagem dos conhecimentos 

históricos. Essa ideia está presente no debate sobre as maneiras como as crianças 

menores de sete anos investigam o mundo social e natural, reforçando a crença de 

que, devido ao fato delas serem muito pequenas, não seriam capazes de aprender 

os conceitos próprios desse tipo de conhecimento, excluindo-as do acesso ao 

conhecimento social e científico (GOULART, 2005). 

Surge daí o entendimento por parte dos professores de que tratar de 

temáticas relacionadas à diversidade cultural, social, geográfica e histórica estaria 

além da capacidade de compreensão das crianças da Educação Infantil. A partir 

dessa compreensão as escolas desse nível de ensino propõem atividades 

relacionadas a temas cíclicos, como datas comemorativas – carnaval, dia da páscoa, 

dia do índio, dia das mães, etc. - supondo que por meio desses momentos estariam 

a promover o ensino dos conhecimentos históricos possível na Educação Infantil.  

No entanto, a transcrição de trechos da entrevista com a professora 

Liane, fornece alguns subsídios que auxiliam a considerar que essa forma de se 

compreender o trabalho com o conhecimento histórico na Educação Infantil já pode 

está sendo superada na prática de alguns professores deste nível de ensino:  

 
Eu acho que esse conceito de tempo [...] Eu acredito [..] que faz parte do 
estudo de história você trabalhar esse conceito de tempo, essa 
compreensão do que [...] é o tempo. Tempo presente, tempo passado. [...] 
Então o tempo todo você vai trazendo o tempo e mostrando que algo 
aconteceu há muito tempo atrás [...] e está sempre contextualizando dessa 
forma. Sempre mostrando como que, hoje em dia as coisas não estão aqui 
por acaso. Tem uma história. Tem as transformações que ocorreram 
através do tempo. Então eu [...] gosto muito de [...] explicar [...] como as 
coisas hoje em dia são, assim sempre recorrendo a esse tempo passado.  A 
essas mudanças [...] Não tem como a gente fugir [...] de mostrar para a 
criança a importância disso, desse tempo, do que é esse tempo, do que 
esse tempo atrás é para nossa vida, para nosso presente e até para o 
nosso futuro [...] (Liane, protocolo de entrevista n° 1). 

 

Essa forma da professora Liane perceber o trabalho com o tempo pode 

ser referendada pelo que Cooper (2002) tem proposto ao apresentar a didática de 

História para a Educação Infantil. A partir de suas pesquisas ela pode constatar que 

desde os primeiros anos as crianças são capazes de apresentar um pensamento 
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histórico, ainda que embrionário, e de igual modo, possuem uma consciência do 

passado a partir das experiências vivenciadas em seu meio.  

Neste sentido, comentou que: 

 
La conciencia del pasado es tan importante para el individuo como 
para la sociedad. A través de la historia, podemos descubrir el 
registro de la raza humana, compartirlo y formar parte de él. Es una 
conciencia que, alimentada en la infancia, cresce a largo de la vida 
(COOPER, 2002, p. 15). 

 

Esta pesquisadora ressaltou que o desenvolvimento da compreensão 

histórica requer interação intensa com os acontecimentos do passado.  Nesse 

sentido, tomando como referência as orientações para o ensino de História 

apresentadas pelo currículo inglês (The National Curriculum for England and Wales - 

DfEE/QCA, 1992 a) ela recomendou que na Educação Infantil o trabalho com os 

conhecimentos históricos pode proporcionar as crianças descobrir o passado 

destacando as variações produzidas na vida, no trabalho, no lazer, tanto de sua 

família como de outros adultos conhecidos, ou ainda de personagens que viveram 

em tempos mais remotos. 

Cooper (2002) ressaltou que os relatos desses diferentes períodos e 

culturas devem acontecer por meio de um conjunto de fontes históricas. As 

deduções dessas fontes juntamente com a compreensão das variações do tempo e 

a interpretação do passado constituem o que esta pesquisadora indicou como as 

três linhas do pensamento histórico e, acerca destas, comentou: 

 
[...] los historiadores pretenden seguir los câmbios que se han producido en 
el tiempo; éstos pueden ser rápidos o graduales. Analizan las diversas 
causas del cambio y sus efectos em la vida de las personas [...] los 
historiadores construyen explicaciones de tiempos pasados. Estas 
dependen de las preocupaciones vigentes em la épocas em las que viven o 
de sus propio intereses y perspectivas y de las fuentes que tengan a su 
disposición [...] com el fin de construir explicaciones del pasado, los 
historiadores hacen deducciones e inferencias sobre las fuentes, las huellas 
del pasado que permanecen [...] (COOPER, 2002, p. 20).  

 

Assim, para Cooper conceitos de tempo e mudanças, fazer inferências de 

fontes e entender porque relatos de fatos do passado diferem, constituem-se nos 

elementos chaves de uma didática da História. 
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A partir dessas três linhas do pensamento histórico esta pesquisadora 

passou a analisar possíveis formas de se planejar o trabalho com o conhecimento 

histórico na Educação Infantil. Deste modo, sugere que este conhecimento pode ser 

trabalhado a partir de temas centrados na História ou da História dentro de temas 

integrados e, ainda, por meio de temas centrados na humanidade. 

No que concerne a como trabalhar com cada uma das linhas do 

pensamento histórico, Cooper (2006) propôs que este trabalho ocorra mediante 

discussões sobre o tempo abordando mudança na vida das próprias crianças e 

também sobre um passado mais distante discutindo sobre as causa e efeitos dos 

eventos.  

As adivinhações e as sequenciações de fontes (visuais, musicais, orais e 

escritas) são uma outra possibilidade apresentada por Cooper neste trabalho 

conduzindo a criança a identificar traços do passado que permanece fazendo 

inferências sobre estas fontes por meio dos seguintes questionamentos: do que são 

feitas, quem as fez, por que, como foram usadas e qual o seu significado para as 

pessoas que as fizeram e as usaram.  

Outra sugestão apresentada por esta pesquisadora para trabalhar as 

linhas do pensamento histórico se refere à criação de fatos pelas crianças a partir 

das fontes que estão sendo exploradas junto a elas. Segundo a pesquisadora esse 

tipo de atividade contribui para que a criança vá se familiarizando com a ideia de que 

podem existir várias versões para um mesmo fato e, assim, vai se conscientizando 

que não há uma “História verdadeira”. 

Acerca dessas possibilidades de trabalho Cooper (2006) observou que as 

discussões sobre as mudanças do tempo e as inferências das mais diversas fontes 

contribuem para a ampliação do vocabulário das crianças por lhe exigir a 

organização de sua linguagem para apresentar seu ponto de vista, sua 

argumentação, sua hipótese: Eu penso, se... então, talvez. A atividade de interpretar 

fontes também contribui para que a criança se aproprie de palavras que não estão 

mais em uso (moleiro, fuso, lamparina, etc.). 

Apesar de ter considerado cada uma das linhas do pensamento histórico 

separadamente, Cooper (2006) advertiu que estas são inseparáveis. Assim, essa 

forma de apresentação é apenas para efeito didático. Todavia, ela pondera que 

caberá aos professores construir, de forma criativa e flexível, uma proposta para 
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trabalhar os conhecimentos históricos de modo coerente, significativo e adaptado às 

necessidades das crianças (COOPER, 2002).  

No Brasil, o volume três do RCNEI (1998) apresenta proposta didática 

oficial para o trabalho com as temáticas históricas junto às crianças em idade pré-

escolar (menores de sete anos). Contudo, neste documento as discussões acerca 

do ensino dos conhecimentos históricos aparecem no eixo de trabalho denominado 

Natureza e Sociedade que reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. É 

proposto para o trabalho com esse eixo o respeito e as especificidades das fontes, 

abordagens e enfoque advindos dos diferentes campos das Ciências Humanas e 

Naturais. 

Esse documento faz crítica às práticas pedagógicas que valorizam 

atividades com temas cíclicos – dia do soldado, das mães, do índio etc. – sem, 

todavia, aproveitar esses temas para favorecer a construção de conhecimentos 

sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, geográficas e históricas.  

Outra crítica encontrada neste volume do RCNEI se refere às instituições 

de ensino que realizam atividades voltadas para o desenvolvimento da noção de 

tempo e espaço, desvinculando-as “completamente de suas relações com o 

cotidiano, com os costumes, com a História e com o conhecimento geográfico 

construído na relação entre os homens e a natureza” (BRASIL, 1998c, p. 165). 

Muitas vezes essa ideia se pauta na crença de que a criança só consegue 

pensar naquilo que lhe é mais próximo que lhe seja materialmente acessível e 

concreto. Deste modo, acredita-se que para a criança ampliar a sua compreensão 

sobre a vida em sociedade é preciso graduar os conteúdos de acordo com a 

complexidade que apresentam partindo do mais simples para o mais complexo. 

Diante disto, é proposto neste documento que o trabalho com o eixo 

Natureza e Sociedade deve ser estruturado: 

 
[...] de forma a escolher os assuntos mais relevantes para a criança e o seu 
grupo social. As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a 
observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular hipóteses [...] 
conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar localizá-los no 
espaço e no tempo. Podem também trocar idéias e informações, debatê-las, 
confrontá-las, distingui-las e representá-las, aprendendo, aos poucos, como 
se produz um conhecimento novo ou por que as idéias mudam ou 
permanecem (BRASIL, 1998c, p. 172.). 
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A partir dessa proposta é possível, então, considerar que esse documento 

partilha das ideias aqui apresentadas acerca do ensino de História, concebendo-a 

como área que tem objetivos, conteúdos e metodologias específicas, e que o seu 

ensino deve contribuir para que a criança utilize os conceitos e modelos explicativos 

em construção, para compreender/explicar o mundo em que está inserida, para a 

este se integrar40. Nesse sentido, apresenta algumas orientações didáticas41 e 

gerais42 para que sejam desenvolvidas, junto às crianças de quatro a seis anos, 

atividades relacionadas à temática organização dos grupos humanos e seus modos 

de viver e trabalhar com a indicação dos seguintes conteúdos para o estudo desta 

temática:  

 
● participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e 
canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de 
outras; 
● conhecimento de modos de ser, viver e trabalhar de alguns grupos sociais 
do presente e do passado; 
● identificação de alguns papéis sociais existentes em seus grupos de 
convívio, dentro e fora da instituição; 
● valorização do patrimônio cultural do seu grupo social e interesse de 
conhecer diferentes formas de expressão cultural (BRASIL, 1998c, p. 181-
182,). 

 

Cavalcanti (1995), discutindo acerca do ensino do conhecimento histórico 

na Educação Infantil, indica três aspectos que devem ser considerados ao se fazer o 

recorte dos conteúdos a serem trabalhados nesse nível de ensino. Nas palavras 

dessa autora: 

 
No tratamento curricular desses conteúdos [...] nossas orientações didáticas 
consideram três tipos de questões que se encontram intimamente 
relacionadas: 
● as disciplinas – aquelas referentes à estrutura de cada disciplina no que 
lhe é específico, singular. 
● as psicológicas – que atentam para as limitações e as peculiaridades do 
desenvolvimento cognitivo do aluno que terá que assimilar os conteúdos. 

                                                             
40A compreensão acerca do termo integrar tem como referência a perspectiva vygotskyana. Vygotsky 
(1996, p. 180) analisou que a criança ao nascer “está desligada de seu ambiente e não é 
imediatamente integrada a ele [...] esse processo acarreta transformações profundas do 
comportamento e é acompanhado do desenvolvimento de mecanismos específicos importantes de 
comportamento [...] Uma vez integrada num ambiente adequado, a criança sofre rápidas 
transformações e alterações: esse é um processo surpreendentemente rápido, porque o ambiente 
sociocultural pré-existente estimula na criança as formas necessárias de adaptação, há muito tempo 
criadas nos adultos que a rodeiam”. (destaque do autor) 
41Para melhor compreensão dessas orientações indico a leitura do volume do RCNEI.    
42Essas orientações são melhores explicitadas no volume 3 do RCNEI.  
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● as didáticas – que dizem respeito aos métodos para transmitir os 
conhecimentos de cada disciplina particular (CAVALCANTI,1995,p.3-4). 

 

Corroborando com as discussões acerca de como proceder ao se fazer o 

recorte dos conhecimentos que podem compor o universo da História no ensino 

infantil, Cavalcanti (1995) apontou três sugestões possíveis, levando-se em 

consideração as três questões acima por ela apresentadas. Este recorte diz respeito 

aos aspectos da vida na cultura, aspectos políticos e sócio-culturais da história e 

como se escreve a história. 

No primeiro recorte é privilegiada a vida cotidiana dos humanos em 

sociedade, por meio da elaboração de respostas às questões referentes à como eles 

vivem , o que comem, como trabalham, como se divertem e no que acreditam. 

No segundo recorte, focalizam-se as formas como as pessoas se 

organizam em espaços políticos e econômicos para viver, buscando responder 

onde, quando e como essas pessoas viveram/vivem em sociedade. Neste recorte, 

observou Cavalcanti (1995, p. 5), “os homens aparecem na linha do tempo histórico, 

envolvidos em estruturas de governo e produção”. O terceiro e último recorte faz 

menção a como os indivíduos vêm contado a sua história. Essa abordagem, 

segundo a autora, trata de conhecer as diferentes formas de se pensar a história.  

Cavalcanti (1995) finaliza essa discussão sugerindo, com base nos 

estudos de Piaget acerca da noção do tempo na criança, que a ênfase curricular 

deve acontecer sobre os aspectos da vida cotidiana, mesma postura adotada pelo 

RCNEI em seu volume três. Considero que essa proposta não compromete o 

trabalho com o conhecimento histórico na Educação Infantil, haja visto, que o recorte 

indicado como mais adequado para esse nível de ensino contempla as 

características do pensamento das crianças, bem como os conceitos fundamentais 

da área de conhecimento em questão. 

Analisando o documento do NEI, Proposta de Conteúdo para a área de 

Ciências Sociais (ANEXO A) é possível identificar alguns aspectos do conhecimento 

histórico, principalmente na parte das orientações metodológicas (Visita a bairros 

antigos e históricos da cidade; Escolha de um meio de comunicação para levantar 

dados sobre sua história; Levantar informações sobre o processo de eleição através 

de leitura de livros, revistas, entrevista com candidatos e outros profissionais 

envolvidos neste processo). 
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Em apenas três objetivos presentes nesse documento para as turmas 4 e 

5 se identifica alguns aspectos do conhecimento histórico: Adquirir conhecimentos 

acerca de eventos sociais, como: copa do mundo, olimpíadas, etc.; Vivenciar 

aspectos relevantes da cultura do nosso povo; Adquirir conhecimento sobre as 

diversas raças que contribuíram com a formação do nosso povo, percebendo e 

valorizando as existências entre as mesmas. Os conteúdos relacionados a estes 

objetivos se referem a dados históricos sobre a origem e evolução destes eventos. 

A análise desse documento sem o conhecimento da prática da escola 

conduz a interpretação equivocada acerca do trabalho desenvolvido pelas 

professoras do NEI com essa área de conhecimento, levando a crer que esta 

proposta apresenta características da disciplina dos Estudos Sociais. Contudo, 

considero que essas características do documento revelam os resquícios das 

influencias dos Estudos Sociais presentes na formação das professoras dessa 

instituição.  

A minha vivência na instituição como professora e pesquisadora me 

permitiu apontar certo paradoxo entre o que era informado no documento da escola 

a respeito do trabalho com os conhecimentos históricos e a maneira como eles eram 

trabalhados pelas professoras em sala de aula. 

Os fragmentos da entrevista com a professora Dyane oferecem subsídios 

para se perceber como os conhecimentos históricos de fato são trabalhados na 

escola: 

 
[...] Quando a gente trabalha Santos Dumont e aí a gente resgata a história 
de vida de Santos Dumont, em que época se deu isso, como era a aviação, 
se existia aviação ou não. [...] Eu lembro que Santos Dumont a gente 
estudou porque foi os cem anos de Santos Dumont e aí como isso estava 
muito na mídia e as crianças traziam a gente puxou isso para tá estudando 
com as crianças. [...] Vamos supor na época de Santos Dumont era 
perguntar [...] o que voava antes e aí eles vão ver que eram os balões. Aí 
Santos Dumont faz varias tentativas até chegar no 14 Bis. [...] A gente tenta 
colocar para as crianças que época foi. Nessa data quem eram as pessoas 
da família se eram os pais ou os avós. E aí ver nesse tempo que passou o 
que mudou na aviação de lá para cá. Acho que tá fazendo essa 
comparação esse resgate (Dyane, protocolo de entrevista n° 3). 
 

Essa fala da professora Dyane corrobora para esclarecer o que tenho 

percebido na prática das professoras do NEI. A minha percepção é que, nesta 

escola, o conhecimento histórico costuma cruzar o trabalho desenvolvido com as 

várias áreas de conhecimento que constituem o seu currículo (Linguagem Oral e 
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Escrita, Matemática, Arte Visuais e Música, Ciências Naturais, Ciências Sociais, 

Educação Física), como enfatizou a professora Linete durante a entrevista: 

 
Quando a gente trabalha os infinitos temas, a gente tá [...] trazendo esse 
contexto histórico. As coisas [...] elas não surgem do nada, elas têm uma 
história [...] quando a gente estuda a dança [...] a gente vai a busca dessa 
dança cultural que representa diversas culturas, a dança é no contexto 
histórico mesmo desde o tempo [...] quando a gente acredita que a  dança 
surgiu, no período pré-histórico. Os movimentos desse homem, esse 
movimento intencional, a relação com a música. O tempo todo a gente tá 
fazendo história. A arte quando a gente trabalha determinados autores [...] 
um pintor, como por exemplo, é, Monet. A gente tá conversando com as 
crianças sobre é, o período que Monet vivia, a gente traz essa história, esse 
contexto. Os traços da pintura mostram para as crianças que aqueles traços 
estavam relacionados a um movimento vivenciado na época pelo pintor, as 
coisas que aquele pintor acreditava as coisas que eram retratadas naquele 
período (Linete, protocolo de entrevista n° 2). 

 

Em sua fala, a professora Linete expressa não apenas o que conheço do 

trabalho da escola, mas também o que foi observado durante a pesquisa quando ela 

juntamente com a professora Liane desenvolviam o Tema de Pesquisa sobre a 

história dos sobrenomes das crianças da turma. No entanto, no documento escrito 

da escola para a área de Ciências Sociais esse procedimento não fica explicito. 

Analiso que a coerência entre o discurso da professora e o que foi visto 

durante as sessões de observação, de certa forma, deve-se ao referencial teórico 

que apóia a prática das professoras do NEI no que diz respeito às compreensões de 

desenvolvimento infantil, aprendizagem, ensino, criança, construção do 

conhecimento como, já foi explicitado no capítulo dois; bem como ao procedimento 

metodológico – Tema de Pesquisa - adotado pela escola, também já citado no 

referido capítulo. 

Considero, ainda, que o fato das professoras do NEI desenvolverem 

prática pedagógica pautada nos princípios da interdisciplinaridade, também tem 

contribuído para a compreensão de que o conhecimento histórico cruza o trabalho 

desenvolvido com as demais áreas de conhecimento do seu currículo, como se pode 

observar nestes fragmentos da proposta de conteúdo recomendados para serem 

trabalhados junto as crianças da turma 4: 
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Área de 
Conhecimento 

Objetivos Conteúdo Metodologia 

 
 
 

Matemática 

- Compreender a origem 
dos números. 
 
 
- Suscitar a necessidade 
de participar de situações 
cotidianas envolvendo 
alguns conceitos 
relacionados aos 
sistemas de medida 
(tempo, comprimento, 
massa, capacidade e 
valor monetário). 

- História da origem e 
evolução dos números na 
humanidade. 
 
- Sistema de medidas, sua 
origem e sua utilidade no 
cotidiano – tempo, 
comprimento, massa, 
capacidade e valor 
monetário (dinheiro). 

- Pesquisar sobre a 
origem e evolução dos 
números. 
 
- Pesquisar a história 
dos sistemas de 
medição. 

 
 
 
 

Arte 

- Interessar-se pelas 
próprias produções, pelas 
de outras crianças e 
pelas diversas obras 
artísticas (regionais, 
nacionais ou 
internacionais) com os 
quais entrem em contato, 
amplificando seu 
conhecimento de mundo 
e cultura. 
 
 
 
 
- Conhecer instrumentos 
musicais (sopro, 
percussão, corda) e sua 
evolução histórica. 

- Valorização de suas 
próprias produções, das de 
outras crianças e da 
produção de arte em geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Origem dos instrumentos. 
 

- Conhecer um pouco 
da história da arte 
através de um artista 
ou um movimento 
(através de narrativas 
biográficas, livros, 
slides, etc.). 
 
 
- Pesquisar 
informações sobre a 
origem e história dos 
instrumentos 
vivenciando e 
entendendo questões 
relativas a acústica e 
produção do som. 

 
Educação 

Física 

- Perceber que a dança é 
uma forma de expressão 
dos aspectos sócio-
cultural de um grupo 
social, de um povo; 
- Conhecer a origem e 
evolução de danças 
trabalhadas com o grupo; 
- Vivenciar alguns tipos 
de dança. 
 

- Dança: de roda (Pai 
Francisco, A linda rosa 
juvenil, etc.); folclórica 
(Peneira o xerém, Araruna, 
etc.); lazer (Samba, 
Pagode, Frevo, Axé-music, 
etc.). 

- Realização de 
pesquisa para 
conhecer a origem e 
evolução de danças 
trabalhadas com grupo 
através de filmes, de 
grupos de danças 
local, livros, revistas, 
etc.; 

Quadro 14: Fragmentos da Proposta de Conteúdos para a turma 4 
Fonte: Proposta Pedagógica do NEI 

 

De acordo com Rêgo (1999), numa perspectiva interdisciplinar os 

conhecimentos das diversas áreas são utilizados para que as crianças 

compreendam o objeto que está sendo estudado. Neste sentido, as atividades são 

propostas à medida que o próprio objeto de estudo vai colocando necessidades e 

novos questionamentos. Assim, propõe Rêgo (1999, p. 67), “o foco central é a 
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apropriação do que está sendo estudado, possibilitando uma compreensão em sua 

totalidade”. 

No entanto, essa pesquisadora advertiu que são equivocadas as 

tentativas de se argumentar que a interdisciplinaridade só pode se concretizar 

mediante a adoção de determinada metodologia – projetos, tema gerador, conceitos 

unificadores, tema de pesquisa, etc. - e, neste sentido, afirmou “A 

interdisciplinaridade é um princípio que pode ser exercido ou não [...]” (RÊGO, 1999, 

p. 67).  

Diante de todas essas considerações, analisando tanto o que está escrito 

nos documentos do NEI quanto a prática observada durante a pesquisa, o que se 

evidenciou é que nesta instituição o conhecimento histórico é trabalhado na 

perspectiva de informação para a compreensão de algumas das questões do Tema 

de Pesquisa estudado com as crianças, como demonstram alguns trechos dos 

relatos da prática das professoras do NEI: 

 
[...] Com o dinheiro ocupando um lugar tão importante em nossas vidas, sua 
falta gera crises. Atualmente, o nosso país tem vivido momentos políticos 
econômicos difíceis. Estamos sempre ouvindo que “o salário não está 
dando para nada”, “precisamos economizar”, “o dólar subiu” e outras tantas. 
Neste contexto, se encontram as nossas crianças, vivendo essa história e 
que, para participar dela de forma mais ativa, necessita compreendê-la 
melhor. Que tal trazer para a sala de aula este estudo? Desta forma, 
estaremos possibilitando novos conhecimentos, descobertas, discussões 
acerca da criação do dinheiro, sua evolução, as vantagens e desvantagens, 
como também os problemas socioeconômicos que a sua falta acarreta nas 
sociedades [...] As nossas questões inicias foram: como surgiu o dinheiro? 
O dinheiro foi sempre em forma de moeda? O papel moeda, a cédula surgiu 
no mesmo tempo que a moeda? Onde o dinheiro é feito? O real e o dólar 
são os únicos dinheiros do mundo? Por que o nome do dinheiro do Brasil 
mudou várias vezes?  [...] (SANTOS; MEDEIROS, 1999, pp. 169-171). 
 
[...] O estudo sobre os Contos de Fada começou por estarmos envolvidas 
com as histórias dos irmãos Grimm. [...] Dia, após dia, deliciávamo-nos com 
histórias maravilhosas [...] Começamos a observar como os personagens 
viviam, onde moravam, como se vestiam, onde trabalhavam e pensamos: 
“Será que já existiu um tempo, em que as pessoas viviam desse jeito?” Para 
surpresa da maioria descobrimos que sim, e que esse período é conhecido, 
hoje, por nós, como Idade Média. Através de gravuras, textos, desenhos, 
filmes, conhecemos como o povo vivia nesse tempo: sua moradia, roupas, 
costumes, cidades, alimentação, trabalho, etc.. [...] (UBARANA, 1999, p. 
230). 
 
[...] Definimos como primeiro tema de pesquisa “Como Surgiu a escrita”, por 
considerarmos importante que neste momento de efervescência das 
questões relativas ao processo de apropriação da língua escrita, as crianças 
possam compreendê-la como uma construção social humana, elaborada 
com a participação de diferentes povos em diferentes épocas e contextos, e 
para que percebam também, a familiaridade entre o processo e/ ou etapas 
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percorridas pela humanidade com o processo e/ou etapas pelos quais cada 
criança passa enquanto se apropria desse sistema. Consideramos 
importante, ainda, que conhecessem sobre os diversos portadores de 
escrita utilizados pela humanidade e a influência dos mesmos no processo 
de evolução da escrita. Iniciamos o estudo com uma atividade reflexiva, a 
ser realizada com o auxílio dos pais, sobre o porquê era importante ler e 
escrever e, como a leitura e a escrita se faziam presentes no contexto 
familiar [..] (SOUZA; FERNANDES, 2005).  

 

A partir dessas considerações, analiso que, à princípio, a contribuição da 

minha pesquisa para a equipe do NEI será a socialização na instituição dos 

resultados apontados pela investigação, de modo a possibilitar às professoras 

desenvolverem trabalho com as temáticas históricas, contemplando de forma 

sistemática e intencional os conceitos históricos de fato histórico, sujeito histórico e 

tempo histórico. Observando, também, as três linhas do pensamento histórico 

mediante a realização de atividades que envolvam deduções de fontes, a 

compreensão das variações do tempo e a interpretação do passado conforme 

propôs Cooper (2002). 

No futuro pretendo participar da revisão da proposta de conteúdos da 

instituição, visando tornar este documento o mais próximo possível da prática 

vivenciada nas salas de aula e das reflexões que têm sido realizadas pelos 

profissionais que se ocupam em pesquisar acerca do ensino da História.  

Todavia, considero que apesar dos aspectos acima citados como 

essenciais na constituição de uma didática para o ensino do conhecimento histórico 

na Educação Infantil não estarem presentes, de forma sistemática e intencional, no 

trabalho desenvolvido pela escola, isto não vem a comprometer seu trabalho com as 

temáticas históricas no que concerne a contribuição com o processo de construção 

da identidade pelas crianças. 

Analiso que isto ocorre devido ao fato de a escola trabalhar numa 

perspectiva em que o conhecimento histórico cruza o trabalho desenvolvido com as 

demais áreas de conhecimento do seu currículo vindo, deste modo, a corroborar 

com o reconhecimento do papel da História para ajudar a criança na compreensão 

de si, dos outros e do lugar que ocupamos na sociedade e no dever histórico, 

conforme propôs Nadai (1993). 

Posição que apóia a confirmação do pressuposto que tenho assumido 

neste trabalho de que a sistematização das situações didáticas, envolvendo 
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temáticas históricas junto às crianças da Educação Infantil, traz contribuições para o 

processo de construção da identidade pessoal dessas crianças.  

Haja vista que, a partir dessas situações didáticas, as crianças ao se 

apropriarem do conhecimento histórico vão reunindo informações que lhes permitem 

estabelecer as mais diversas relações de modo a comparar práticas culturais de seu 

tempo, com as práticas de outros tempos e, deste modo, organizam explicações e 

constroem respostas acerca do seu meio e de si próprias conforme se pode 

observar nas falas de Ari e He: 

 
[...] Eu só sei por que a pessoa tem sobrenome. [...] Porque quando a 
pessoa tem nome parecido para saber quem é. [...] Como JPLR e JPLT. 
(Ari, protocolo de entrevista n°16) 
 
[...] O sobrenome? Vem do pai, sabe por quê? Para saber de qual família é. 
(He, protocolo de entrevista n°14).  

 

Ari e He se encontram no grupo de crianças que foram entrevistadas no 

momento em que o estudo do Tema de Pesquisa já estava bem avançado e, em 

suas respostas, é possível observar as influências dos conhecimentos históricos que 

estavam sendo trabalhados junto à turma. As respostas dessas crianças expressam 

como elas à medida que pesquisavam para tentar compreender por que temos 

sobrenome e de onde eles vêm foram se utilizando destes conhecimentos para 

entenderem/explicarem um pouco mais de si. Aspecto que será analisado no 

próximo capítulo. 
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5 A TESSITURA DE RELAÇÕES ENTRE AS TEMÁTICAS HISTÓRICAS E A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

 

As reflexões até aqui realizadas corroboram para a compreensão do 

papel mediador dos conhecimentos históricos na construção da identidade pessoal 

pela criança da Educação Infantil. Assim, neste capítulo, procuro apresentar as 

relações que me foram possíveis tecer a este respeito, a partir dos dados 

colecionados das falas enunciadas pelas professoras e crianças durante as 

entrevistas e situações didáticas observadas.  

 

5.1 NA FALA DAS PROFESSORAS E CRIANÇAS, FIOS PARA TECER AS 

RELAÇÕES ENTRE AS TEMÁTICAS HISTÓRICAS E A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE. 

 

Ao serem questionadas se percebiam alguma relação entre o Tema de 

Pesquisa sobre a história dos sobrenomes das crianças e os conhecimentos 

históricos as professoras fizeram os seguintes comentários: 

 
[...] eu acho que à medida que a gente [...] investiga com as crianças a 
origem do nome, o modo como os pais escolheram esse nome vai tá 
dizendo dessa época em que as crianças nasceram. Os fatos que as 
crianças trazem quando a gente pensa nos fatos que envolviam o contexto 
familiar das crianças [...] Então assim a gente percebe [...] a presença dos 
conteúdos mesmos. A gente tá o tempo todo, tá retomando com as crianças 
esse tempo que elas nasceram, esse contexto que elas estão vivendo agora 
(Linete, protocolo de entrevista n° 2). 
 
Porque eu acho que [...] isso é História [...] a partir do momento que você 
trabalha a identidade com a criança que você faz esse resgate do que é 
essa história de vida dela. [...] como é que esses pais se conheceram? 
Como é que esse sobrenome? De onde é que ele vem? Vem de Portugal? 
Da Espanha? (Dyane, protocolo de entrevista n°3). 

 

Essas respostas evidenciam que para as professoras a relação entre a 

história do sobrenome e os conhecimentos históricos acontece quando elas 

planejam situações didáticas que possam vir a propiciar o resgate da história de vida 

das crianças e de seus pais ou, ainda, quando retomam com as crianças o tempo 

que elas nasceram e o seu contexto de vida atual.  
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Em seu comentário Linete fez referência a retomada do tempo como algo 

que pontua a presença do conhecimento histórico na história do sobrenome das 

crianças. A questão do tempo também foi ressaltada pela professora Liane como um 

dos conceitos a ser contemplado no trabalho com o conhecimento histórico e, acerca 

do tempo, esta professora fez a seguinte observação: 

 
Eu acho que esse conceito de tempo [...] faz parte do estudo de história [...] 
Então o tempo todo você vai trazendo o tempo e mostrando que algo 
aconteceu [...] e tá sempre contextualizando dessa forma. Sempre 
mostrando como que, hoje em dia as coisas não estão aqui por acaso. Tem 
uma história. Tem as transformações que ocorreram através do tempo. [...] 
Não tem como a gente fugir [...] de mostrar para a criança a importância 
disso, desse tempo, do que é esse tempo, do que esse tempo atrás é para 
nossa vida, para nosso presente e até para o nosso futuro [...] (Liane, 
protocolo de entrevista n° 1). 

 

Nessa fala a professora Liane destaca o tempo e a conexão 

passado/presente/futuro como conceitos a serem considerados no estudo dos 

conhecimentos históricos para possibilitar às crianças a compreensão da realidade 

atual. Destaque que encontra respaldo nos estudos de Le Goff (2003) que indicou o 

tempo como matéria fundamental da História e assinalou a distinção entre passado e 

presente como elemento essencial da concepção de tempo. 

Em sua análise sociológica do tempo, Elias (1998) afirmou que a palavra 

tempo designa simbolicamente a relação que os humanos estabelecem entre dois 

ou mais processos, um dos quais é padronizado para servir aos outros como quadro 

de referência e padrão de medida. Todavia, este autor demonstrou em sua análise a 

complexidade que envolve a construção do conceito de tempo. Conceito que 

resultou do esforço humano de utilizar o movimento natural do sol, da lua, do ciclo 

das estações para ligar acontecimentos e, assim, poder orientar o momento propício 

para a realização e duração de certas atividades sociais. 

Ao analisar a aplicação do conceito de tempo a História, Le Goff (2003) 

observou que há tendência em se introduzir a noção de duração, de tempo vivido, 

de tempos múltiplos e relativos, de tempos subjetivos ou simbólicos e afirmou que 

“[...] O tempo histórico encontra, num nível muito sofisticado, o velho tempo da 

memória, que atravessa a história e a alimenta” (LE GOFF, 2003, p. 13). 
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Essa perspectiva do tempo da memória de certa forma também foi 

abordada pelas professoras durante a entrevista quando elas se remetiam ao estudo 

do passado como se pode observar na fala da professora Linete: 

 
[...] quando a gente estuda o espaço [...] a gente sempre tá procurando 
trazer também para as crianças esse contexto histórico. [...] a gente foi em 
busca desse conhecimento e, será que sempre se acreditou dessa forma? 
Será que sempre se concebeu esse espaço, a lua e as estrelas tudo que 
engloba o espaço como um todo, a terra da mesma forma que a gente 
concebe hoje? [...] a gente foi em busca da história de Galileu para mostrar 
esse homem que naquele tempo questionava as coisas, o modo como a 
sociedade naquele tempo [...] concebia essas questões, o modo como ele 
era confrontado naquela época [...] um contexto mesmo de sofrimento que 
ele vivenciou naquela época por tá [...] questionando um conhecimento que 
hoje parece algo muito, muito natural, muito tranqüilo na sociedade. A gente 
mostra para as crianças que nem tudo foi sempre muito tranqüilo. Que num 
determinado contexto quando você questiona determinadas crenças você 
pode tá pagando um preço por conta disso. [...] (Linete, protocolo de 
entrevista 2). 

 

Nessa fala a professora Linete mais uma vez se refere ao estudo do 

passado como um dos meios para que as crianças, ao fazerem as comparações que 

lhes são possíveis entre passado e presente, percebam que a forma dos humanos 

entenderem/explicarem o seu mundo passa por mudanças ao longo do tempo. 

Como já mencionei, esta oposição passado/presente foi indicada por Le 

Goff (2003) como fundamental para a compreensão do tempo. Ele observou que a 

distinção do presente e do passado implica a escalada na memória e na libertação 

do presente, pontuando o papel da educação neste sentido e, também, do 

estabelecimento da memória coletiva.  

Acerca da memória coletiva, Le Goff ressaltou que esta serve de meio 

para a criança desenvolver a sua memória pessoal e, assim, entendo que a 

rememoração do passado traz contribuições para o desenvolvimento dos dois tipos 

de memória – coletiva e individual.  

Essa rememoração do passado para a compreensão da origem e das 

mudanças de determinadas práticas culturais também conduziu a investigação das 

crianças e professoras na busca de resposta para uma das questões que norteavam 

o estudo - De onde vem o sobrenome? - como se pode observar na transcrição da 

situação didática abaixo:  
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°7  

 
CONTEXTO: A situação aconteceu durante a roda inicial com as crianças sentadas próximo ao 
painel contendo as informações relacionadas ao tema de pesquisa que estava sendo estudado. 

[...] 
 
LINETE - ontem eu fui pesquisar e descobri que lá no início naquele... Bem antes daquele 
tempo que os homens lutavam, os cavaleiros lutavam com armaduras. Naquele tempo dos... 
Bem antes dos castelos as pessoas não tinham sobrenomes. Não precisavam ter sobrenomes. 
ARI – Por quê? 
 
[...] 
 
LIANE - Não tinha. Não precisava. Nossas cidades tinham poucas pessoas ainda. 
 
[...] 
 
LINETE – A população foi aumentando, aumentando e as pessoas passaram a ter posses, ser 
donas de coisas. De terra, donas de casarões, de castelos. Sabe o que aconteceu? Tinha que 
comprovar quando o homem, o pai da família morria... Ficavam brigando por causa da herança 
para poder saber quem é que ia herdar todas aquelas terras. Toda aquela fortuna que eles 
tinham. [...] Sabe o que aconteceu? [...] Eles começaram a ter necessidade de identificar melhor 
as pessoas. Igual ao que a gente falou ontem que os sobrenomes servem para identificar as 
pessoas. [...] Eles tiveram necessidade de marcar de que família pertencia cada pessoa para 
saber quem ia ser os herdeiros daquelas terras. [...] Eles começaram a pensar assim [...] Como 
tinha vários João, um João outro João dizia 
que era dono da terra. Como a gente vai saber quem é que é o dono da terra? [...] Eles 
começaram a pensar. Este João mora aonde? Ah, este João mora perto do rio tal. O rio tinha o 
nome de Lima [...] Então João é o João Lima porque mora lá perto do rio Lima. Tinha outras 
pessoas que precisavam identificar. E esse aqui?Ah esse aqui é Pedro e esse aqui, também, é 
Pedro. Mas como é que a gente vai identificar esse Pedro e aquele outro Pedro? Pensaram 
outro jeito de identificar. [...] Tem rio perto?Não. E o que a gente pode pensar para poder marcar 
esse Pedro? Às vezes o Pedro era filho de um homem que criava cordeiro. 
ARI – Aí Pedro Cordeiro. 
LINETE – É. Então esse Pedro vai ser Pedro Cordeiro. Outro Pedro era de um homem que 
morava num lugar que plantava muita oliveira. 
ARI - Então é Pedro Oliveira. 
LINETE – Esse Pedro é Cordeiro e o outro Oliveira. Era assim! Foi assim que foram inventados 
os sobrenomes [...] Houve um tempo e ainda existem lugares aonde não precisa colocar o 
sobrenome da mãe, só o do pai [...] Aqui não. Aqui a gente viu que a gente herda o sobrenome 
de quem? 
ARI – Da mãe e do pai. 
LINETE – Primeiro o da mãe, depois o do pai. 
 
[...] 
 
MAT – Quando eu tava morando lá no Brasil  
LINETE – Morando no Brasil! ((interrompendo a criança)) 
MAT – Aí eu era Mat Brasil.  
LINETE – Ah, sim! Olha Mat tá pensando de um jeito de lá como tudo começou, por exemplo, se 
fossem identificar Mat. E esse Mat, ele veio de onde? Ele é lá do Brasil. Então ele vai ser Mat 
Brasil. 
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Quadro 15: Conversa sobre como surgiu a necessidade de se adotar o sobrenome 
Fonte: Observação n° 11 – 03/04/2008.1 (transcrição do DVD 3). Acervo da autora, 2008 

 

Nessa situação didática se evidencia que o trabalho com este recorte 

histórico oportunizou as crianças ser localizadas culturalmente (definida pelo outro) e 

se localizar em um sistema cultural (definindo-se para si). Aspectos importantes na 

constituição da identidade - atos de atribuição (identidade para o outro) e de 

pertencimento (identidade para si) (DUBAR, 2005). 

Nessa perspectiva, a identidade cultural se constitui enquanto modalidade 

de categorização da distinção nós/eles, baseada na diferença e semelhança cultural. 

Como já mencionado, este é um par a ser considerado na compreensão da 

construção da identidade, pois ela é a articulação da diferença e da igualdade 

constituindo e constituída por uma história pessoal (CIAMPA, 1998). 

Assim, ao organizarem situação didática, possibilitando a turma o contato 

com a sua identidade cultural, apoiando-se num recorte do conhecimento histórico, 

as professoras proporcionaram as crianças perceberem que o “eu” e o “nós” são 

distintos de “outros” de outros tempos. “Outros” que, no entanto, devem ser 

percebidos como o “antepassado” que legou uma história e um mundo específico 

para ser vivido e transformado (BRASIL, 1997). 

Essa compreensão remete ao caráter objetivo e subjetivo da identidade. 

Acerca deste caráter, Laurenti e Barros (2000) afirmaram que a objetividade da 

identidade seria o que o indivíduo concretiza aquilo que tem sido vivido, enquanto 

que a subjetividade está no que ele pode “vir-a-ser” baseado nas experiências 

passadas. Isso é possível porque a pessoa não absorve passivamente o mundo 

social, mas apropria-se do mesmo de maneira ativa, o que lhe tem garantido 

historicamente a possibilidade de criar no futuro suas experiências, na constante 

busca de semelhanças e dessemelhanças que marcam a vida social na construção 

da singularidade. 

 
 [...] Essa pessoa aqui mora naquele lugar que tem muitas rochas. Então vai ser Rocha o 
sobrenome dela. E esse aqui?Ah ele é filho de um homem que trabalha com ferro. E esse homem 
que trabalha com ferro, qual é o ofício dele? 
CRIANÇAS – Ferreiro. 
LINETE – Então o sobrenome dele vai ser Ferreiro. Depois foi mudando Ferreira, Ferreiro. Foi 
assim que foram se criando os sobrenomes, sabia? 
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A partir dessa análise é possível entender que é por intermédio do legado 

histórico e cultural herdado dos antepassados que os indivíduos vivenciam seu 

processo identitário, encontrando neste legado elementos para a articulação das 

semelhanças e diferenças.  

Imbuídas em entender como foi se constituindo o legado do sobrenome 

herdado de seus antepassados, algumas crianças tentaram imaginar como seriam 

se fosse outro, como fez Mat ao anunciar Quando eu tava morando lá no Brasil [...] 

Aí eu era Mat Brasil.  

Tentativa valorizada por Linete ao socializar e interpretar para o grupo a 

iniciativa da criança - Olha Mat tá pensando de um jeito de lá como tudo começou, 

por exemplo, se fossem identificar Mat. E esse Mat, ele veio de onde? Ele é lá do 

Brasil. Então ele vai ser Mat Brasil.  

Essa experiência de trabalhar a origem do uso dos sobrenomes contribui 

para desenvolver consciência do passado no contexto da própria vida das crianças. 

Por meio da história sobre um passado mais distante, a criança pode ir 

compreendendo mais sobre quem ela é, e sobre suas semelhanças e diferenças 

com humanos de outros tempos e lugares. É, também, uma experiência que pode 

permitir conceber o conhecimento histórico como “um modo particular de um 

processo genérico e elementar do pensamento humano”, conforme afirmou Rüsen 

(2001, p.56). Então, este conhecimento oferece elementos para que os humanos 

interpretem o mundo e a si mesmos se transpondo para além de sua perspectiva 

temporal, ou seja, do que ele e seu mundo são a cada momento, como elucidou a 

fala de Mat. 

Essa situação me remete a duas análises, primeiro a de que o exercício 

de se colocar no lugar do outro, de perceber-se em um outro tempo, é necessário à 

explicitação da consciência de si mesmo. Perceber-se e perceber o outro - de um 

tempo passado ou do presente, reconhecendo semelhanças e diferenças – é um 

requisito importante na constituição da identidade pessoal. 

A outra análise se refere ao papel do diálogo e da interação como forma 

básica na tomada de consciência de si, uma vez que esta tomada de consciência 

significa ser para o outro, por meio do outro e para si. Sobre esta questão, Jobim e 

Souza (2003, p. 83) afirmou que “[...] tudo o que diz respeito a mim chega a minha 
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consciência através do olhar e da palavra do outro, ou seja, o despertar da minha 

consciência se realiza na interação com a consciência alheia”.  

Interação propiciada por Linete ao socializar para o grupo o recorte 

histórico acerca da origem do uso do sobrenome, criando ambiente interativo e 

dialógico povoado pelos dizeres de muitos “eus” e muitos “outros”, uma vez que a 

aprendizagem – inclusive aquela acerca de si mesmo - é sempre fruto de interações. 

Entre estas interações se encontra a interação verbal em que a palavra é concebida 

como o modo mais puro e sensível da relação social (BAKHTIN, 1997). 

Bakhtin (1997) ainda destacou que a palavra é o primeiro meio de 

consciência individual, pois, para ele, a consciência não se desenvolveria se não 

dispusesse de material flexível veiculável pelo corpo. Esse material é a palavra. Esta 

afirmação me conduz a compreensão de que a construção da identidade pessoal 

(pré)supõe que a criança construa sua consciência histórica e que compete  ao 

professor, pela palavra, contribuir para que o educando, desenvolva esta 

consciência mediante do estudo do passado. 

Desse modo, conhecer o passado só faz sentido se essa prática permitir a 

criança se orientar no seu tempo, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de 

sua consciência histórica.  

Rüsen (2001) observou que este tipo de consciência envolve operações 

mentais com as quais os humanos interpretam sua experiência da evolução 

temporal de seu mundo e de si mesmo, de modo a poder orientar intencionalmente a 

sua vida prática no tempo, podendo então perceber a sua historicidade.  

Rüsen (2001) concebeu a consciência histórica como as situações 

genéricas e elementares da vida prática dos humanos – suas experiências e 

interpretações do tempo. Deste modo, depreende-se que esta consciência tem 

relação imediatamente com a vida humana prática é, então, neste sentido, que a 

consciência histórica pode ser entendida como: 

 
[...] um modo específico de orientação do sujeito ao buscar compreender 
uma realidade passada em situações-problema do presente.  Dessa forma o 
sujeito buscaria uma orientação social, uma tradução do passado ao 
presente onde a história faria sentido, ganhando um nexo significativo na 
relação do(s) sujeito(s) com as relações de tempo - o passado, presente e 
futuro (ARRUDA et al, 2009, p. 3-4). 
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Compreender a consciência histórica nessa perspectiva contribui para que 

ao se estudar o passado este não seja visto como deficitário, como atrasado face ao 

presente e ao que será o futuro (GAGO, 2007)43, mas, sim, como possibilidade de 

entender que as práticas culturais, como o uso do sobrenome, têm origem nas 

necessidades de determinado grupo situado em tempo e espaço, também 

determinados. E como tal são passíveis de serem modificadas. 

O conhecimento histórico que a cada dia ia sendo socializado no grupo 

acerca da origem do uso dos sobrenomes foi sintetizado em forma de texto coletivo, 

como é costume na dinâmica pedagógica do NEI como se pode observar no quadro 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 16: Texto coletivo sobre a origem do sobrenome 
Fonte: Relato da prática das professoras, 2009. 

 

As sínteses contidas nesse texto revelam como funciona numa 

determinada cultura, outros fatores de identidade, indicando esquemas 

classificatórios que apontam o lugar que cada um ocupa na estrutura social. 

Evidenciando, deste modo, que a questão do nome e sobrenome não está restrita 

apenas a relação com a família, mas, também, diz respeito à localização de cada um 

                                                             
43Le Goff (2003, p. 207) observou que “[...] na consciência histórica, as conexões 
passado/presente/futuro apresentam-se de vários modos [...] o passado pode ser apresentado como 
modelo [...] do presente ou idade mítica [...] o presente em relação ao passado [...] como decadência 
ou progresso; o futuro aparece em relação ao presente ou ao passado também como decadência, 
progresso ou poligênese [...] e, ainda, o presente em relação ao passado, tal como o passado menos 
remoto em relação a um passado mais remoto, como a Antigüidade em relação a Modernidade [...] o 
passado menos remoto, o presente e o futuro, em relação ao passado como retorno, renascimento, 
recorrência. Finalmente, relação entre passado/presente ou presente/futuro aparentemente 
progressistas têm uma substância reacionária e vice-versa.” (Grifos do autor) 
 

A história dos sobrenomes 

     Antigamente as pessoas não tinham sobrenome. Elas tinham só nome. Depois a população 
foi aumentando e houve a necessidade de identificar cada pessoa e a qual família ela pertencia. 
      Os primeiros povos a adotar sobrenomes foram os chineses. Na china, primeiro se falava ou 
escrevia o sobrenome e por último, o nome. 
     No nosso caso, herdamos dos portugueses muitos sobrenomes e o modo de falar e escrever 
primeiro os nomes e depois os sobrenomes familiares, primeiro o da mãe e por último o do pai. 
     Os primeiros sobrenomes foram dados de acordo com o lugar onde a pessoa vivia, a 
ocupação que tinha, a crença ou religião ou características físicas ou o jeito de ser das pessoas. 

 
Turma 4 - tarde 
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na sociedade, totalidade da qual a família faz parte indicando a mediação entre o 

indivíduo e a sociedade. 

Tal constatação me permite conceber o imbricar das diversas identidades 

– social, cultural, nacional, local, individual/pessoal, etc. - em seu processo de 

construção; bem como a contribuição da escola com este processo por meio do 

planejamento de situações didáticas, envolvendo o conhecimento histórico. 

Entretanto, este conhecimento deve ser trabalhado de modo a problematizar os 

valores inerentes às ações humanas, quer as do passado, quer as do presente 

(BARCA, 2007). 

No entanto, para que esse conhecimento histórico colabore de alguma 

forma na construção não só da identidade pessoal, mas também com as demais 

identidades (BRASIL, 1997; BARCA, 2007) se faz necessário que nas situações 

didáticas as crianças tenham a oportunidade de confrontarem a época passada com 

a atual retirando informações sobre este tempo, de modo a entender um pouco mais 

de si. No caso da prática analisada, esta compreensão diz respeito a um 

traço/símbolo delas mesmas – o sobrenome – que lhe assemelha aos seus 

familiares e a um grupo social.  

Todavia, nessas situações, é preciso tentar demonstrar para a criança 

qual a diferença entre pensar sobre o passado comum a todos ou aquele particular 

de sua família e sobre a História que se conhece acerca deste tempo (CAINELLI, 

2008, p.99). Uma vez que nesse momento de seu desenvolvimento, conforme 

pontuou Piaget (1998), o egocentrismo infantil é encontrado no terreno histórico da 

mesma forma como ele existe em todas as representações da criança. E deste 

modo, do ponto de vista infantil o passado não é nem distante, nem ordenado em 

épocas distintas e, como tal, não é qualitativamente diferente do presente. 

A clareza acerca da percepção da criança sobre o passado não isenta a 

escola de promover a educação do senso histórico, conforme propôs Piaget (1998). 

Nas palavras deste teórico “[...] a educação do senso histórico da criança pressupõe 

a do espírito crítico ou objetivo, a da reciprocidade intelectual e a do senso das 

relações ou das escalas [...]” (PIAGET, 1998, p. 95).  

Durante os estudos que lhe ofereceu subsídios para se colocar acerca da 

educação do senso histórico, Piaget pode constatar que, na criança, o passado 
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aparece concebido em função do presente. No Brasil, algumas pesquisadoras 

também se debruçaram em investigar como as crianças interpretam o passado. 

Entre essas pesquisas, destaco as investigações desenvolvidas por 

Oliveira (2005) e Siman (2005). A partir destas pesquisas pode se constatar que é 

possível iniciar a criança na complexidade do raciocínio histórico mesmo antes de 

terem finalizado o período operatório concreto (SIMAN, 2005) que, de acordo com os 

estudos de Piaget (1993), é indicado como o período do desenvolvimento infantil em 

que se consolida a noção de tempo. 

Observou-se ainda que, devido essa noção se encontrar em via de 

desenvolvimento, ao serem questionadas acerca do passado, as crianças, a partir 

dos conhecimentos históricos que já adquiriram em sua escolaridade, constroem 

raciocínio lógico que não costuma ser compatível com o que é esperado pela escola. 

É a partir deste raciocínio que deve se pautar o trabalho com a História junto a estas 

crianças (OLIVEIRA, 2005). 

A compreensão de que é possível se trabalhar com um conhecimento 

histórico pautado num passado bem distante das crianças esteve presente na 

conduta que observei na prática das professoras colaboradoras. Neste sentido, ao 

encaminharem a turma na compreensão de como foi se dando historicamente o uso 

dos sobrenomes as crianças e professoras se encontraram com o uso dos brasões, 

imergindo, assim, no conhecimento histórico de um tempo mais distante para 

entenderem um pouco mais acerca da origem e uso desse símbolo.  

O texto coletivo produzido com a turma expressa os conteúdos deste 

recorte histórico que se constituíram como mais significativos para as crianças: 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 17: Texto coletivo produzido pelas crianças sobre a história dos brasões 
Fonte: Relatório da prática das professoras 

A história dos brasões 
 

         Os brasões foram criados na antiguidade. Neste tempo existiam guerras que se 
chamavam cruzadas. Os reinos lutavam uns contra os outros para conquistar poder. 
Por isso existiam nos brasões símbolos como escudos, armaduras, lanças e catapultas. 
        Somente a nobreza poderia ter brasões. O rei era quem autorizava o uso dos 
brasões.  
        Reis, rainhas, príncipes e princesas eram sempre nobres. Aqueles que 
conquistavam muitas riquezas poderiam comprar um título de nobreza. Poderiam se 
tornar conde, condessa, barão, baronesa. Os brasões foram passando de geração em 
geração até hoje.     

 
Turma 4 – tarde 
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Todavia, para que os conteúdos presentes nesse texto emergissem e 

fossem adquirindo o formato de um texto escrito à professora Linete fazia alguns 

questionamentos à turma, como se pode averiguar nos fragmentos da transcrição da 

observação da prática abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Quadro 18: Conclusão da escrita do texto coletivo sobre a origem dos brasões 
Fonte: Observação n° 19 – 22/04/2008.1 (transcrição de áudio). Acervo da autora, 2008. 

 

Analisando essa situação se pode averiguar o entrelaçar que envolve o 

conhecimento de si e o conhecimento histórico, pois nas investigações das crianças 

para compreender em que momento um traço/símbolo delas mesmas – o 

sobrenome – tornou-se uma necessidade social se fez indispensável conhecer um 

passado cada vez mais distante. Deste modo, as crianças tiveram a oportunidade de 

refletir sobre acontecimentos que marcaram a história da humanidade – uso de 

brasões, cruzadas, uso e concessão de títulos – podendo dialogar e especular sobre 

as razões das condutas, atitudes e dos valores das pessoas que viveram na época 

do uso dos brasões percebendo no que se assemelham e se diferenciam com os 

comportamentos da sua época, compreendendo assim um pouco mais de si através 

do exercício de pensar historicamente.  

O pensar historicamente, de acordo com Siman (2005, p.119), supõe, 

entre outras coisas, a capacidade de “[...] identificar no próprio cotidiano, nas 

relações sociais, nas ações políticas da atualidade a continuidade de elementos do 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°8 
 

CONTEXTO: Essa atividade desenvolveu-se na roda inicial após os primeiros momentos da 
rotina (comentar tarefa de casa, chamada, calendário, identificação dos ajudantes do dia, 
registro da pauta de trabalho) com o objetivo de produzir um texto coletivo registrando o que já 
haviam aprendido sobre a origem dos brasões. 
 
  [...] LINETE – O que vocês lembram para eu completar aquelas ideias da origem dos brasões. 
Quem se lembra? Como foi que surgiu o brasão? Vocês ainda lembram? [...] Os brasões 
surgiram no tempo. [...] Que tempo era esse? [...] O que acontecia com aqueles reinos? O que 
a gente se lembra daqueles reinos? [...] Vocês lembram como eram os nomes dessas guerras? 
[...] todas as pessoas poderiam ter brasões? [...] Lembra que a gente leu naquele material que 
existiam pessoas que não eram da nobreza, mas conquistavam o direito de pertencer à 
nobreza? [...] Pessoas que passavam a ter muito o que? [...] Eles podiam ser o que? [...] A 
gente chamava de que? [...] Duque, duquesa, barão. [...] Conde. Esses títulos eles podiam 
comprar e aí eles passavam a fazer parte da nobreza. [...] Eles permaneciam sendo nobres 
para sempre? [...] O que poderia acontecer que fazia com que eles perdessem o título da 
nobreza? 
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passado, reforçando o dialogo passado/presente”. Tarefa na qual a criança deve ser 

introduzida o mais cedo possível, conforme propõe esta pesquisadora, uma vez que 

o pensar historicamente não é inato, mas aprendido e, neste sentido, observou que 

“muito mais cedo do que pensamos, as crianças podem, por meios diversos, 

iniciarem-se em modos de pensar a história pouco abertos a sua complexidade” 

(SIMAN, 2005, p. 119). 

Isto se deve porque o ambiente sociocultural do qual a criança faz parte 

lhe estimula a organizar seu comportamento para responder as situações e desafios 

do seu cotidiano possibilitando, assim, o desenvolvimento do pensamento infantil. E, 

deste modo, em suas tentativas de responder a estas situações e desafios a criança 

passa de um estágio de menos capacidade, maior dependência para um estágio de 

maior capacidade e de maior autonomia (PIAGET, 1993).  

Diante disso, entendo, então, que a aprendizagem pode ser concebida 

como um dos fatores do desenvolvimento humano, pois quanto mais aprende a 

pessoa pode ter o seu desenvolvimento impulsionado. Nesse sentido, depreende-se 

que é exatamente a possibilidade de exercer plenamente as formas de atividade 

próprias a um período de formação que dará a criança as bases para o seu 

comportamento futuro (VYGOTSKY, 1989). 

No entanto, a aprendizagem não pode ser vista apenas como fator do 

desenvolvimento, ela é também seu produto uma vez que quanto mais o indivíduo 

se desenvolve biológica, cognitiva e emocionalmente ele poderá realizar 

aprendizagens cada vez mais complexas. E, é neste sentido que avalio que ao criar 

situações didáticas que permitam a criança pensar historicamente, o professor da 

Educação Infantil oferece subsídios ao pensamento infantil, possibilitando, assim, a 

criança estabelecer as mais diversas relações que contribuem para o seu 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo. 

Siman (2005) afirmou que o pensar historicamente envolve operações 

cognitivas e afetivas, indicando, assim, a importância da História para promover o 

desenvolvimento de uma maior consciência e crescimento das crianças, pois ao 

tomar consciência da historicidade de sua própria vida e ao estabelecer relações 

entre a sua historicidade e a da sua coletividade as crianças terão possibilidade de 

desenvolverem estruturas mentais e atitudes que acolherão a complexidade do 

conceito de tempo histórico.  
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A participação das crianças na situação didática analisada é reveladora 

do interesse infantil pelo passado, indicando que esse interesse independe do 

conceito de tempo está em via de desenvolvimento, pois o que lhes atraem e 

fascinam no passado é a busca de suas raízes e identidade (LE GOFF, 2003). 

Assim, é esta busca de informações acerca de sua origem e de resposta para a 

pergunta quem eu sou? Que os humanos constroem interesse cognitivo pelo 

passado. É, nesse sentido que, podemos afirmar como Rüsen (2001, p.30) que é 

“[...] nas carências de orientação humana que se articulam na forma de um interesse 

cognitivo pelo passado [...]”.  

Essa consideração me conduz a reafirmar que a participação das crianças 

em situações didáticas que lhes permitam o contato com o passado mais recente ou 

mais remoto, estabelecendo as mais diversas relações, contribui para que os 

conceitos necessários à construção de sua consciência histórica se desenvolvam.  

Na transcrição da situação didática, a seguir, é possível observar a 

professora Linete aproximando a sua turma de um passado cada vez mais distante 

para tentar esclarecer qual foi à participação dos romanos na criação dos brasões, 

objeto de interesse das crianças no estudo acerca do uso do sobrenome:  

 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°9 
 
CONTEXTO: Essa atividade aconteceu após a roda da história e teve por objetivo esclarecer 
uma dúvida surgida durante a produção coletiva do texto sobre a origem dos brasões. Para isso 
Linete leu alguns trechos de um livro relacionado ao assunto. 
 
[...] 
 
LINETE –Os brasões existem desde o período medieval que era o tempo dos castelos como 
vocês falaram. Existem vestígios da existência dos brasões desde um período que a gente 
chamava antiguidade. Olha era tão antigo que a gente chamava assim antiguidade e ainda 
chama até hoje. Olha onde que entra os romanos que He falou. Os romanos nesse período da 
antiguidade, não era hoje. [...] Os romano adotavam emblemas pessoais ou da família parecidos 
com os brasões que a gente conhece hoje. Viu He. Então os romanos, lá de Roma, mas no 
período da antiguidade, nesse período antigo, nesse tempo [...] os romanos adotavam emblemas 
que eram parecidos com os brasões que a gente usa hoje [...] Mas os brasões passaram 
realmente a existir no período das cruzadas que eram aquelas guerras dos reinos que estavam 
lutando para conquistar terras, conquistar outros reinos. Quando um lutava contra o outro o que 
vencia tinha direito a tomar conta daquele lugar, ele passava a ser dono daquelas propriedades. 
Então naquele período das cruzadas é que os brasões passaram realmente a existir. [...] e ele 
era um privilégio concedido pelo rei as pessoas que faziam parte da nobreza, que era aquilo que 
vocês falaram. Mas também, olha que legal o que diz aqui, que além dos reis concederem a 
permissão para os nobres usarem os brasões das famílias, o papa também [...] dava permissão 
para as pessoas usarem o brasão, certo? [...] Entenderam? Você entendeu He, o dos romanos? 
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Quadro 19: Leitura de material para compreender a participação dos romanos na origem dos 
brasões 
Fonte: Observação n° 19 – 22/04/2008.2 (transcrição de áudio). Acervo da autora, 2008. 

 

Essa situação didática corrobora para que se conceba que ensinar e 

aprender História deve se pautar na perspectiva da história-problema em que o 

diálogo com diferentes temporalidades é priorizado, buscando-se as relações de 

continuidade e mudanças. Abandonando-se, assim, as perspectivas de ensino em 

que a explicação histórica deve se pautar por uma lógica em que o antes explica o 

depois (SIMAN, 2005).  

Na perspectiva da história-problema, o estudo do passado deixa de ser o 

objeto central da História, dando-se ênfase ao estudo da relação entre presente e 

passado como fez a professora Linete ao destacar [...] Hoje não existe mais essas 

normas todas para usar os brasões, qualquer pessoa pode fazer uso de um brasão 

[...]. Comentário que possibilitou as crianças perceberem mudanças e permanências 

na prática do uso dos brasões. Atitude que proporciona as crianças ampliarem seus 

conhecimentos a respeito da realidade rompendo assim com a ideia corrente de que 

o ensino de História possível junto a crianças menores de onze anos deve abordar 

apenas o estudo do bairro, da cidade, dos estados ou países, pois como advertiu 

Oliveira (2005, p. 170): 

 
[...] para a criança, o lugar e a cronologia não são o mais importante, mas 
importa mais a causalidade entre os acontecimentos, a cadeia que se 
estabelece entre os homens de diferentes tempos e diferentes lugares. Isto 
constrói a noção de tempo histórico e, conseqüentemente, da História. 

 

Considero que a narrativa da professora Linete acerca da história da 

participação dos romanos na prática do uso dos brasões possibilitou as crianças 

conhecerem e refletirem sobre acontecimentos passados que marcaram a vida de 

He – Han han. 
LINETE – Os romanos na antiguidade, naquele período antigo [...] é que usavam os brasões, 
certo [...] Então tá faltando só isso para gente concluir o nosso texto. [...] Hoje não existe mais 
essas normas todas para usar os brasões, qualquer pessoa pode fazer uso de um brasão. 
Pode pegar um brasão que existe desses tempos antigos, pode acrescentar algumas coisas no 
seu brasão, pode é fazer uma releitura, acrescentar outras coisas. Hoje não existem mais 
essas normas, certo. [...] Então pessoal eu vou acrescentar isso naquele parte do texto que eu 
comecei a escrever. Que os brasões existem desde esse [...] tempo da antiguidade. Um tempo 
muito antigo. Naquele tempo não existia os carros que existem hoje, as pessoas não se 
vestiam como hoje. 
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pessoas de diferentes tempos e lugares, bem como perceber os encadeamentos 

existentes nestes acontecimentos, como propôs Oliveira (2005).  

Entendo que é em situações como essa que a criança vai construindo a 

memória histórica da sociedade na qual ela está inserida, fato que lhe permite 

construir um sentimento de pertença necessário à construção da identidade, uma 

vez que a identidade do indivíduo vai se constituindo nas relações sociais que, por 

sua vez, são influenciadas pelos padrões culturais de determinada época.  

Assim, é nesse ir e vir no tempo – do casamento de seus pais, do seu 

nascimento, da necessidade social de se instituir o uso do sobrenome, do uso dos 

brasões – e no espaço – lugar em que seus pais se conheceram, lugar onde 

nasceram, lugar de origem dos sobrenomes – que as crianças foram experienciando 

o passado e interpretando-o como História, exercitando, como disse Rüsen (2006), a 

construção da consciência histórica e, neste exercício, construindo a consciência de 

si.  

A transcrição da situação didática, a seguir, é ilustrativa deste exercício 

das crianças:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N°10  
 
CONTEXTO: A atividade foi realizada na roda inicial com as crianças sentadas próximas ao 
painel da pesquisa. O objetivo era fazer uma síntese do que o grupo havia aprendido acerca do 
tema estudado. Nesse momento as crianças, também, puderam apresentar as suas impressões 
sobre as atividades desenvolvidas durante o estudo. 
 
[...] 
 
LINETE – Sobre o que nós aprendemos nessa pesquisa? 
Ari – Sobrenomes. 
 
[...] 
 
LINETE – De onde vem o sobrenome? 
 
[...] 
 
Luc – A mãe deu uma parte e o pai dá o resto. 
 
[...] 
 
LINETE – Qual é a ordem desse sobrenome? Qual o que vem primeiro? 
Luc – Primeiro o da mãe, depois o do pai. 
 
[...]  
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Quadro 20: Retomada do que aprenderam durante o estudo 
Fonte: Observação n° 20 – 24/04-2008.1 (transcrição do DVD 6). Acervo da autora, 2008. 

 
He – Primeiro o nome, depois o sobrenome. 
 
[...] 
 
AC – Aprendi que Simioli veio de uma casa [...] da mãe. 
LINETE – De uma casa, de uma família. Da família. 
AC – É muito tempo passado de que falava o sobrenome Simioli. 
 
[...] 
 
Mat – Que eu nasci todos os santos de todos os Portugal. 
 
[...] 
 
He – De Portugal. 
LINETE – Legal o que Mat tá falando. Ele tá falando da origem do sobrenome Santos que veio 
[...] de todos os santos, desse dia de todos os santos. Era um sobrenome religioso. 
 
[...] 
 
LINETE – Será que hoje a gente já consegue pensar assim, no nome e no sobrenome? [...] He 
qual o seu nome? 
 
[...] 
 
He – He. 
LINETE – E o sobrenome? 
He – P P C. 
LINETE – E esse sobrenome veio de onde? 
LINETE – Veio de Portugal. O sobrenome P a gente conheceu, né? E você herdou esse 
sobrenome de quem? 
He – Eu acho que foi do meu pai. [...] Eu tenho que perguntar. 
 
[...] 
 
LINETE – Por que a gente tem sobrenome? 
He – Se a gente não tiver nome e sobrenome ninguém vai saber como é o nome da gente. 
 
[...] 
 
Luc – Porque a gente é uma pessoa. 
 
[...] 
 
He – É para gente saber localizar de que família é. 
  
[...] 
 
Is – Se não ninguém vai saber que é a gente. 
 
[...] 
 
AC – Se nenhuma pessoa tiver sobrenome aí a gente não existiu. 
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Como se pode observar nessa situação didática, as crianças buscaram 

relacionar as suas histórias ao conhecimento histórico ao qual tiveram acesso 

durante o estudo acerca do sobrenome, como exemplifica a falas de AC - É muito 

tempo passado de que falava o sobrenome Simioli.  

Nessa fala, AC demonstrou ter percebido continuidade na prática do uso 

do sobrenome, entendendo que o uso do mesmo não é algo só de seu tempo, mas 

vem de muito tempo passado como ela própria enfatizou.   

Desse modo, é então possível afirmar que o estudo desenvolvido com a 

turma contribuiu para que AC começasse a compreender que o que se vive no 

presente contém realidades historicamente situadas em outra época. A resposta 

dessa criança também dá indícios da sua tentativa de se perceber como pertencente 

a determinado grupo social, ficando ainda mais evidente quando ela comentou que 

Aprendi que Simioli veio de uma casa [...] da mãe, fazendo alusão a família ao qual 

pertencia.  

A necessidade de se perceber como pertencendo a determinado grupo 

social denota que este grupo e os significados atribuídos por ele às circunstâncias 

ou aos momentos da vida apresentam importância para a construção da identidade; 

posto que a identidade envolva a identificação (igualdade) em relação ao grupo 

social, mas passa também pela diferenciação do indivíduo singular em relação ao 

grupo. 

Perceber-se como pertencente a determinado grupo social foi também 

explicitado por He, quando justificou a necessidade do uso do sobrenome, afirmando 

que É para gente saber localizar de que família é. As falas dessas duas crianças 

demonstraram uma tentativa de articulação entre os conhecimentos adquiridos tanto 

ao terem contato com suas histórias familiares como também com a História da 

origem dos sobrenomes.  

Essa Iniciativa indica que quando as condições são propiciadas, ao tomar 

consciência de si, a criança faz o imbricamento entre memória individual e coletiva. 

Constatação que me conduz ao pensamento de Le Goff (2003, p. 469) quando 

afirmou que “[...] A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje [...]” (grifo do autor). 
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A partir da afirmação desse historiador se pode então questionar em que 

medida na identidade individual pode se reconhecer um lado da identidade coletiva? 

Sobre esta questão, Pierre Vilar (1998) alegou que em uma identidade há a 

interiorização de toda uma experiência cultural.  

Entendo que é por meio da interiorização dessa experiência cultural que a 

criança vai se constituindo como humana, integrando-se ao seu grupo social 

assimilando regras de modo a lhe permitir controlar pulsões e afetos. Assimilação 

esta que é necessária tanto a sua coexistência com os outros como também a sua 

necessidade de existência individual, do acesso à condição de indivíduo humano e 

da sobrevivência, como ressaltou Elias (1998).  

Nesse processo de assimilação está em jogo às maneiras pessoais de o 

indivíduo agir e sentir que ele compartilha com os outros que tem as mesmas 

propriedades sociais e vivenciam o mesmo momento histórico que ele e, de certa 

forma, vai estruturando a sua identidade. 

Nesse sentido, conforme analisou Siman (2005), o processo de 

construção da identidade se desenrola na relação entre o sujeito e o social, pois ao 

mesmo tempo em que ele recria a realidade social e suas representações, ele é 

também modificado em sua própria relação com o mundo e, acrescento, consigo 

mesmo.  

Considero que ao se pensar o trabalho com os conhecimentos históricos 

na Educação Infantil por meio de ideias como essas se torna possível afirmar, como 

propôs Nikitiuk (2007), que ensinar História é estruturar identidades.  
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6 ENTRELAÇANDO E ARREMATANDO FIOS: A TESSITURA DE UMA SÍNTESE 

PROVISÓRIA 

 

 
[...] um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 
encerrado na esfera do vivido, ao fato que o 
acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas 
uma chave para tudo o que veio antes e depois 
(BENJAMIN, 1994, p. 37). 

 

O interesse em empreender uma pesquisa buscando compreender as 

relações entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade 

pessoal pela criança da Educação Infantil originou-se do meu desejo de contribuir 

para possibilitar a interlocução com outros professores acerca do trabalho com os 

conhecimentos históricos neste nível de ensino. 

Nesse sentido, tomei como foco dessa interlocução as relações entre o 

conhecimento histórico e a construção da identidade pessoal pela criança. As 

relações que pude estabelecer se constituem como conclusões provisórias que se 

caracterizam pela incompletude próprias a produção do conhecimento.  

Assim, diante do momento que considero como interrupção temporária, 

porém, necessária, desta investigação, julgo pertinente retomar alguns aspectos do 

processo vivido no que se refere ao que motivou o estudo e definiu os seus 

objetivos, bem como da trajetória teoricometodológica construída durante o processo 

da pesquisa. E, finalmente, retomar algumas ideias que predominaram no texto 

como um todo decorrente da análise dos dados, pois como afirmou Freire (1999, 

p.17) “[...] Falar do dito não é apenas re-dizer o dito, mas reviver o vivido que gerou 

o diz que agora, no tempo do redizer, de novo se diz [...]”. 

Então, um primeiro redizer que teço se refere ao fato da adoção de uma 

metodologia de pesquisa que dá espaço à voz e à ação da criança, corroborar com 

as discussões acerca da necessidade de conferir a criança o lugar de colaboradora 

na produção de conhecimentos produzidos sobre ela - à sua forma de desenvolver-

se, de aprender, de produzir cultura e de construir a sua própria identidade. 

Colaboração que interfere no processo de construção da identidade 

pessoal por essas crianças, haja vista que ao serem convocadas a falarem de si, a 

pensarem acerca da origem de seu nome e sobrenome, mediadas pela sua história 

familiar e pelo conhecimento histórico, elas têm mais elementos para construírem 
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resposta para as questões tais como: O que eu sou? O que é o mundo? Quem 

sou/quais os meus valores/quem serei no futuro?  

Deste modo, avalio ter apresentado subsídios para ampliar o campo de 

atuação da pesquisa colaborativa ao indicar que esta, também, pode contribui com o 

processo de formação/constituição das crianças e não apenas de suas professoras. 

Haja vista que as atividades desenvolvidas durante a pesquisa possibilitaram as 

crianças pensarem sobre vários aspectos que constituem a sua identidade. 

Um desses aspectos diz respeito as crianças se perceberem como 

diferentes, mas também semelhantes a outras pessoas como se pode observar na 

fala de Ari [...] Mais com a minha mãe ((para explicar com quem ele se parecia)). [...] 

Eu sou branco e minha mãe é também. Eu tenho cabelo louro e minha mãe também. 

[...] (Protocolo de entrevista n° 16); 

As atividades desenvolvidas durante a pesquisa também possibilitaram as 

crianças pensarem sobre a questão do gênero, como algo que constitui as suas 

identidades, como fizeram Vi - [...] Porque eu tenho cabelo de menino [...] (protocolo 

de entrevista n° 11) -, Isa - [...] Menina né, claro! Porque na barriga da mamãe não 

sai menino. Só pode sair menina [...] - (protocolo de entrevista n° 7) e Ped - [...] É [...] 

Se o pai e a mãe quiser um menino, aí é menino. Se quiser uma menina é uma 

menina (Protocolo de entrevista n° 09) - ao tentarem explicar porque eram menino 

ou menina.   

Outro aspecto que constituem a identidade das crianças que as atividades 

da pesquisa lhes possibilitaram refletir se refere ao porque elas têm um sobrenome e 

de onde ele vem: He [...] O sobrenome? Vem do pai, sabe por quê? Para saber de 

qual família é [...] (Protocolo de entrevista n°14) e Liv [...] Minha mãe escolheu Silva 

e meu pai Souza. [...] Eu tenho dois sobrenomes, um que é Souza e o outro [...] 

Silva. (Protocolo n°18). 

Conjeturar acerca da função de seus nomes como pontuaram JPLR [...] 
Porque se eu ficasse perdido ninguém ia saber quem eu era. (Protocolo de 

entrevista n°4) e Al [...] Para a pessoa conhecer a gente (Protocolo de entrevista 

n°6), também se constituiu como um aspecto que possibilita as crianças pensarem 

acerca de quem são e a perceberem seus nomes como uma marca delas.  

Feita essa análise, acerca da interferência da pesquisa colaborativa no 

processo de construção da identidade pessoal pelas crianças, julgo pertinente 
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retomar também as questões que desencadearam este estudo: As situações 

didáticas envolvendo as temáticas históricas oferecem contribuições para a 

construção da identidade pessoal pelas crianças da Educação Infantil?  

A construção de respostas para a questão da investigação não se deu de 

forma linear, pois mesmo organizando a tese de modo que, na discussão de um dos 

capítulos está mais voltado para a análise da construção da identidade e dois mais 

voltados para a questão do trabalho com o conhecimento histórico, em todos esses 

capítulos é perceptível à presença da questão norteadora e as possíveis respostas à 

mesma. 

Desse modo, a experiência de focar o cotidiano da Educação Infantil, 

buscando compreender as relações entre os conhecimentos históricos e a 

construção da identidade pessoal das crianças tornou manifesto que as instituições 

de Educação Infantil se constituem como espaço apropriado para promover o 

encontro da criança – sua realidade e seus conhecimentos – com as práticas 

culturais de seu tempo, assegurando-lhe a aquisição de novos conhecimentos que 

impulsionem o seu desenvolvimento e a compreensão de si. 

Nesse sentido, a presença do conhecimento e da aprendizagem nas 

instituições de Educação Infantil é entendida como parte e consequência das 

relações que a criança estabelece com o meio natural e social e pelas relações 

sociais múltiplas entre crianças e adultos e destes entre si.  

A tarefa de ouvir as muitas, diferentes e singulares vozes das crianças 

colaboradoras da pesquisa, em busca de entender se e como as temáticas históricas 

oferecem contribuições para a construção de sua identidade pessoal, evidenciou 

que a busca de uma identidade própria pela criança envolve a identificação 

(igualdade) em relação ao grupo social, mas passa também pela diferenciação do 

indivíduo singular em relação ao grupo, articulando diferenças e semelhanças. 

Nesse processo as “teorizações” da criança acerca de si mesma resultam 

das suas experiências e são marcadas por mudanças ao longo do ciclo da vida. 

Desse modo, ora a criança se autodefine com base em atributos pessoais externos, 

ora percebendo o próprio nome como sinal, designação de si mesma e, outras 

vezes, fazendo o uso do pronome eu. Aspecto que indica avanço no processo de 

tomada de consciência de si pela criança. 



160 

 

Todavia, ressalto que, para a escola de Educação Infantil contribuir de 

fato na constituição do eu pela criança, demanda que o seu professor, como agente 

mediador do meio educativo, assuma o papel de administrar e organizar este meio, 

por meio de um trabalho planejado, racional, premeditado e consciente. 

Penso que dessa forma esse profissional terá condições de identificar, 

nas produções das crianças, o que elas já sabem e o que precisam saber, para 

assim construir novas estratégias que lhes permitam conquistar novos 

conhecimentos acerca do mundo e de si mesmas. 

Isso indica que a construção da identidade envolve a interação da criança 

com o meio, buscando estabelecer a sua diferenciação em relação aos objetos do 

seu entorno físico e social, imitando e se opondo ao outro.  

É nesse sentido que compreendo que a sistematização de situações 

didáticas envolvendo as temáticas históricas na Educação Infantil, contribui no 

processo de construção da identidade pessoal pelas crianças, pois ao se 

apropriarem do conhecimento histórico, elas vão reunindo informações que lhes 

permitem estabelecer as mais diversas relações de modo a comparar práticas 

culturais de seu tempo, com as práticas de outros tempos. 

Nessa atividade, a criança busca relacionar a sua história ao 

conhecimento histórico ao qual teve acesso e, deste modo, organiza explicações e 

constrói respostas acerca do seu meio e de si própria. Assim, é possível, então, 

compreender que, no processo de internalização do conhecimento histórico, a 

criança vai se constituindo como sujeito e, desse modo, este conhecimento pode ser 

concebido como elemento mediador na constituição de sua identidade pessoal.   

Nesta pesquisa o imbricar entre o conhecimento histórico e a construção 

da identidade pela criança se evidenciou desde os primeiros momentos em que 

busquei organizar os dados em coleções. Tornando-se difícil, principalmente nos 

dados construídos a partir da observação da prática, separar as situações didáticas 

que se referiam só ao processo de construção da identidade daquelas que diziam 

respeito ao trabalho com o conhecimento histórico na Educação Infantil. 

Uma evidencia desse imbricamento pode ser ilustrada quando o pai de 

Isa tenta explicar a He a origem do sobrenome Pereira  

 
Dizem que o [...] tatatataravô [...] estava na Espanha tinha uns homens 
maus que estavam perseguindo a família dele. Para não encontrarem ele, 
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ele mudou de nome e escolheu o nome de uma fruta. Então ele escolheu 
Pereira que em Espanhol é Perales (Fala do pai de Isa, protocolo de 
observação n° 06). 

 

Nessa situação se pode observar que ao tentar explicar para a turma a 

origem do sobrenome da filha o pai precisou se reportar aos seus conhecimentos 

acerca de alguns acontecimentos da história da humanidade44. Este fato corrobora 

com a afirmação de Dyane de que essa história de vida que saber que o sobrenome 

vem do pai e da mãe é uma história. Mas eu acho que ele daí foge dessa história 

familiar e ele vai para uma História mesmo História. (Protocolo de entrevista n° 03). 

Então, a partir da explicação do pai e da concepção de História de Dyane 

fica explicita a relação e o embricamento entre a história de vida das crianças e a 

história da humanidade - História mesmo História - e o papel desta na construção da 

identidade pela criança.  

Ante as considerações feitas, reitero a relevância desta pesquisa que em 

seu todo objetivou compreender as relações entre o conhecimento histórico e o 

processo de construção da identidade pessoal pela criança da Educação Infantil, 

explicitando, também, elementos organizadores necessários ao trabalho com o 

conhecimento histórico que sirvam de referência à outras práticas educativas. 

É neste sentido que, tomando como referência as coleções aqui 

analisadas e o diálogo com os teóricos que inspiraram as minhas análises me 

propus a tecer alguns elementos organizadores relacionados ao trabalho 

pedagógico com o conhecimento histórico na Educação Infantil.  

Um desses elementos diz respeito a oportunizar o desenvolvimento da 

compreensão histórica pela criança mediante a interação intensa desta com os 

acontecimentos do passado, mediada pelo professor por meio de reflexão de 

natureza histórica, como se pode observar nas situações didáticas dos protocolos de 

observação n° 7, 8, 9 analisadas no capítulo cinco, em que as professoras 

desenvolveram atividades que auxiliaram as crianças compreenderem sobre como 

surgiu à necessidade de se adotar o sobrenome.  

                                                             
44O recorte histórico mencionado pelo pai se refere a perseguição sofrida pelos judeus que ocupavam 
a Península Ibérica, comandada pelos reis espanhóis católicos Fernando e Isabel de Castela 
resultando, em 1492, na expulsão dos judeus da Espanha. Estes buscaram refúgio em Portugal onde 
também foram perseguidos. Em 1496, o rei D. Manuel I oferece como condição para não expulsa-los 
das terras lusitanas a conversão ao catolicismo. Esta conversão, através do batismo, exigia nomes 
cristãos e, deste modo, muitos judeus assumiram sobrenomes tipicamente portugueses. 
(www.saudades.org./portugueorigem). 
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Outro elemento organizador do trabalho pedagógico com o conhecimento 

histórico na Educação Infantil se refere a tomar a realidade mais significativa das 

crianças como ponto de partida para se trabalhar os conhecimentos históricos de 

modo que estas percebam a sua própria historicidade. Este elemento se evidenciou 

na fala das professoras ao justificarem porque desenvolver um Tema de Pesquisa 

acerca do sobrenome das crianças, conforme consta nos protocolos de entrevistas 

n° 1 e 2 na página  94, do capítulo três, bem como na situação didática em que o pai 

conta para a turma a história familiar de sua filha (protocolo de observação n° 6 na 

página 111), também analisados no capítulo mencionado.  

A Inserção da criança em ambiente que lhe permita compreender as 

variações produzidas no tempo, a produção de inferências a partir de fontes (visuais, 

orais e escritas) e a interpretações sobre o passado45, constitui-se em outro 

elemento organizador do trabalho pedagógico com o conhecimento histórico na 

Educação Infantil. Nestas situações, as crianças podem interrogar estas fontes, 

criando significados a partir delas por meio de questionamentos tais como: do que 

são feitas, quem as fez, por que, como foram usadas e qual o seu significado para 

as pessoas que as fizeram e as usaram46. 

Outro elemento organizador identificado a partir desta investigação diz 

respeito a propiciar às crianças a participação em situações didáticas, envolvendo 

conhecimentos históricos que enfatizem aspectos relacionados aos modos de ser, 

viver e trabalhar de alguns grupos sociais do presente e do passado, conforme se 

evidenciou no fragmento da Proposta de Conteúdo da escola apresentada no 

capítulo quatro e no ANEXO A que define como um de seus objetivos ao adquirir 

conhecimento sobre o modo de vida do homem primitivo, percebendo a evolução do 

que houve suas formas de relação social que possibilitaram à necessidade da 

criança de um sistema numérico e de escrita. 

Proporcionar às crianças a aprendizagem dos conhecimentos históricos 

por meio de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que 

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras, conforme se 

pode verificar no fragmento da Proposta de Conteúdo da escola apresentada no 

                                                             
45 Todavia, na prática do NEI, destes aspectos, apenas as variações produzidas no tempo foi 
contemplada tanto nas entrevistas com as professoras (protocolo de n° 1 e 3 no capítulo quatro) 
como nas situações didáticas (protocolos de n° 7 e 8 analisados no capítulo cinco) 
46 Entretanto, os dados analisados demonstraram que este aspecto não está presente na prática das 
professoras do NEI 
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capítulo quatro e no ANEXO A (Vivenciar aspectos relevantes da cultura do nosso 

povo – carnaval, festas juninas, natal, copa do mundo, olimpíadas), constituí-se em 

mais um dos elementos organizadores do trabalho pedagógico com o conhecimento 

histórico na Educação Infantil identificado nesta investigação. 

Favorecer o uso do conhecimento histórico na construção de respostas 

para as questões dos Temas de Pesquisas desenvolvidos junto às crianças, também 

se constitui como um dos elementos organizadores do trabalho pedagógico com o 

conhecimento histórico na Educação Infantil; tal como se verificou nas entrevistas 

com as professoras quando elas procuravam explicitar como percebiam a presença 

do conhecimento histórico em suas práticas (protocolos de entrevistas n° 1, 2, 3 

apresentados no capítulo quatro e cinco). 

A situação didática acerca da conversa sobre a necessidade de se adotar 

o sobrenome (protocolo de observação n° 7 analisada no capítulo cinco) e os 

fragmentos dos relatos da prática de outras professoras do NEI, mencionados no 

capítulo quatro, refletem também o favorecimento do uso do conhecimento histórico 

na construção de respostas para as questões dos Temas de Pesquisas.  

Compreendo que ao articular esses elementos no planejamento de 

situações didáticas envolvendo as temáticas históricas na Educação Infantil, os 

professores desse nível de ensino estarão contribuindo de forma intencional e 

sistemática com o processo de construção da identidade pessoal pelas crianças.  

Considero que, para esse momento, consegui pontuar as contribuições da 

investigação por mim empreendida. Entretanto, não há pretensão em considerá-la 

trabalho exaustivo sobre a temática tratada, mas como contribuição à reflexão sobre 

o ensino e aprendizado dos conhecimentos históricos na Educação Infantil. Neste 

sentido, recomendo que este ensino e aprendizado tenham como ponto de partida a 

experiência e a realidade mais significativa da criança – a sua história – permitindo-

lhe perceber o conhecimento histórico como construção dos humanos, tendo como 

matéria prima a sua forma de se relacionar com o seu meio social e natural. 

Por hora, finalizo esta pesquisa consciente de que, ao registrar por escrito 

o objeto de minha reflexão, tendo em vista a sua socialização, desenvolvi o 

fortalecimento de minha autoria quando pude ver com outros olhos os fazeres – 

meus, das crianças e professoras - escutando o que antes não conseguia ouvir e 

ousando lançar-me na busca de respostas aos novos questionamentos que o 
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exercício de refletir sobre a prática vivenciada no cotidiano da Educação Infantil me 

permitiu fazer.  

Então, a partir da observação da professora Dyane – [...] Eu nunca parei 

para tá pensando muito. Você tá me fazendo refletir mais [...] (protocolo de entrevista 

n° 03) - enunciada quando conversávamos na entrevista acerca da relevância dos 

recortes do conhecimento histórico que ela fazia para trabalhar junto as suas turmas 

de Educação Infantil, a questão que ora me acerca se refere à apropriação do 

conhecimento histórico pela professora deste nível de ensino: Como se dá esta 

apropriação? O que interfere na escolha dos recortes selecionados para serem 

trabalhados junto às crianças? Que concepções de História esta escolha refletem? 

Lançadas as perguntas fica o desafio para que sejam tomadas como ponto de 

partida para novos estudos a quem possa interessar. 

Chegado a este momento, que considero como interrupção temporária 

deste estudo, cujos resultados se traduzem como objeto de reflexão e crítica 

compartilhadas, senti a necessidade de me reportar ao relato da prática em que 

registrei as minha primeiras reflexões e preocupações acerca do trabalho com o 

conhecimento histórico na Educação Infantil.  

Nesse regresso pude então reafirmar que, de fato, as situações didáticas 

envolvendo temáticas históricas contribuem para promover o encontro das crianças 

com o conhecimento histórico, subsidiando-as a conceber que as práticas culturais 

atuais, como uso do sobrenome, foram construídas histórica e socialmente e que ao 

mesmo tempo em que se diferenciam das práticas do passado encerram em si 

algumas semelhanças com estas. No caso do sobrenome, ele continua tendo a 

função social de nos assemelhar e diferenciar dos demais membros dos grupos 

sociais dos quais participamos.  

Diante dessa verificação se percebe então a relação entre o 

conhecimento histórico e a construção da identidade, pois, parafraseando a 

observação da professora Linete, é possível afirmar que o modo como a gente tá se 

constituindo como sujeito tem a ver com o tempo histórico vivenciado pela nossa 

geração ou por gerações passadas; tem a ver com a sociedade de hoje ou de outros 

tempos; com as crenças, os valores que a gente tá vivendo ou que outros 

vivenciaram no passado.  
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Denota-se, assim, a natureza social, histórica e cultural da construção da 

identidade, atribuindo aos humanos o caráter de artífice de si mesmo, por meio da 

tessitura de sentidos sobre si. Trabalho que impõe a cada pessoa entrelaçar e 

trançar os fios na teia dos sentidos que os outros – deste e de outros tempos – lhe 

atribuem para, enfim, compor o tecido que permite a cada um se responder - quem 

eu sou? 

Nesse trabalho, a metáfora da tessitura me permitiu compreender/explicar 

a relação entre a construção da identidade e o conhecimento histórico e, também 

essa compreensão da construção da identidade como tessitura em que a pessoa se 

constitui na busca de se conhecer me remete a outra metáfora, a de sermos caçador 

de nós mesmos, o que me permite colocar o ponto final nesta tese com a música 

que tem como título Caçador de Mim, pois ela tanto diz do processo de identidade 

quanto do meu processo de professora-pesquisadora: 

Caçador de Mim 

(Luís Carlos Sá e Sérgio Magrão) 

Por tanto amor 
Por tanta emoção 

A vida me fez assim 
Doce ou atroz 

Manso ou feroz 
Eu caçador de mim 

Preso a canções 
Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 
Vou me encontrar 

Longe do meu lugar 
Eu, caçador de mim 

Nada a temer senão o correr da luta 
Nada a fazer senão esquecer o medo 

Abrir o peito a força, numa procura 
Fugir às armadilhas da mata escura 

Longe se vai 
Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 
Vou descobrir 

O que me faz sentir 
Eu, caçador de mim 
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APÊNDICE A 
 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A ESCOLA                         
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGARAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 

 
Exma. Srª. 
Profª Drª.Antônia Fernanda Jalles,  
Diretora do Núcleo de Educação Infantil 
 

Venho solicitar autorização para realizar a coleta de dados da pesquisa Construção 
da identidade: contribuições do trabalho com temáticas históricas na educação 
infantil, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, sob orientação 
do Prof. Dr. João Maria Valença de Andrade. 

A referida pesquisa objetiva identificar quais as contribuições do trabalho com 
temáticas históricas para a construção da identidade dos alunos da Educação Infantil, 
assumindo os princípios da pesquisa colaborativa. É neste sentido que solicito autorização 
para realização de observações, com registro sonoro e imagético, junto à turma 4 do turno 
vespertino; entrevistas com as professoras e crianças da turma mencionada; análise de 
documentos, tais como proposta pedagógica, relatórios, fichas de avaliação e outros que 
venham se fazer importantes no decorrer da investigação.  

Agradeço antecipadamente a disponibilidade desta unidade de ensino, pesquisa e 
extensão, no sentido de possibilitar espaço para a realização da referida proposta. 

Sem mais a tratar no momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que 
se fizerem necessários. 

Natal, 13 de fevereiro de 2008. 
 

 

______________________________________ 
Profª Analice Cordeiro dos Santos Victor 

Aluna do PPGED/UFRN 
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APÊNDICE B 
MATERIAL USADO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A COORDENAÇÃO E PROFESSORAS COLABORADORAS 
 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: 
Contribuições do trabalho com temáticas históricas na Educação Infantil 

 
DOUTORANDA: ANALICE CORDEIRO DOS SANTOS VICTOR 
ORIENTADOR: PROF. Dr. JOÃO Mª VALENÇA DE ANDRADE 

 

TEMA DE ESTUDO 
 
Contribuições das temáticas históricas para o processo de construção da identidade 
de alunos da Educação Infantil, explicitando os elementos organizadores necessários 
ao trabalho, que possam servir de referência a outras práticas educativas. 
 

QUESTÃO DE ESTUDO 
 
As temáticas históricas oferecem contribuições para a construção da identidade por 
alunos da Educação Infantil? 
 

OBJETIVOS: 
 
● Identificar e analisar possíveis contribuições das temáticas históricas para o 
processo de construção da identidade do/as aluno/as da Educação Infantil. 
● Planejar, observar e analisar situações de ensino/aprendizagem que possam 
favorecer o processo de construção da identidade por crianças da Educação Infantil. 
● Identificar e refletir sobre os elementos organizadores relacionados ao trabalho 
pedagógico, com temáticas históricas na Educação Infantil. 
 

ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
ABORDAGEM QUALITATIVA DE PESQUISA 
● Ênfase no processo e não simplesmente nos resultados ou produto (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994). 
● O investigador coloca-se no meio da cena investigada e participa dela , buscando 
verificar como o objeto de estudo se manifesta nas atividades, nos procedimentos e 
nas interações cotidianas (LÜDKE e ANDRÉ (1986). 
 

 

PESQUISA COLABORATIVA 
 
●  Tem por objetivo criar, nas escolas, uma cultura de análise das práticas que 
realiza, a fim de possibilitar que os seus professores, auxiliados pelos pesquisadores, 
transformem suas práticas.  
● Supõe ampla e explícita interação entre pesquisadores e professores.  
● A pesquisa é feita com a escola e não sobre a escola. Professores e pesquisadores 
são parceiros, responsáveis pelo projeto.  
(PIMENTA, 2007) 

 



182 

 

LÓCUS DA PESQUISA 
 
● Núcleo de Educação Infantil – NEI/UFRN 
Unidade de ensino vinculada administrativamente ao Centro de Ciências Sociais e 
Aplicadas e, pedagogicamente, ao Departamento de Educação. Atende a crianças 
entre 1 ano e seis meses e sete anos, filhas de estudantes, professores e 
funcionários da UFRN.  
 

SUJEITOS – CRITÉRIOS DE ESCOLHA 
 
Duas professoras e alunos/as de uma Turma 4 – turno vespertino 
 
● Último ano da educação infantil; 
● Características do desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo. 
 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS 
 
●Observação; 
● Entrevistas semi-estruturadas com professoras (durante o processo da pesquisa) e 
crianças (coletiva, no início da pesquisa e em pequenos grupos, no final). 
● Análise documental – relatórios da prática pedagógica e fichas de avaliação de 
diferentes anos letivos. 
● Registro sonoro, imagético e no diário de campo. 
 

ETAPAS DA PESQUISA 
 
● Projeto piloto. 
● Revisão bibliográfica. 
● Análise documental. 
● Apresentação da proposta de trabalho. 
● Sessões de discussão e planejamento. 
● Entrevistas. 
● Observação. 
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APÊNDICE C 
 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGARAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRICULO 

 
                            SOLICITAÇÃO 
Caros Pais, 
 

Eu, Analice Cordeiro dos Santos Victor, Professora do NEI e doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, estou realizando a pesquisa 
Construção da identidade: contribuições do trabalho com temáticas históricas na 
educação infantil, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, sob 
orientação do Prof. Dr. João Maria Valença de Andrade. 
 A coleta dos dados da referida pesquisa será realizada junto à turma 4 do turno 
vespertino do Núcleo de Educação Infantil, fazendo-se, assim, necessária a autorização dos 
senhores para a realização de registros sonoros e imagéticos de seu/sua filho/a durante 
essa etapa da pesquisa, prevista para o primeiro semestre do ano corrente. 
 Esclareço que essa atividade não comprometerá o processo de ensino-
aprendizagem da turma e assumo o compromisso de que o material registrado será usado 
unicamente para fins da pesquisa preservando a identidade das crianças 

Agradeço, antecipadamente, a compreensão de vocês, colocando-me à disposição 
para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 

Natal, 15 de fevereiro de 2008. 
______________________________________ 

Profª Analice Cordeiro dos Santos Victor 
Aluna do PPGEd/UFRN 

 
Autorizo a realização de registros sonoros e imagéticos de meu/minha filho/a pela 
professora Analice Cordeiro dos Santos Victor, durante a pesquisa por ela desenvolvida no 
Núcleo de Educação Infantil. 

 
TURMA  4   - TARDE – 2008 

CRIANÇAS RESPONSÁVEIS 
 AL   
ARI  
A C  
C M  
GAB  
HE  
IS  
ISA  
JE                                   
J P L R  
J P L T                           
L IC                         
LIV                               
LUC  
MAT                                
PAB      
PED                         
VIC  
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APÊNDICE D 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 

 

1ª SEMANA (17 e 18/03/08) 

Objetivo – identificar aspectos que me possibilitasse a compreensão acerca das relações 
entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 
criança. 

1- Delimitação do campo 

- Desenvolvimento do Tema de Pesquisa sobre a “história do nome” na turma 4 do turno 
vespertino do NEI. 

2- Situações a serem observadas 

- Introdução do tema. 

- Desenvolvimentos das atividades planejadas: 

● leitura da entrevista feita com os pais; 

● desenho do auto-retarato e escrita do nome e sobrenome; 

● confecção da tabela e gráfico com os sobrenomes que se repetem na turma; 

● confecção do quadro de aniversariantes. 

3- Unidades de observação 

● Roda inicial. 

● 1ª atividade de registro do dia. 

● Hora da história. 

● Entrega da atividade de casa. 

 

2ª SEMANA (24, 25, 27, 28 e 31/03/08) 

Objetivo – identificar aspectos que me possibilitasse a compreensão acerca das relações 
entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 
criança 

1- Delimitação do campo 

- Desenvolvimento do Tema de Pesquisa sobre a “história do nome” na turma 4 do turno 
vespertino do NEI. 
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2- Situações a serem observadas 

- Desenvolvimento do tema de pesquisa 

- Encaminhamento/intervenções (professora) e realizaçãodas (crianças) das atividades 
planejadas: 

● continuação da leitura das entrevistas feita com os pais para levantamento de dados 
pessoais das crianças; 

● confecção da tabela e gráfico com os sobrenomes que se repetem na turma; 

● confecção do quadro de aniversariantes a partir das informações contidas nas entrevista; 

● leitura e ilustração da música “Gente tem sobrenome” (Chico Buarque); 

● Exibição, comentário e ilustração do clip da música “Eu” (Paulo Tatti). 

3- Unidades de observação 

● Roda inicial. 

● 1ª atividade de registro do dia. 

● Atividade desenvolvida na sala de multimídia. 

3ª SEMANA (01, 03 e 04/04/08) 

Objetivo – identificar aspectos que me possibilitasse a compreensão acerca das relações 
entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 
criança 

1- Delimitação do campo 

- Desenvolvimento do Tema de Pesquisa sobre a “história do nome” na turma 4 do turno 
vespertino do NEI. 

2- Situações a serem observadas 

- Desenvolvimento do tema de pesquisa 

- Encaminhamento/intervenções (professora) e realizaçãodas (crianças) das atividades 
planejadas: 

● Comentário da atividade de casa relacionada a história familiar das crianças; 

● Comentário sobre a origem do sobrenome de Victor;  

● Exibição de imagens de novos brasões dos sobrenomes das crianças da sala;  

● Comentário sobre o cronograma da vinda dos pais para contarem a história familiar dos 
filhos; 

● Conversa sobre como surgiu a necessidade de se adotar o sobrenome;  
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3- Unidades de observação 

● Roda inicial. 

● Atividade desenvolvida na sala de multimídia. 

4ª SEMANA (07, 08 e 10/04/08) 

Objetivo – identificar aspectos que me possibilitasse a compreensão acerca das relações 
entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 
criança 

1- Delimitação do campo 

- Desenvolvimento do Tema de Pesquisa sobre a “história do nome” na turma 4 do turno 
vespertino do NEI. 

2- Situações a serem observadas 

- Desenvolvimento do tema de pesquisa 

- Encaminhamento/intervenções (professora) e realizaçãodas (crianças) das atividades 
planejadas 

● Comentário da atividade de casa relacionada as características das crianças; 

● Observação do RG das crianças e professora e de uma certidão de nascimento; 

● Participação do pai de Isabelle contando a história familiar da filha;  

● Organização dos grupos de trabalho para a confecção do painel com os brasões e história 
de cada sobrenome; 

● Escrita e ilustração sobre a história familiar de Isabelle; 

3- Unidades de observação 

● Roda inicial. 

● 1ª atividade de registro do dia. 

5ª SEMANA (14, 15 e 17/04/08) 

 

Objetivo – identificar aspectos que me possibilitasse a compreensão acerca das relações 
entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 
criança 

1- Delimitação do campo 

- Desenvolvimento do Tema de Pesquisa sobre a “história do nome” na turma 4 do turno 
vespertino do NEI. 
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2- Situações a serem observadas 

- Desenvolvimento do tema de pesquisa 

- Encaminhamento/intervenções (professora) e realizaçãodas (crianças) das atividades 
planejadas: 

● Participação do pai de Pedro contando a história familiar do filho; 

● Montagem do painel com os brasões dos sobrenomes da turma; 

● Participação da mãe de Pablo contando a história familiar do filho.  

3- Unidades de observação 

● Roda inicial. 
● 1ª atividade de registro do dia. 
● Atividade realizada após o horário da história. 
 
6ª SEMANA (22, 23, 24 e 30/04/08) 

Objetivo – identificar aspectos que me possibilitasse a compreensão acerca das relações 
entre o conhecimento histórico e o processo de construção da identidade pessoal pela 
criança 

1- Delimitação do campo 

- Desenvolvimento do Tema de Pesquisa sobre a “história do nome” na turma 4 do turno 
vespertino do NEI. 

2- Situações a serem observadas 

- Conclusão do tema de pesquisa 

- Encaminhamento/intervenções (professora) e realizaçãodas (crianças) das atividades 
planejadas: 

● Retomada do que aprenderam durante o estudo  

● Conclusão da montagem do painel com os brasões dos sobrenomes da turma; 

● Lançamento do livro da história familiar das crianças produzido durante o estudo; 

● Exposição dos materias produzidos durante o desenvolvimento do tema de pesquisa 
(textos coletivos, painel dos brasões). 

3- Unidades de observação 

● Roda inicial. 

● 1ª atividade de registro do dia. 

●Atividade de exposição. 
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APÊNDICE E 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ÀS PROFESSORAS COLABORADORAS 
 

TEMA: Construção da Identidade: Contribuições do trabalho com temáticas históricas 
na Educação Infantil 
 
Entrevista realizada em ___________ 
Local da realização ___________________________________________________ 
Recursos de realização __________________________________ 
 
1ª parte – LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA 
 
Agradecer a disponibilidade; Garantir confidencialidade dos dados; Esclarecer sobre o 
problema e os objetivos da entrevista. 
 
2ª parte – IDENTIFICAÇÃO 
 
Objetivo: Obter dados sobre a formação das professoras colaboradoras e de sua atuação 
na Educação Infantil.  
 
1. Nome ____________________________________________ Nº da entrevista _____ 
2. Nível completo de escolaridade: 
 Nível Superior. Qual? _______________________________________________ 
 Pós-graduação. Qual? ___________________________________________________ 
 Outros: _______________________________________________________________ 
3. Estuda atualmente? (     ) Sim    (     ) Não     O quê? _____________________ 
4. A quanto tempo leciona no NEI? _________ 
5. Qual o seu vínculo profissional com essa instituição? 
 (    ) Professora Efetiva   
 (    ) Professora Substituta 
 (    ) Bolsista 
6. Já atuou em outras instituições de Educação Infantil? ______ 
7. A que rede de ensino pertencia essa instituição? 
(    )  Estadual   (    ) Municipal (    ) Particular 
 
3ª parte – TEMA DE PESQUISA 
 
Objetivo: Perceber as intenções da professora ao desenvolver um Tema de Pesquisa com 
a história dos nomes das crianças. 
 
1- Você pensou em desenvolver um Tema de Pesquisa com a história dos nomes das 
crianças durante este bimestre. De onde surgiu a necessidade de trabalhar com esse tema? 
Por quê?  
2- Que questão as crianças vão tentar responder neste estudo? 
3- Pode falar um pouco das atividades planejadas para este estudo?  
4- Que matérias você selecionou para lhe ajudar no planejamento desse tema de Pesquisa? 
5- Você já trabalhou com esse tema de pesquisa em outras turmas? Como foi essa 
experiência? 
 
4ª parte – CONCEPÇÃO DE IDENTIDADE 
Objetivo: Conhecer a concepção de identidade da professora. 
 
1- O que você entende por identidade? 
2- Que aspectos definem a identidade de uma pessoa? 
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3- Em sua opinião, como acontece a construção da identidade pela criança? 
4- Como você percebe a participação/contribuição da família no processo de construção da 
identidade? 
5- Você considera que a escola traz alguma contribuição para este processo? Por quê? 
6- Você já trabalhou a identidade como um Tema de Pesquisa? Como foi esse trabalho?  
7- Que relação você faz entre a história do nome da criança e a sua identidade?  
 
5ª parte – CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA 
 
Objetivo: Identificar a concepção de história da professora.  
 
1- Você percebe alguma relação no estudo sobre a história do nome das crianças e os 
conteúdos da área de História? Por quê? 
2- Você já desenvolveu algum trabalho envolvendo conteúdos de História na Educação 
Infantil?  Você poderia dar alguns detalhes dessa sua experiência? 
 3- Como foi a escolha dos conteúdos?  
4- Por que você considera que esses conteúdos são de História? 
5- A partir dessa sua experiência, que conceitos considera mais importantes no trabalho 
com os conteúdos de história? 
5- Como você costuma trabalhar esses conceitos? 
6- Você considera que esses conceitos estão presentes em sua prática, quando trabalha 
com temáticas históricas? Como você costuma trabalhá-los? 
7- Para você, qual a importância desses conceitos no trabalho com os conteúdos de 
história? 
 
AGRADECIMENTOS 
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APÊNDICE F 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – crianças 
 

Objetivo: Observar a percepção que a criança tem dela mesma, no que se refere à sua 
história pessoal, suas características físicas, modos de agir e pensar. 
 
 
1- Quem é você? 
2- Como você é? 
3- Você é menino ou menina? Por quê? 
4- Com quem você se parece? Por quê? 
5- Qual o seu nome? 
6- Por que você tem um nome? 
7- Quem escolheu esse nome para você? 
8- Com quem você mora? 
9- Dessas pessoas, quem faz parte de sua família? 
10- O que lhe deixa feliz? 
11- O que lhe deixa triste? 
12- Diga uma coisa que você gosta? Por quê? 
13- Diga uma coisa que você não gosta? Por quê? 
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APÊNDICE G 

 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM UMA CRIANÇA 

 
PROTOCOLO N°2  

FONTE: Sessão de entrevista n° 3 – 03/04/2008. 1 (transcrição do DVD 3) 

TÍTULO DA TRANSCRIÇÃO:  
Entrevista com Isabela 

 
Entrevistadora – Você gosta de brincar? 

Is – Hum hum. 

Entrevistadora – A gente vai fazer uma brincadeira chamada brincadeira da caixa 

surpresa. Quando eu disser que pode você vai abrir e aí a gente vai fazer umas 

perguntas sobre a surpresa que está aqui dentro. Combinado Isa... 

Is – Um espelho (fala interrompendo a entrevistadora) 

Entrevistadora – Um espelho? E quem é que você tá vendo aí? 

Is – Com em forma de laranja (referindo-se a cor das bordas do espelho) 

Entrevistadora – Com a forma de laranja? E o que aparece no espelho? 

Is – A gente. 

Entrevistadora – Quem é a gente que tá aparecendo aí? 

Is – Você. 

Entrevistadora - Quem? 

Is – Você. 

Entrevistadora – Eu tô aí aparecendo? 

Is – Não. 

Entrevistadora – Tá aparecendo quem ó (inclina caixa na direção da criança). 

Is – Não. Eu. 

Entrevistadora – Ah e quem é você? 

Is – Eu. Eu sou eu. Meu nome é Isabela (incompreensível) Zikan Cardoso. 

Entrevistadora – Ah e como você é? 

Is – Eu é. Eu sou bonita, mas tenho o cabelo igual ao da minha mãe. 

Entrevistadora – Ah tem o cabelo igual ao da sua mãe? Você é menino ou menina? 

Is – Menina. 

Entrevistadora – Menina. Por quê? 

Is – Porque eu tenho voz de menina.  
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Entrevistadora – Você tem o que de menina? 

Is – Voz de menina. 

Entrevistadora – Voz de menina? Ah tá certo. Você se parece com quem? 

Is – Com o meu pai e com a minha mãe. 

Entrevistadora – Com os dois? 

Is – Han han. 

Entrevistadora – O que você tem que se parece com o seu pai? 

Is – Eu pareço com o sap. Os pés dele. 

Entrevistadora – Os pés de seu pai se parecem com os seus? 

Is – Hum hum. 

Entrevistadora – E o que mais? 

Is – Eu (movimenta as mãos e os ombros dizendo que não sabe).. 

Entrevistadora – E com a sua mãe o que é que você se parece? 

Is – Com a minha mãe eu pareço só o meu cabelo. 

Entrevistadora – Ah você já tinha dito. Qual é o seu nome? 

Is – Isabela. 

Entrevistadora - Isabela? 

Is – Só Isabela e Isabela Rocha Zikan Cardoso. Só isso. 

Entrevistadora – E por que você tem um nome Isabela? 

Is – Porque eu gosto dele. 

Entrevistadora – Você gosta desse nome. 

Is – Gosto. 

Entrevistadora – E quem escolheu esse nome para você? 

Is – Mamãe e papai. O Rocha é da mamãe e o Zi Cardoso é do papai. 

Entrevistadora – Ah o Rocha é da mamãe e o Cardoso é do papai? 

Is – Hum hum. 

Entrevistadora – E com quem você mora Isabela? 

Is – Com o meu pai e com a minha mãe. 

Entrevistadora – E dessas pessoas que você falou aí 

Is – Eu quero ver o vídeo. 

Entrevistadora – Vai já, já. Dessas pessoas que você falou aí quem é de sua 

família? 

Is – Minha família? São eles. 
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Entrevistadora – Eles quem? 

Is – Meu pai e minha mãe. 

Entrevistadora – Ah tá. Isabela diga uma coisa que deixa você feliz? 

Is – É. Minha foi embora  porque ela tem que trabalhar. E ela foi para a reserva que 

é um lugar bem longe daqui. E meu pai ficou em casa e aí me levou para a escola. 

Entrevistadora - Foi?  

Is – Confirma com a cabeça. 

Entrevistadora - E o que deixa você feliz Isabela. 

Is – Meu pai e minha mãe. 

Entrevistadora - Ah seu pai e sua mãe deixam você feliz. 

Is – É. 

Entrevistadora – Isabela o que deixa você triste? 

Is – É porque só quando eu caio eu fico triste porque eu me machuquei. 

Entrevistadora – Inaudível. 

Is – Eu gosto de comer e de brincar. 

Entrevistadora – De que? 

Is – Comer e brincar. 

Entrevistadora – Por que você gosta de comer e de brincar? 

Is – Porque é muito legal. 

Entrevistadora – Diga uma coisa que você não gosta. 

Is – Eu gosto. Eu brigo, mas às vezes eu fico boa. 

Entrevistadora – Ah você gosta. Você não gosta quando você briga. 

Is – Hum hum. 

Entrevistadora – Por que você não gosta quando você briga? 

Is – Eu não sei por que eu não gosto. 

Entrevistadora – Eu o que? 

Is – Eu não sei por que eu não gosto. 

Entrevistadora – Ah você não sabe porque não gosta de brigar. Tá Isabela, muito 

obrigada. 
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APÊNDICE H 
 

RELAÇÃO DOS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO 
 
N° DATA CONTEÚDO SITUAÇÃO 
 

01 
 

12/03/08 
- Retomada dos objetivos da pesquisa. 
- Agendamento das entrevistas com as crianças. Definição 
do local e organização dos grupos de crianças a ser 
entrevistadas a cada dia agendado. 
- Planejamento do tema de pesquisa; justificativa, título, 
definição dos objetivos e questões do estudo, previsão de 
atividades. 
 

 
RE 

 

02 

 

 
17/03/08 

- Apreciação da redação do projeto para o tema de pesquisa. 
- Definição da rotina de trabalho da turma contemplando as 
atividades planejadas para o tema de pesquisa. 
- Redefinição dos dias das entrevistas com as crianças. 
  

 

RE 

 
03 

 
24/03/08 

- Agendamento das entrevistas com as professoras. 
- Redefinição dos dias das entrevistas com as crianças. 
- Redefinição dos horários das observações. 
- Avaliação do planejamento elaborado e desenvolvido na 
semana anterior. 
- Retomada do projeto do tema de pesquisa para verificar as 
atividades que já foram realizadas e as pendentes. 
- Discussão acerca da organização do painel da pesquisa: 
título, questões, material pesquisado, atividades realizadas. 
 

 
RE 
RA 

 
04 

 
31/03/08 

- Reorganização da agenda de entrevista com as crianças. 
- Organização da atividade com DVD do clip da música “Eu”. 
- Avaliação da atividade de exibição em data show dos 
brasões dos sobrenomes das crianças. 
- Discussão acerca da participação das crianças nos 
registros sínteses da origem do uso de brasões.  
- Detalhamento das atividades prevista no projeto do tema de 
pesquisa e a distribuição das mesmas na rotina de trabalho 
da turma. 
 

 
RE 
RA 

 
05 

 
07/04/08 

- Retomada das atividades pendentes. 
- Organização do cronograma de participação dos pais no 
estudo contando a história familiar do/a filho/a. 
- Detalhamento das atividades semanais. 
- Redefinição dos dias das entrevistas com as crianças. 
- Discussão acerca da possibilidade de um outro estudo 
envolvendo  temática histórica evidenciada durante o 
levantamento da origem dos sobrenomes das criança – 
chegada dos portugueses no Brasil. 
 

 
RE 
RA 

 
06 

 
23/04/08 

- Definição de algumas questões para a avaliação do tema 
de pesquisa junto às crianças. 
- Planejamento da atividade marcando o encerramento do 
tema de pesquisa com a participação dos pais – lançamento 
do livro da história familiar das crianças produzido durante o 
estudo. 

 
RE 
RA 

 
LEGENDA 

RA: Áudio                                        RE: Registro Escrito 
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APÊNDICE I 
 

SINOPSES DOS DVDs 
 

DVD 1 –                       Tempo - 1:02:47 

 Introdução do Tema de Pesquisa (questões apresentadas pelas professoras para 
levantamento das idéias iniciais das crianças sobre o tema). Socialização das primeiras 
descobertas das crianças sobre as questões da pesquisa. Organização do painel com as 
questões de estudo. Confecção da tabela dos sobrenomes da turma. 

 

DVD 2 –                       Tempo - 2:49:35 

 Leitura das entrevistas levantando dados pessoais das crianças. Leitura e ilustração 
da música “Gente tem sobrenome” (Toquinho). Exibição, comentário e ilustração do clip da 
música “Eu” (Paulo Tatti). 

 

DVD 3 –                       Tempo - 2:53:12 

 Conclusão da ilustração do clip da música “Eu” (Paulo Tatti). Comentário sobre a 
atividade de casa _escrita pelos pais da história familiar das crianças a partir do clip da 
música “Eu” (Paulo Tatti). Leitura dos bilhetes em que os pais confirmavam o dia e horário 
que poderiam vir a escola contar a história familiar das crianças. Comentário sobre a origem 
do sobrenome de Victor, uma das crianças da sala. Levantamento dos sobrenomes que já 
pesquisaram a origem e conheceram os brasões. Exibição de novos brasões dos 
sobrenomes da turma e leitura de informações sobre as origens dos sobrenomes. 
Comentário sobre o cronograma de visita dos pais para contarem a história familiar das 
crianças. Levantamento dos sobrenomes que já pesquisaram a origem. Conversa sobre  
como foi surgindo a necessidade de adotar/usar sobrenome. 

 

DVD 4 –                       Tempo - 2:41:01 

 Comentário da atividade de casa relacionada as características e documentos das 
crianças. Observação do RG do aluno João e da professora Aline. Comentário sobre as 
informações contidas neste documento. Organização dos grupos de trabalho para a 
confecção do painel com os brasões e história de cada sobrenome. Observação do RG de 
mais duas (Caio e Isabelle) crianças da turma. Comentário da atividade de casa, de 
algumas crianças que faltaram no dia anterior, sobre algumas características afetivas das 
crianças. Participação do pai de Isabelle para contar a história familiar da criança. 

 

DVD 6 –                       Tempo – 00:62:65 

 

 Participação da mãe de Pablo contando a história familiar da criança. Retomada na 
roda do que aprenderam durante o estudo. Entrevista com as crianças. 
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ANEXO A 

PROPOSTA DE CONTEÚDOS 
ÁREA DE CONHECIMENTO – CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

TURMA 1 ( 2 A 3 ANOS ) 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS CONTEÚDOS POSSÍVEIS ALGUMAS ORIENTAÇÕES 
METODOLÓGICAS 

1- Reconhecer-se como 
membro de uma família, 
identificando outros 
membros da mesma (pai, 
mãe, irmão, avós); 
 

1- Família: relação de 
parentesco; 
 
 
 

1- Entrevista junto aos pais para obter 
dados sobre a família de cada criança.  
- Montar painel com fotografia da 
família em momentos de lazer. 

2- Conhecer o espaço 
físico da escola, 
nomeando as 
dependências mais 
utilizadas pela turma, 
relacionando-as as suas 
funções; 
- Identificar e nomear os 
profissionais da escola que 
trabalham mais próximo à 
turma, relacionando-os às 
suas funções; 
 

2- Escola: dependências mais 
utilizadas pela turma (sala, 
banheiro, parque, 
brinquedoteca, biblioteca);  
- Profissionais da escola que 
trabalham mais próximo. 
 
 

2- Visitas às dependências da escola, 
discutindo a função das mais utilizadas 
pelas crianças, relacionando-as as 
suas funções.  
- Entrevista com os profissionais que 
trabalham mais próximo á turma. 
 
 
 

3- Identificar os diferentes 
tipos e meios de 
transportes e suas 
utilidades. 
 

3- Diferentes tipos de meios 
de transportes e sua utilidade. 
 

3-Observação de diferentes tipos de 
transportes. 
- Visita a locais que guardam 
informações sobre os meios de 
transportes estudados (empresa de 
ônibus, porto, aeroporto, estação de 
trem); 
- Realizar passeios utilizando algum 
meio de transporte (carroça, trem, etc); 
- Confeccionar alguns meios de 
transporte com sucata. 
 

4- Vivenciar aspectos 
relevantes da cultura do 
nosso povo. 
 

4- Carnaval: ritmos, músicas, 
fantasias e outras 
manifestações (mela-mela, 
bagunça, papangu); 
- Festa junina (ritmos, 
culinária, enfeites, danças, 
fogueira, etc); 
- Natal: símbolos (papai Noel, 
sinos, árvore de Natal), 
história do Natal. 
 

4- Entrevista junto às famílias, para 
levantar dados de como comemoram 
essas festas; 
- Confecção de fantasias, enfeites e 
símbolos relacionados a essas festas; 
- Culinária envolvendo comidas típicas 
juninas; 
- Realização de baile de carnaval e 
festa junina.  
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ÁREA DE CONHECIMENTO – CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

TURMA 2 ( 3 A 4 ANOS ) 
OBJETIVOS MÍNIMOS CONTEÚDOS 

POSSÍVEIS 
ALGUMAS ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS 
1- Reconhecer-se como 
membro de uma família, 
identificando outros 
membros da mesma (pai, 
mãe, irmãos, avós), 
percebendo os diferentes 
modelos familiar; 
 

1- Família: relação de 
parentesco, diferentes 
modelos de família, história 
de vida das famílias; 
 
 
 
 

1- Entrevista junto aos pais para obter 
informações sobre a família de cada 
criança; 
- Discutir os dados obtidos nas 
entrevistas, enfatizando e valorizando 
as diferenças existentes em cada 
família (raça, organização, valores, etc.) 
- Montar painel com fotografias; 

2- Reconhecer o trabalho 
como transformação 
importante na vida humana 
dentro do contexto social, 
valorizar os diferentes tipos 
de trabalho (manual e 
intelectual) e o produto 
desses tipos de trabalho; 

2- Diferentes tipos de 
trabalho, o que fazem os 
diferentes trabalhadores 
(que instrumentos usam e 
como são os lugares em 
que trabalham e como se 
organizam); 
 

2- Entrevista com os profissionais da 
escola e de outros locais; 
- Visita ao local de trabalho dos 
profissionais estudados.  
 
- Discutir e elaborar síntese sobre o que 
aprenderam das profissões estudadas; 

3- Reconhecer e valorizar a 
existência de diferentes tipos 
de moradia; 
 

3- Os diferentes tipos de 
moradia (apartamento, 
casa, conjunto habitacional, 
condomínio, etc); 
 

3- Entrevista para identificar os tipos de 
moradia das crianças, discutindo os 
dados obtidos, enfatizando e 
valorizando as diferenças existentes.  
- Visita a uma casa ou apartamento de 
alguém do grupo, para vivenciar as 
diferenças existentes; 
- Confeccionar a maquete de uma casa, 
atentando para as suas dependências; 

4- Conhecer o espaço físico 
da escola, suas 
dependências e materiais 
disponíveis, identificando os 
profissionais que trabalham 
na mesma, suas funções e 
instrumentos usados; 

4- Dependências da 
escola; 
- Materiais disponíveis na 
sala; 
-Profissionais que 
trabalham na escola. 
- História da escola. 
 

4- Visita as dependências da escola, 
discutindo a função de cada uma delas; 
- Entrevista com pessoas que 
trabalham na escola. 
 

5- Identificar os diferentes 
tipos e meios de transportes 
e suas utilidades. 
 

5- Diferentes tipos de 
meios de transportes e sua 
utilidade; 
 

5- Observação de diferentes tipos de 
transportes. 
- Visita a locais que guardam 
informações sobre os meios de 
transportes estudados (empresa de 
ônibus, porto, aeroporto, estação de 
trem); 
- Realizar passeios utilizando algum 
meio de transporte (carroça, trem, etc); 
- Confeccionar alguns meios de 
transporte com sucata. 

6- Vivenciar aspectos 
relevantes da cultura do 
nosso povo. 
 

6- Carnaval: ritmos, 
músicas, fantasias e outras 
manifestações (mela-mela, 
bagunça, papangu); 
- Festa junina (ritmos, 
culinária, enfeites, danças, 
fogueira, etc); 
- Natal: símbolos (Papai 
Noel, sinos, árvore de 
natal), história do Natal. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO – CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

TURMA 3 ( 4 A 5 ANOS ) 
OBJETIVOS MÍNIMOS CONTEÚDOS 

POSSÍVEIS 
ALGUMAS ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS 
1- Reconhecer-se como 
membro de uma família, 
identificando outros 
membros da mesma (pai, 
mãe, irmãos, avós), 
percebendo os diferentes 
modelos, familiar; 

1- Família: relação de 
parentesco, diferentes 
modelos de família, 
história de vida das 
famílias; 
 
 
 

1- Entrevista junto aos pais, para obter 
informações sobre a família de cada 
criança; 
- Discutir os dados obtidos nas entrevistas, 
enfatizando e valorizando as diferenças 
existentes em cada família (raça, 
organização, valores, etc.) 
- Montar painel com fotografias; 

2- Reconhecer o trabalho 
como transformação 
importante na vida humana 
dentro do contexto social, 
valorizar os diferentes tipos 
de trabalho (manual e 
intelectual) e o produto 
desses tipos de trabalho; 

2- Diferentes tipos de 
trabalho, o que fazem os 
diferentes trabalhadores 
(que instrumentos usam, 
como são os lugares em 
que trabalham e como se 
organizam); 

2- Entrevista com os profissionais da 
escola e de outros locais; 
- Visita ao local de trabalho dos 
profissionais estudados.  
- Discutir e elaborar síntese sobre o que 
aprenderam das profissões estudadas; 

3- Reconhecer e valorizar 
a existência de diferentes 
tipos de moradia; 

3- Os diferentes tipos de 
moradia (apartamento, 
casa, conjunto 
habitacional, condomínio, 
etc); dependências de 
uma casa/apartamento; 

3- Entrevista para identificar os tipos de 
moradia das crianças, discutindo os dados 
obtidos, enfatizando e valorizando as 
diferenças existentes.  
- Confeccionar a maquete de um bairro, 
imaginando a partir dos elementos 
discutidos do que existe próximo à sua 
casa; 
- Visita a um bairro; 

4- Conhecer o espaço 
físico da escola, suas 
dependências e materiais 
disponíveis, identificando 
os profissionais que 
trabalham na mesma, suas 
funções e instrumentos 
usados; 

4- Dependências da 
escola; 
- Materiais disponíveis na 
escola; 
- Profissionais que 
trabalham na escola. 
- História da escola. 

4- Visita às dependências da escola, 
discutindo a função de cada uma delas; 
- Entrevista com pessoas que trabalham na 
escola. 

5- Identificar os diferentes 
tipos e meios de 
transportes e suas 
utilidades. 
 

5- Diferentes tipos de 
meios de transportes e 
sua utilidade; 
 
 

5-Observação de diferentes tipos de 
transportes. 
- Visita a locais que guardam informações 
sobre os meios de transportes estudados 
(empresa de ônibus, porto, aeroporto, 
estação de trem); 
- Realizar passeios utilizando algum meio 
de transporte (carroça, trem, etc); 
- Confeccionar alguns meios de transporte 
com sucata. 

6- Vivenciar aspectos 
relevantes da cultura do 
nosso povo. 

6- Carnaval: ritmos, 
músicas, fantasias e 
outras manifestações 
(mela-mela, bagunça, 
papangu); 
- Festa junina (ritmos, 
culinária, enfeites, 
danças, fogueira, etc); 
- Natal: símbolos (Papai 
Noel, Sinos, Árvore de 
Natal), história do Natal. 

6- Entrevista junto às famílias para levantar 
dados de como comemoram essas festas; 
- Confecção de fantasias, enfeites e 
símbolos relacionados a essas festas; 
- Culinária envolvendo comidas típicas 
juninas; 
- Realização de baile de carnaval e festa 
junina. 

 



202 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS 

TURMA 4 (5 a 6 anos) 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS CONTEÚDOS POSSÍVEIS ALGUMAS ORIENTAÇÕES 
METODOLÓGICAS 

1- Perceber-se como membro 
de uma família, construindo a 
sua história na mesma; 

- Perceber a forma como são 
organizados os diferentes tipos 
de moradia. 

 

 

 

 

 

1- A criança na família: seu 
nome (escolha e significado), 
seu registro (o que é, onde se 
faz, seus componentes); 

 

 

 

 

 

1- Entrevista junto à família, 
para descobrir a história do 
nome da criança (quem 
escolheu, por que escolheu, o 
que significava); 

- Pesquisar no registro dados 
relacionados à criança 
(sobrenome, data de 
nascimento, avós materno e 
paterno, etc). 

- Visita a um cartório para 
levantar informações sobre o 
processo de confecção de um 
registro (quem faz, o que é 
preciso, onde são anotadas as 
informações, etc); 

2- Conhecer o seu endereço; 

- Perceber o seu bairro como 
uma parte da nossa cidade. 

2- Endereço (rua, número, 
bairro) de cada criança; 

- Bairro: O que compõe (casas, 
prédios, padaria, farmácia, 
etc.), bairros antigos da cidade; 

2- Levantamento dos bairros 
das crianças através de 
entrevistas; 

- Localização dos bairros das 
crianças no mapa da cidade; 

- Confecção de agenda com o 
endereço das crianças. 

- Visita a bairros antigos e 
históricos da cidade; 

 

3- Identificar os diferentes tipos 
de comunicação e sua 
utilidade. 

 

3- Diferentes tipos de meios de 
comunicação e suas utilidades; 

 

3- Escolha de um meio de 
comunicação para levantar 
dados sobre sua história. 

- Visita a locais que guardam 
informações (jornal, emissora 
de rádio-TV, correio, etc.) sobre 
o meio de comunicação em 
estudo; 

- Entrevista com pessoas 
envolvidas com a produção ou 
emissão dos meios de 
comunicação em estudo 
(jornalista, repórter, carteiro, 
telefonista, etc.); 

- Vivenciar produção de um dos 
meios de comunicação 
estudado (jornal, carta, fax, 
etc.). 

 

 

 



203 

 

4- Adquirir conhecimentos 
acerca do processo de eleição 
brasileira; 

4- Eleição: o que é, como se 
realiza; 

 

4- Levantar informações sobre 
o processo de eleição, através 
de leitura de livros, revistas, 
entrevistas com candidatos e 
outros profissionais envolvidos 
neste processo. 

- Acompanhar campanhas 
eleitorais através dos 
programas eleitorais gratuitos, 
leitura de revistas e jornais. 

- Simulação de uma eleição, 
vivenciando cada momento do 
processo (campanha, votação, 
apuração) 

5- Vivenciar aspectos 
relevantes da cultura do nosso 
povo. 

- Adquirir conhecimento sobre 
as diversas raças que 
contribuíram com a formação 
do nosso povo, percebendo e 
valorizando as existências entre 
as mesmas. 

 

5- Carnaval: dados históricos 
sobre sua origem e evolução, 
ritmos e danças carnavalescas, 
fantasias e outras 
manifestações (mela-mela, 
bagunça, papangu, etc) 

- Festa junina: dados históricos 
sobre a sua origem e evolução, 
ritmos e danças, culinária, uso 
da fogueira e outras 
manifestações (brincadeiras, 
realização de simpatias, 
histórias dos Santos 
homenageados) 

- Natal: história do Natal, dados 
históricos sobre a origem e 
evolução de alguns símbolos e 
costumes dessa festa (árvore de 
natal, Papai Noel, troca de 
presentes); 

- As diferentes raças (negros, 
índio), seus valores e costumes 
( alimentação, vestimenta, 
moradia, forma de lazer, 
atividades de trabalho, etc.). 

 

5- Entrevista junto às famílias 
para levantar informações 
sobre como comemoram essas 
festas; 

- Estabelecer relações entre as 
formas de comemoração 
dessas festas, nos tempos 
atuais e no tempo que os pais e 
avós eram crianças, formando 
individual ou coletivamente 
conclusões acerca dessas 
relações; 

- Confecções de enfeites e 
fantasias utilizados nessas 
festas; 

- Culinária envolvendo baile de 
carnaval e festa junina. 

- Levantamento de informações 
sobre estes eventos (Copa do 
Mundo, Olimpíadas), através da 
leitura de livros e revistas, 
filmes e entrevistas com atletas. 

- Formulação individual ou 
coletiva de conclusões e 
explicações sobre esses 
eventos 

6- Adquirir conhecimentos 
acerca de eventos sociais, 
como: Copa do Mundo, 
Olimpíadas, etc. 

6- Copa do Mundo: Histórico 
sobre a origem e evolução 
deste evento, regras básicas do 
futebol; 

- Olimpíadas: Histórico sobre a 
origem e evolução deste 
evento: modalidades esportivas 
envolvidas neste evento. 

6- Vivenciar atividades 
envolvendo modalidades das 
Olimpíadas e Copa do Mundo. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

TURMA 5 (6 a 7 anos) 
OBJETIVOS 

MÍNIMOS 
CONTEÚDOS POSSÍVEIS ALGUMAS ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS 
1- Perceber a forma 
como organizamos a 
nossa moradia; 

- Conhecer o seu 
endereço; 

 

 

1- A criança na família: seu 
nome (escolha e significado), 
seu registro (o que é, onde se 
faz seus componentes); 

- Endereço (rua, número, 
bairro) de cada criança; 

 

 

1- Entrevista junto à família para 
descobrir a história do nome da criança 
(quem escolheu, por que escolheu o que 
significava); 

- Pesquisar no registro dados 
relacionados à criança (sobrenome, data 
de nascimento, avós materno e paterno, 
etc). 

- Visita a um cartório para levantar 
informações sobre o processo de 
confecção de um registro (quem faz, o 
que é preciso, onde são anotadas as 
informações, etc); 

2- Perceber o seu 
bairro como uma parte 
da nossa cidade; 

2- Bairro: o que compõe 
(casas, farmácias, hospitais, 
escolas, etc). 

- Bairros antigos e históricos 
da cidade 

2- Levantamento dos bairros das crianças 
através de entrevistas; 

- Localização dos bairros das crianças no 
mapa da cidade; 

3- Adquirir 
conhecimentos sobre 
a fundação da nossa 
cidade; 

3- História da cidade, seus 
monumentos, como seus 
bairros foram organizados. 

3- Observação da nossa cidade através 
de filmes, livros, gravuras, fotos e visita a 
locais que guardam informações 
históricas sobre a nossa cidade (museu, 
biblioteca, exposição...). 
 

- Formulação coletiva e individual de 
conclusões e explicações sobre a 
fundação da nossa cidade. 

4- Adquirir 
conhecimento sobre o 
modo de vida do 
homem primitivo, 
percebendo a 
evolução que houve 
suas formas de 
relação social que 
possibilitou a 
necessidade da 
criança de um sistema 
numérico e de escrita. 

4- O homem primitivo: seus 
valores e costumes [fora de 
habitação, alimentação, 
vestimenta, etc]. 

- Origem e evolução dos 
sistemas numéricos e de 
escritas da humanidade. 

 

4- Observação dos valores e costumes 
(habitação, alimentação, vestimenta, etc) 
do homem primitivo e da evolução dos 
sistemas numéricos e do sistema de  
escrita, através de filmes, livros, gravuras, 
etc.) 

- Elaboração de exposição dos materiais 
produzidos a partir desse estudo. 

5- Identificar os 
diferentes tipos de 
comunicação e sua 
utilidade. 

5- Diferentes tipos de meios 
de comunicação e suas 
utilidades. 

5- Escolha de um meio de comunicação 
para levantar dados sobre a sua história: 
- Visita a locais que guardam informações 
sobre o meio de comunicação em estudo 
(jornal, emisora de rádio/TV, correio, etc.); 
 

- Entrevista com pessoas envolvidas com 
a produção ou emissão dos meios de 
comunicação (jornalista, repórter, carteiro, 
telefonista, etc.) em estudo; 
- Vivenciar produção de um dos meios de 
comunicação estudado (jornal, carta, fax, 
etc.) 

 



205 

 

6- Adquirir 
conhecimentos acerca 
do processo de 
eleição brasileira; 

6- Eleição: o que é, como se 
realiza; 

 

6- Levantar informações sobre o processo 
de eleição através de leitura de livros, 
revistas, entrevista com candidatos e 
outros profissionais envolvidos no 
processo de eleição. 

- Acompanhar campanhas eleitorais 
através dos programas eleitorais 
gratuitos, leitura de revistas e jornais. 

- Simulação de uma eleição vivenciando 
cada momento do processo (campanha, 
votação, apuração). 

7- Vivenciar aspectos 
relevantes da cultura 
do nosso povo. 

7- Carnaval: dados históricos 
sobre sua origem e evolução, 
ritmos e danças 
carnavalescas, fantasias e 
outras manifestações (mela-
mela, bagunça, papangu, etc). 

- Festa junina: dados históricos 
sobre a sua origem e evolução, 
ritmos e danças, culinária, uso 
da fogueira e outras 
manifestações (brincadeiras, 
realização de simpatias, 
histórias dos Santos 
homenageados) 

- Natal: história do Natal, dados 
históricos sobre a origem e 
evolução de alguns símbolos e 
costumes dessa festa (Árvore 
de Natal, Papai Noel, troca de 
presentes); 

- Copa do Mundo: Histórico 
sobre a origem e evolução 
deste evento, regras básicas 
do futebol; 

- Olimpíadas: Histórico sobre a 
origem e evolução deste 
evento: modalidades 
esportivas envolvidas neste 
evento. 

7- Entrevista junto às famílias para 
levantar informações sobre como 
comemoram estas festas; 

- Estabelecer relações entre as formas de 
comemoração dessas festas nos tempos 
atuais e no tempo que os pais e avós 
eram crianças, formando individual ou 
coletivamente conclusões acerca dessas 
relações; 

- Confecções de enfeites e fantasias 
utilizados nessas festas; 

- Culinária envolvendo comidas juninas; 

- Realização de baile de carnaval e festa 
junina. 

- Levantamento de informações sobre 
estes eventos (Copa do Mundo, 
Olimpíadas) através da leitura de livros e 
revistas, filmes e entrevistas com atletas. 

- Formulação individual ou coletiva de 
conclusões e explicações sobre estes 
eventos. 

- Vivenciar atividades envolvendo 
modalidades das Olimpíadas e Copa do 
Mundo. 

8- Adquirir 
conhecimento sobre 
as diversas raças que 
contribuíram com a 
formação do nosso 
povo, percebendo e 
valorizando as 
existências entre as 
mesmas. 

8- As diferentes raças (negros, 
índio), seus valores e 
costumes (alimentação, 
vestimenta, moradia, forma de 
lazer, atividades de trabalho, 
etc). 

8- Observações dos valores e costumes 
das raças estudadas, através de filmes, 
livros, revistas, fotos e visitas a locais que 
guardam informações sobre as mesmas 
(museu, bibliotecas, exposições, etc.); 
 

- Formulações coletivas e individuais de 
conclusões e explicações sobre o modo 
de vida das raças estudadas. 
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ANEXO B 
 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES SEMANAL 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

roda 

pesquisa 

representação 
gráfica 

Roda 

biblioteca 

leitura 

roda 

educação física 

roda 

brinquedoteca 

leitura 

roda 

sala de 
multimídia 

representação 
gráfica 

 

lanche/parque 

 

lanche/parque 

 

lanche/parque 

 

lanche/parque 

 

lanche/parque 

Matemática 

atividade de 
casa 

pesquisa matemática 

atividade de 
casa 

pesquisa 

representação 
gráfica 

 

arte ( plásticas, 
cênicas e 
culinária) 

atividade de 
casa 
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ANEXO C 
 

LETRA DA MÚSICA “GENTE TEM SOBRENOME” - Toquinho / Elifas Andreato 

Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 

Coisas não tem sobrenome 
Mas a gente sim 

Todas as flores têm nome rosa, camélia e jasmim 
Flores não têm sobrenome 

Mas a gente sim 
O jô é soares, caetano é veloso 

O ary foi barroso também 
Entre os que são jorge 
Tem um jorge amado 

E um outro que é o jorge ben 
Quem tem apelido 

Dedé,zacharias, mussum 
E a fafá de belém 

Tem sempre um nome 
E depois do nome 

Tem sobrenome também 
Todo brinquedo tem nome 

Bola,boneca e patins 
Binquedos não tem sobrenome 

Mas a gente sim 
Coisas gostosas têm nome 

Bolo,mingau e pudim 
Doces não têm sobrenome 

Mas a gente sim 
Renato é aragão o que faz confusão 

Carlitos é o chales chaplin 
E tem o vinicios que era de moraes 

E o tom brasileiro é jobn 
Quem tem apelido,zico,maguila, 

Xuxa,pelé e he-man 
Tem sempre um nome 

E depois do nome 
Tem sobrenome também 

www.letra.terra.com.br 
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ANEXO D 
 

LETRA DA MÚSICA “EU” - PAULO TATIT 
 

Perguntei pra minha mãe 
- Mãe, onde é que você nasceu? 
Ela então me respondeu 
Que nasceu em Curitiba 
Mas que sua mãe que é minha avó 
Era filha de um gaúcho 
Que gostava de churrasco 
E andava de bombacha 
E trabalhava num rancho 
E um dia bem cedinho 
Foi caçar atrás do morro 
Quando ouviu alguém gritando 
- Socorro, socorro! 
Era uma voz de mulher 
Então o meu bisavô 
Um gaúcho destemido 
Foi correndo galopando 
Imaginando o inimigo 
E chegando no ranchinho 
Já entrou de supetão 
Derrubando tudo em volta 
Com o seu facão na mão 
Para o alívio da donzela 
Que apontava estupefata 
Para um saco de batata 
Onde havia uma barata 
E ele então se apaixonou 
E marcaram casamento 
 
Com churrasco e chimarrão 
E tiveram seus três filhos 
Minha avó e seus irmãos 
E eu fico imaginando 
Fico mesmo intrigado 
Se não fosse uma barata 
Ninguém teria gritado 
Meu bisavô nada ouviria 
E seguiria na caçada 
Eu não teria bisavô, bisavó,  
avô, avó, pai, mãe 
Eu não teria nada 
Nem sequer existiria 
 

Perguntei para meu pai 
- Pai, onde é que você nasceu? 
Ele então me respondeu 
Que nasceu lá em Recife 
Mas seu pai que é meu avô 
Era filho de um baiano 
Que viajava no sertão 
E vendia coisas como 
Roupa, panela e sabão 
E que um dia foi caçado 
Pelo bando do Lampião 
Que achava que ele era 
Da polícia, um espião 
E se fez a confusão 
E amarraram ele num pau 
Pra matar depois do almoço 
E ele então desesperado 
Gritava "- Socorro!" 
E uma moça apareceu 
Bem no último instante 
E gritou para aquele bando 
- Esse rapaz é comerciante! 
E com muita habilidade 
Ela desfêz a confusão 
E ele então deu-lhe um presente 
Um vestido de algodão 

E ela então se apaixonou 
Se aquela moça esperta 
Não tivesse ali passado 
Ou se não se apaixonasse 
Por aquele condenado 
Eu não teria bisavô 
Nem bisavó nem avô 
Nem avó nem pai 
Pra casar com minha mãe 
Então eu não contaria 
Esta estória familiar 
Pois eu nem existiria 
Pra poder cantar 
Nem pra tocar violão 

 
www.muitamusica.com.br 
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ANEXO E 
 

POESIA “IDENTIDADE” – PEDRO BANDEIRA 

Ás vezes nem eu mesmo 

sei quem eu sou. 

Ás vezes sou 

“o meu queridinho”, 

ás vezes sou 

“moleque malcriado”. 

Para mim 

tem vezes que eu sou rei, 

herói voador, 

caubói lutador, 

jogador campeão. 

Ás vezes sou pulga, 

sou mosca também, 

que voa e se esconde 

de medo e vergonha. 

Ás vezes swou Hercules, 

Sansão vencedor, 

peito de aço, 

goleador! 

Mas o que importa 

o que pensam de mim? 

Eu sou quem eu sou, 

eu sou eu. 

Sou assim. 

Sou menino. 

 

(REVISTA DO PROFESSOR, 2006, p. 16) 

 

 


