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RESUMO 

 
As manifestações de crianças no ambiente escolar, com atenção para os sentidos 
por elas atribuídos, e sua possível reverberação nas práticas de Educação Infantil, 
constituem o objeto de estudo da pesquisa desenvolvida, problematizado na tensão 
entre uma rotina com preocupação maior com as ações estáveis e um cotidiano com 
construções simbólicas infantis em um mundo polifônico e polissêmico constituído 
de diversificadas linguagens que rompem com a lógica da pretensão da estabilidade 
escolar. O interesse científico se volta para conhecer o que revelam os atos 
enunciativos no grupo citado, bem como para identificar possibilidades de 
ressonância dos sentidos atribuídos pela criança para as práticas de Educação 
Infantil e explicar as relações desses sentidos com as ações no campo concreto 
conforme a representação infantil. O processo de investigação buscou compreender 
os sentidos produzidos pelas crianças, protagonizados em Cenas Simbólicas e em 
atos enunciativos, para construir possibilidades de ressonância nas práticas de 
Educação Infantil. A base teórica e metodológica para leitura, tratamento e análise 
das expressões das crianças tem inspiração em fundamentos com dimensão 
filosófica, linguística, psicológica e pedagógica, considerando que a especificidade 
do objeto demanda uma interpretação multirreferencializada. Desse modo, a 
Etnopesquisa Crítica se impôs como metodologia de perspectiva qualitativa que 
valida a implicação dos atores sociais; a concepção enunciativa de orientação 
bakhtiniana permitiu a aproximação com a alteridade da infância, com o outro – 
crianças -, através de uma perspectiva dialógica; os estudos piagetianos 
representaram sustentação para compreensão da função semiótica utilizada pela 
criança na construção do real e na formação do símbolo; as relações entre as 
circunstâncias sociais, a exploração e a criação da realidade foram discutidas a 
partir de Halliday, com os fundamentos a respeito das funções que a linguagem 
assume quando utilizadas por crianças na escola. A dimensão pedagógica da 
investigação para compreensão das aprendizagens da criança se fundamenta em 
estudiosos que discutem sobre: artes, contação de história, brincadeiras, leitura e 
escrita. A análise revelou, de modo geral, que as crianças rompem a lógica da 
estabilidade escolar e dinamizam a rotina quando exploram e recriam a realidade a 
elas apresentadas. Os resultados decorrentes deste estudo representam 
contribuições para instituições de educação infantil, na medida em que o debate 
teórico e prático valida a responsabilidade de, no ambiente escolar da Educação 
Infantil, se incluir a produção de sentidos por um percurso em que a compreensão 
literal seja ampliada na perspectiva de um grau maior de polissemia, com uma 
proposta de inserção da criança como partícipe de sua aprendizagem e construtora 
do currículo.  
 
Palavras-chave: Enunciação oral. Ressonância. Sentidos. Aprendizagem. 
Educação Infantil. 
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ALMEIDA, Risonete Lima de. Symbolic scenes and oral utterances: resonances of 
meanings in Early Childhood Education. 143 pp. 2014. PHD Thesis – Faculty of 
Education, Bahia Federal University, Salvador, 2014. 
 

ABSTRACT 
 
This research aimed to study some children‟s manifestations at a school 
environment, being aware of their meanings and possible reverberation in Early 
Childhood Education practices, challenged by a routine concerning some stable 
actions and children‟s symbolic everyday constructions in a polyphonic and 
polysemic world system of diverse languages that break the idea of a school stability. 
The scientific interest wishes to know what the enunciative acts the group reveals, to 
identify opportunities for resonance meanings each child devotes to Early Childhood 
Education practices, and to explain how these possible meanings are related to the 
concrete field actions according to children‟s representation. The research process 
aimed at understanding the meanings produced by the children in Symbolic Scenes 
and enunciative acts in order to build possibilities to resonate in the Early Childhood 
Education practices. The theoretical and methodological basis for reading, 
processing and analysis of the children‟s expressions are based on philosophical, 
linguistic, psychological and pedagogical dimensions, demanding a multi-referential 
interpretation. Thus, the Critical Ethnoresearch was chosen as a qualitative 
methodology, validating the social actors‟ entailment; Bakhtin's enunciative 
conception allowed the alterity in early childhood proximity through a dialogical 
perspective; Piaget‟s studies supported the semiotic function to understand the 
child‟s reality construction and symbol formation; the relation between social 
circumstances and exploration of the reality creation were discussed through 
Halliday, regarding the language functions used by children at school. The research 
pedagogical dimension to understand the child learning is based on scholars who 
discuss: arts, storytelling, games, reading and writing. The analysis showed that 
children break the logical school stability and activates routine when exploring and 
recreating the reality presented to them. This study outcomes represent contributions 
to Early Childhood Education institutions, since the theoretical and practical debate 
validates, in the Early Childhood Education environment, the responsibility for the 
inclusion of the production of meaning through the literal comprehension, which 
needs to be expanded in a greater degree of polysemy, proposing the child as a 
lively participant in his/her own learning and curriculum construction. 
 
Keywords: Oral utterance. Resonance. Meanings. Learning. Early childhood 
education. 
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ALMEIDA, Risonete Lima de. Scènes symboliques et énonciation verbale: 
résonances de sens dans l'Éducation Infantile. 143 f. 2014. Thèse (doctorat) - 
Faculté d'Éducation, Université Fédérale de la Bahia, Salvador, 2014. 
 

RÉSUMÉ 
 

Les manifestations d'enfants dans l'environnement scolaire, avec attention pour les 
sens par elles attribuées, et leur possible réverbération dans les pratiques 
d'Éducation Infantile, constituent l'objet d'étude de la recherche développée, la 
problématisation dans la tension entre une routine avec préoccupation plus grande 
avec les actions stables et un quotidien avec des constructions symboliques 
infantiles dans un monde polyphonique et une polysémique constituée de 
diversifiées langues qui rompent avec la logique de la prétention de la stabilité 
scolaire. L'intérêt scientifique se tourne pour connaître ce que révèlent les actes 
énonciatifs dans le groupe cité, ainsi que pour identifier des possibilités de 
résonance des les sens attribués par l'enfant pour les pratiques d'Éducation Infantile 
et d'expliquer les relations de ces sens avec les actions dans le champ concret 
comme la représentation infantile. Le processus de recherche a cherché comprendre 
les sens produits par les enfants, menés à bien dans des Scènes Symboliques et 
dans des actes énonciatifs, pour construire des possibilités de résonance dans les 
pratiques d'Éducation Infantile. La base théorique et méthodologique pour lecture, 
traitement et l‟analyse des expressions des enfants a de l'inspiration dans des 
fondements avec dimension philosophique, linguistique, psychologique et 
pédagogique, considérant que la spécificité de l'objet exige une interprétation de 
nombreux concepts théoriques. De cette manière, à Etnorecherche Critique s'est 
imposé comme méthodologie de perspective qualitative que valable l'implication des 
acteurs sociaux ; la conception énonciative d'orientation bakhtinienne a permis 
l'approche avec altérité de l'enfance, avec l'autre – enfants -, à travers d‟une 
perspective dialogique; les études dePiaget ont représenté sustentation pour 
compréhension de la fonction sémiotique utilisée par l'enfant dans la construction du 
Real et dans la formation du symbole; les relations entre les circonstances sociales, 
l'exploration et la création de la réalité on a discuté à partir de Halliday, avec les 
fondements concernant les fonctions que la langue suppose quand utilisées par des 
enfants dans l'école. La dimension pédagogique de la recherche pour 
compréhension des apprentissages de l'enfant s‟est basé dans les studieux qui 
discutent sur : arts, contes d'histoire, jeux, lecture et écriture. L'analyse a révélé, de 
manière générale, que les enfants rompent la logique de la stabilité scolaire et 
dynamisent la routine quand ils explorent et recréent la réalité à ils présentées. Les 
résultats liés à cette étude représentent des contributions pour institutions 
d'éducation infantile, dans la mesure où le débat théorique et pratique valable la 
responsabilité de, dans l'environnement scolaire de l'Éducation Infantile, s'inclure la 
production de sens par un parcours où la compréhension littérale soit élargie dans la 
perspective d'un degré plus grand de polysémie, avec une proposition d'insertion de 
l'enfant comme participant de son apprentissage et de la constructrice du curriculum 
vitae. 
 
Mots-clé: Énonciation verbale. Résonance. Sens. Apprentissage. Éducation 
Infantile. 
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1 CENA INICIAL: ESCUTAS PRELIMINARES 

 

Em cena, se apresentam o percurso e o resultado da pesquisa de Doutorado 

“Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias de sentidos na Educação 

Infantil”, desenvolvida no Grupo 5, última etapa da Educação Infantil. O interesse do 

estudo se volta para as manifestações de crianças no ambiente escolar, para os 

sentidos atribuídos e sua possível reverberação nas práticas escolares, 

considerando que para construir, simbolicamente, um mundo constituído de 

diversificadas linguagens, é preciso que a criança estabeleça relações com os 

sentidos produzidos. 

Trata-se de um desafio que traduz uma implicação para apreender a 

perspectiva das crianças a respeito de eventos que lhes dizem respeito, por 

acreditar na relevância de suas palavras para negociar decisões, quase sempre em 

poder dos adultos. Conhecer os sentidos das experiências escolares a partir do que 

dizem e significam as crianças é um ponto de partida para pensar as práticas 

desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil. 

 Nessa direção, legislações, pesquisas e estudos vêm se firmando há mais de 

duas décadas para compreender a criança como sujeito “que nas interações, 

brincadeiras, relações e práticas cotidianas [...], constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, aprende, observa, experimenta, questiona, constrói 

sentidos [...]”. (BRASIL, 2009, p. 15). Tomo como exemplo a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Crianças, promulgada pela Organização das 

Nações Unidas em 1989, de que destaco dois Artigos1: Art.12. “A criança tem o 

direito de expressar sua opinião toda vez que são tomadas decisões que lhe dizem 

respeito, e sua opinião deve ser levada em conta na justa medida” e o Art. 13. “A 

criança tem o direito de dizer livremente o que pensa, com os meios que ela 

prefere.” (TONUCCI, 2005, p. 230) 

De um lado, deve-se considerar que os artigos da Convenção, em sintonia 

com movimentos legais, educacionais e de políticas públicas em prol dos cuidados e 

atenção em relação à primeira infância, representam avanços. Por outro lado, há 

ainda, em instituições escolares, de se reconhecer a criança como sujeito social que 

significa o mundo, dialogando com os elementos da sociedade e da cultura. 

                                                 
1
 Os Artigos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças são aqui apresentados a partir da versão 

reescrita para as crianças publicada no livro Quando as crianças dizem: agora chega! de Francesco Tonucci. 
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Reconhecê-la é entender que, “onde quer que esteja, ela interage ativamente com 

os adultos e outras crianças, e com o mundo, sendo parte importante na 

consolidação dos papéis que assume e de suas relações.” (COHN, 2005, p. 28) 

É preciso perceber, também, que a criança é capaz de tornar legítimos os 

seus direitos de expressão de sentimentos e pensamento, de maneira espontânea e 

autoral, e o faz desde a mais tenra idade. Nesse sentido, a pesquisa no âmbito de 

Mestrado “Aquisição das primeiras palavras: um estudo sobre aspectos linguísticos 

em interação com ações intelectuais” (ALMEIDA, 2007) serviu de base empírica e 

teórica para a pesquisa desenvolvida, em nível de Doutoramento, a respeito da 

linguagem infantil e dos sentidos atribuídos pelas crianças na Educação Infantil, 

marcando, também, o início da minha vinculação com o objeto da atual pesquisa, e 

trabalhando, naquela oportunidade, com a interface das áreas da Linguagem e da 

Educação. 

A investigação realizada na referida dissertação se direcionou para a 

compreensão e a produção das primeiras palavras verbalizadas por quatro bebês, 

com idades entre quatorze e dezesseis meses, e a interação de aspectos 

linguísticos (lexicais, semânticos e sintáticos) com os esquemas simbólicos descritos 

por Piaget (1973, 1979, 1990), ou seja, as ações formadas por condutas que 

constituem formas de expressão da criança construídas a partir de sua 

representação interna do mundo. 

Os resultados desse estudo destacaram a presença das condutas 

expressivas referidas como linguagem oral, jogo simbólico e imitação diferida. A 

linguagem oral, como conduta que amplia o poder do pensamento e permite às 

crianças transitar no tempo e no espaço através das palavras utilizando amplo 

vocabulário, revelou a compreensão de enunciados e expressão de significados, 

além da presença de enunciados indicativos das primeiras configurações da 

gramática. Quanto ao jogo simbólico, indiciava a reprodução de situações 

registradas na mente porque já vividas pelas crianças, isto é, ações simbólicas que 

revelavam que a criança torna-se capaz de tomar papéis sociais e imitá-los. 

Referente à imitação diferida, a conduta permitia às crianças reproduzir ações na 

ausência dos modelos inspiradores. Essas condutas estiveram presentes porque os 

bebês já eram capazes de acessar os símbolos.  

O símbolo é “uma das possibilidades de significação oculta de uma expressão 

da representação de uma ideia, de um conceito, de um ser, de uma emoção ou de 
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um objeto.” Isso que é posto por Friedmann (2005, p.12) pôde ser representado 

pelos bebês da pesquisa anterior de forma concreta, através da expressão oral, mas 

já carregava a abstração, que se expressou nas ações e gestos, movimentos e 

brincadeiras, e pelas ideias evocadas. 

A partir dos achados da pesquisa supracitada, defendo o interesse de estudar 

os sentidos produzidos por crianças em uma etapa na qual, além de já ter 

desenvolvido as estruturas para expressão oral através do nível narrativo-discursivo 

(TEIXEIRA, 2005), elas já se encontrem participantes da cultura escolar (SILVA, 

2006). Considerei, portanto, a criança na Educação Infantil, inserida em novos 

contextos discursivos e com maior ampliação das relações sociais, porque 

pressuponho a existência de esquemas individuais, culturais e sociais, presentes 

nas representações simbólicas, logo, dignos de investigações relativas aos avanços 

linguísticos e cognitivos da criança. (ALMEIDA, 2007) 

A pesquisa desenvolvida nessa etapa de aprendizagem e com atenção para a 

enunciação oral considera a criança participante de uma diversidade de experiências 

linguísticas e culturais que vem sendo construída desde o seu nascimento até atingir 

as primeiras etapas de escolarização formal. Se a linguagem oral é um dos eixos 

básicos na Educação Infantil, porque tem importância para a interação da criança 

com outras pessoas, a formação das crianças para construção de conhecimentos e 

para o desenvolvimento do pensamento é também dependente de suas ações. 

(BRASIL, 1998). Diante desse raciocínio, busco observar como isso se evidencia na 

escola e ampliar a oralidade com seus compostos: risos, gestos, olhares, vários tipos 

de choros e berros, dengos e chantagens explicitas.  

Nesse sentido, a linguagem oral, como já aludi, é considerada uma importante 

modalidade de expressão para a criança ampliar sua possibilidade de inserção e de 

participação nas diversas práticas sociais. Dentro desta perspectiva, o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) critica três tipos de posturas 

pedagógicas com relação às práticas relacionadas à expressão da oralidade na 

Educação Infantil. (BRASIL, 1998) 

De um lado, o RCNEI condena uma postura teórica inatista, que alicerça 

práticas que consideram o desenvolvimento da linguagem oral como um processo 

natural, que ocorre em função da maturação do sujeito, portanto amparada pelo 

determinismo biológico e que, assim sendo, prescinde de ações planejadas para 

favorecer a expressão oral da criança. De outro lado, o documento problematiza a 
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perspectiva behaviorista, que redunda em práticas que se sustentam pela primazia 

da intervenção direta de um adulto, partindo do pressuposto de que este adulto seja 

determinante para a aprendizagem da criança. Essa concepção resulta, a exemplo, 

em atividades orais de ensino com listas de palavras, para nomeação de objetos, 

pessoas e ações, favorecendo, assim, uma aprendizagem de forma cumulativa e 

com gradativa complexidade, sustentada pelo determinismo ambiental.   

A terceira postura pedagógica avaliada negativamente pelo documento 

reforça o silenciamento da criança e a homogeneidade de ações, “eliminando-se as 

falas simultâneas, acompanhadas de farta movimentação e de gestos, tão comuns 

ao jeito próprio das crianças se comunicarem.” (BRASIL, 1998, p.120) 

A preocupação com a expressão oral da criança começa a ganhar espaço no 

plano da reflexão pedagógica e mobiliza projetos e programas de ensino em 

atendimento às configurações curriculares da Educação Básica no Brasil. (BRASIL, 

1998). Todavia, o desempenho de alunos e os modelos pedagógicos não são os 

únicos parâmetros para analisar a aprendizagem nas classes de Educação Infantil. 

A despeito do que a escola ensina, a criança, porque vive em sociedade letrada e é 

falante de uma comunidade, tem a aprendizagem construída a partir da interação 

com aspectos sociais e culturais dentro e fora da escola.  

O sentimento que me vem das leituras em Ferreiro (2001) é o de que nem 

sempre a escola se pauta em posições defensoras do processo de construção de 

conhecimento a partir da atividade intelectual da criança, que se inicia antes mesmo 

de seu ingresso na escola. Por isso, indago: a escola considera os repertórios 

linguísticos e culturais construídos pela criança, uma vez que as relações sociais 

atuam sobre o discurso e, assim, geram diferentes códigos linguísticos? Para 

Soares (2000), esses códigos criam para o falante diferentes significações e ordens 

de relevância e de organização da realidade.   

Ora, se a elaboração dos códigos linguísticos se inicia muito cedo, pois a 

criança, ao nascer, ingressa em um mundo polifônico (multiplicidade de vozes) e 

polissêmico (multiplicidade de sentidos) bem como transita no tempo e no espaço 

numa constante relação dialógica, as práticas de ensino não poderiam considerar 

que a expressão oral e a construção de sentidos devem ser indissociáveis nos 

avanços discursivos?  Vejamos o que dizem as pesquisas a esse respeito. 

As pesquisas com atenção para a escuta de crianças datam dos anos 90, do 

século XX, no Brasil. São estudos direcionados para análise das diferentes 



16 

 

linguagens produzidas pelas crianças e que inauguraram a presença da criança 

concreta, inserida em contextos sociais e culturais diversificados. (ROCHA, 1999) 

A criança tem sido muito considerada como objeto de estudo, mas pouco 

ouvida como sujeito ativo nas pesquisas. Embora teóricos e comunidade científica 

tenham construído relevantes conhecimentos sobre a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil, ainda é incipiente o conhecimento da experiência a partir 

da voz da criança para a criança. O conhecimento sobre a criança restringe-se, 

predominantemente, a uma representação do adulto a respeito dela, constituindo, 

desse modo, tão somente uma percepção dos sentimentos e pensamentos de 

crianças sobre aspectos de interesses daquele.  

Nessa direção, busquei compreender o que pensam os autores que 

desenvolveram as pesquisas com crianças, estas caracterizadas por mobilizações 

em prol da Educação Infantil. Os estudos de Muller (2006); Martins (2007); Martins e 

Cruz (2008); Oliveira (2008); Nascimento e Brandão (2010); De Angelo (2011); Motta 

(2011); Corsaro (2011); Bombassaro (2012); Del Ré, Paula e Mendonça (2014), em 

síntese, mostram a necessidade de foco para os dizeres das crianças e os sentidos 

produzidos por elas relacionados a assuntos que lhes dizem respeito.  

As pesquisas de Muller (2006) e de Oliveira (2008) reconhecem o valor da 

fala infantil e trazem observações a respeito dos sentidos de infância para as 

crianças, em relação às práticas pedagógicas desenvolvidas. Muller (2006) aponta, 

a partir dos dizeres das crianças na Educação Infantil, os sentidos de uma pré-

escola vista como apêndice do ensino fundamental, pois sofria de todos os 

encaminhamentos próprios desse segmento. Nessa direção, a observação de 

Oliveira (2008) traz, na concepção de crianças com idades entre cinco e seis anos, 

uma infância centrada no sujeito-aluno, porque, segundo as crianças analisadas por 

esta autora, a escola é sem cores e com arquitetura que não lhes favorece, além de 

ser um ambiente de limitado acesso a histórias infantis, com carência de brinquedos 

e massivo consumo de produtos culturais midiáticos.  

Embora esses estudos mostrem preocupação acerca de como a instituição de 

Educação Infantil concebe as infâncias e as práticas realizadas na escola, e, assim, 

convergem, em parte, para o interesse do objeto em pauta, há ainda uma 

necessidade de se apreender os sentidos atribuídos pelas crianças, considerando 

suas vozes nos momentos em que protagonizam as práticas programadas pela 
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escola. Esse interesse constitui foco do estudo porque pressuponho que ao realizar 

tarefas escolares a criança se insere em situações dialógicas. 

Nesse enfoque, os estudos de De Angelo (2011); Alessi (2011); Motta (2011); 

Rychebusch (2011), também relacionados aos sentidos produzidos por crianças na 

Educação Infantil, destacam a roda de conversa como um momento que deve ser 

privilegiado pela inserção da criança em interação com outros sujeitos dialógicos, 

numa prática de compreensão e transformação da realidade. De Angelo (2011) 

defende uma pedagogia capaz de promover a roda de conversa como “espaço-

tempo de sujeitos dialógicos que, ao pronunciarem o mundo, vão compreendendo as 

suas realidades e intervindo sobre elas para transformá-las.” (DE ANGELO, 2011. p, 

56).  A roda de conversa, assim configurada, é favorável ao exercício democrático da 

fala e da escuta para os diferentes sujeitos: crianças, professores (as), e outros 

participantes. A criança, nessa relação dialógica, vai se constituindo sujeito 

producente da linguagem e, na medida em que apreende o mundo e que o 

reinterpreta, atribui sentidos e se produz nele. 

Ainda sobre a perspectiva dialógica nas rodas de conversa, Alessi (2011) 

analisa os enunciados de crianças de quatro e cinco anos em instituições de 

Educação Infantil, considerando o contexto em que ocorrem, ou seja, a situação e 

seus interlocutores, como também os discursos constituintes. Os resultados desse 

estudo são relevantes porque apontam alguns aspectos que indicam práticas 

monológicas e dialógicas que concorrem para atribuição de sentidos pelas crianças, 

a saber: a escolha do tema abordado na roda; a dualidade existente na relação 

adulto-criança; o exercício da contrapalavra, divergindo das e contestando as 

opiniões alheias; a palavra autoritária do professor, preocupado com o normativismo 

e restrito a uma visão maniqueísta; o discurso citado identificado nas vozes infantis; 

a imaginação, a fantasia, a curiosidade, o riso e o humor presentes nas conversas 

das crianças; os ensinamentos infantis e a forma peculiar como constroem 

conhecimentos, em permanente interação.  

A roda de conversa no estudo realizado por Motta (2011) focaliza o interesse 

de desenvolver mecanismos que possibilitem a expressão das crianças para melhor 

organizar as práticas pedagógicas. Para tanto, a autora é guiada pela crença de que 

“a alteridade é central para pensar a construção do sujeito e dos sentidos atribuídos 

às experiências vividas. O eu existe a partir do diálogo com os outros, precisando 

deles para poder tomar forma e consciência de si mesmo.” (MOTTA, 2011, p. 73) 



18 

 

A pesquisa mostra uma tensão observada na escola, porque havia uma 

contradição entre o discurso de valorização da autonomia e formação integral da 

criança e a prática de um discurso “condicionado pela expectativa do professor que 

aliena o sujeito e se aliena ao negar tanto sua singularidade quanto sua 

historicidade.” (MOTTA, 2011, p. 67) 

Há um visível monitoramento da fala e da escuta pela professora, visto que 

direciona repetidas atividades nas rodas de conversa semelhantes, além de 

reafirmar “verdades” por meio de respostas previstas por ela. Assim, a expressão da 

fala das crianças, e, em consequência, dos sentidos atribuídos por elas, se anulam 

em atividades de completar lacunas “por um apagamento das individualidades, 

presentes no coro de respostas ensaiadas às perguntas não formuladas [...]”. 

(MOTTA, 2011, p. 78-79) 

Os achados desse estudo estão direcionados para uma classe de crianças 

com idades entre três e quatro anos, com o interesse de construir um modelo 

pedagógico que possibilite a promoção do direito à voz da criança numa relação 

dialógica. Esses resultados convergem com nossos interesses, quando evidenciam 

uma prática monológica da professora do grupo, que reduz a possibilidade de as 

crianças atribuírem sentidos, o que sugere a necessidade de maior atenção para 

compreensão dos dizeres das crianças e efeitos dos sentidos por elas produzidos na 

roda de conversa e em outras atividades que permitam relações dialógicas.  

Rychebusch (2011) corrobora esse interesse quando afirma a necessidade de 

compreender a organização discursiva de alunos e da professora na roda de 

conversa na Educação Infantil para destacar as interações desses participantes 

nesse tipo de atividade. Os resultados desse estudo revelaram que na rotina da roda 

de conversa a criação de contextos crítico-colaborativos contribui para a promoção 

de transformações nos modos de agir dos alunos e da professora. 

Essas pesquisas, com atenção direcionada para a roda de conversa, apontam 

a necessidade de dar às crianças a oportunidade para expressão do pensamento e 

de suas ideias. Afirmo haver convergência do objeto em pauta com o desses 

estudos pelo fato de se caracterizarem pela natureza dialógica e por constituírem a 

criança um sujeito de voz. Contudo, ressalvo a importância de apreender a natureza 

dialógica das crianças através da compreensão dos sentidos produzidos por elas na 

Educação Infantil, considerando, além das rodas de conversas, outros espaços e 
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tempos da rotina pedagógica onde as manifestações de curiosidade e de 

imaginação infantil também se presentificam. 

Nesse sentido, Corsaro (2011), a partir de fundamentos da Sociologia da 

infância, situa a criança como categoria de destaque em pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos e na Itália. Em seus estudos, propõe considerar os aspectos 

criadores da participação infantil na sociedade e a compreensão de que as crianças 

colaboram ativamente para produção e mudanças culturais, porque são afetadas 

pela sociedade e pela cultura das quais são integrantes. Essas ideias representam a 

noção de reprodução interpretativa, discutida pelo sociólogo da infância, que 

enfatiza, sobretudo, a linguagem e a participação da criança quando esta agrega a 

cultura infantil e a dos adultos de maneira integrada.   

Tais estudos permitem compreender que a criança ao produzir cultura o faz 

para além da imitação, porque se apropriam do mundo adulto de maneira criativa e 

produzem culturas, a partir de perspectivas próprias. Essa atitude infantil sucede os 

primeiros contatos com os mediadores iniciais, os participantes das rotinas 

familiares, e é fortalecida quando as crianças se inserem na cultura de pares, ou 

seja, quando são participantes de grupo de outras crianças e vivem o cotidiano 

juntas. Corsaro (2011) afirma serem as culturas de pares das crianças atitudes que 

contribuem para outras culturas infantis e também para as culturas dos adultos, pois 

todos são afetados através de ações e de interações.  

A natureza dialógica aludida nos estudos supracitados é também marca nas 

pesquisas em aquisição de linguagem, através de observação e escuta de crianças, 

com atenção para aspectos linguísticos e discursivos. Destaco as pesquisas 

direcionadas para explorar o pensamento dialógico, através dos estudos de Del Ré e 

outros (2014) sobre o discurso humorístico e irônico na linguagem infantil; de Vieira 

e Leitão (2014) para investigar condutas explicativas e argumentativas produzidas 

na fala de crianças; e de Grecco e Mendonça (2014) para avaliar a produção escrita 

infantil em gêneros discursivos. Tais estudos se caracterizam pela reflexão prático-

teórica sobre como a criança adquire a linguagem, trazendo questões tais como: 

enunciação oral, sentidos, interação, diálogo, gênero, alteridade, subjetividade, 

ensino e aprendizagem, questões essas caras ao estudo sobre os sentidos 

produzidos pelas crianças.  

Estou consciente de que, de alguma forma, as pesquisas acabam 

convergindo para interesses de estudos já realizados. No entanto, acredito que a 
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abordagem, a partir da interação com as novas circunstâncias, da interlocução com 

os diferentes sujeitos, da inserção nos contextos pesquisados e da construção 

epistemológica, a partir dos fenômenos que se revelam únicos, resulta em novos 

achados e contribuições às práticas aplicadas em situações de escolarização de 

sujeitos que se encontram na Educação Infantil.  

Observei que os movimentos científicos, sobretudo os de natureza 

participativa, caminham para reparação do exercício monológico instalado, para que 

a criança possa firmar sua autonomia, exercer atitudes polissêmicas, romper certas 

lógicas amparadas na visão adultocêntrica, dialogar e apropriar-se dos elementos da 

cultura com base na lógica infantil. Contudo, este movimento de reparação ainda se 

depara com algumas resistências e desafios.  

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação 

para o Século XXI destacou, no final do século XX, a luta contra o insucesso escolar 

como um imperativo para o século XXI. Para os relatores, isso exigiria também 

valorização da cultura oral e os conhecimentos retirados da experiência da criança. 

(DELORS, 1999) 

No entanto, uma consulta por entrada lexical no Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001), divulgado após o primeiro ano do século XXI, revelou que palavras 

tais como: fala, oralidade, voz, cultura oral, tradição oral e escuta não são 

mencionadas no documento. Entre objetivos e metas propostos, o documento 

transcreve o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e destaca “o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo, como meios para o desenvolvimento da 

capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político.” (BRASIL, 

1996) 

 A desvalorização da oralidade, segundo Muniz (2007, p. 40), indicia a 

presença do fenômeno de “expropriação da fala” do aluno, quando em lugar do 

desenvolvimento de produção oral livre realizada pelo aluno, isto é, de expressão 

oral, o professor realizava atividades orais limitadas a leituras de material escrito. A 

autora identifica a supervalorização da escrita como um fator que estaria impedindo 

as manifestações orais do aluno, gerando pouca relevância da oralidade na escola.  

Para Muniz (2007, p. 44), a mudança desse quadro exigiria “devolver a 

palavra ao aluno, para que ele, de fato, construísse o seu próprio conhecimento e a 

sua subjetividade [...] através da expressão oral”, o que, acredito, permitiria maior 

autonomia discursiva para construção de sentidos.  
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Pensando nas crianças da Educação Infantil, acolho também a compreensão 

de Tonucci (2005) de que conceder a palavra às crianças significa dar a elas as 

condições de se expressarem, respeitando suas possibilidades, interesses, desejos, 

necessidades, e o que têm a dizer utilizando a linguagem que lhes é mais adequada.  

Uma vez que a Educação Infantil se constituiu primeira etapa da Educação 

Básica, integrada ao Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 1996), era de se 

esperar que a porta da escola estivesse sempre aberta para duas expressões da 

criança: o falar e o brincar.  

É, então, pela necessidade de expressão de uma das mais fundamentais 

características do ser humano – a de ser simbólico por natureza -, que a expressão 

dos sentidos reclama o seu espaço.  O espaço de participação da criança nas ideias 

construídas, de falar o que pensa, de narrar acontecimentos, de expor suas 

“mentiras” e invencionices, de permitir a projeção do imaginário.  

Assim, houve a necessidade de se compreender como as linguagens da 

criança poderiam se distanciar do formalismo. O interesse é conhecer as expressões 

das linguagens infantis para além de um eixo básico previsto em referenciais 

curriculares. Essa atitude de pesquisa reforça a importância da linguagem oral para 

a construção de conhecimentos e para o desenvolvimento do pensamento.  

Uma vez apontado esse contexto, o problema de pesquisa é sintetizado na 

seguinte questão: o que revelam os atos enunciativos no Grupo 5 possibilita 

ressonância dos sentidos atribuídos pela criança para as práticas de Educação 

Infantil? Como explicar relações desses sentidos com suas próprias ações no campo 

concreto conforme a representação infantil? Disso decorre indagar ainda: Como os 

sentidos atribuídos às práticas pedagógicas pela criança revelam as funções da 

linguagem e as condutas da função semiótica às quais ela recorre? Tais questões 

sugerem que há muito ainda a se considerar a respeito da criança e da livre 

expressão dos sentidos produzidos a partir de leituras de si, do outro, da escola, 

enfim, do mundo.  

O estudo, assim, direciona atenção para a criança e suas manifestações de 

sentidos – quando fala, brinca, canta, desenha, conta, escreve, lê, no interesse de 

auscultar estes momentos simbólicos prenhes de sentidos.   

A ausculta, no sentido mesmo de ouvir o que não está aparente, se expressa 

no desafio de compreender os sentidos produzidos pelas crianças, protagonizados 
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em Cenas Simbólicas2 e atos enunciativos, para construir possibilidades de 

ressonâncias nas práticas de Educação Infantil. Para tanto, objetivei identificar 

traços reveladores de sentidos e as funções da linguagem utilizadas pelas crianças 

nas Cenas Simbólicas, como também traduzir, a partir dos flagrantes da enunciação, 

dizeres das crianças que ressoam na Educação Infantil para ampliação dos sentidos 

das práticas pedagógicas.  

Para a realização da pesquisa, utilizei os fundamentos da Etnopesquisa 

Crítica (MACEDO, 2004, 2010), no que diz respeito à validação do ponto de vista 

das crianças e à implicação do pesquisador participante, porque considerei manter a 

coerência com a perspectiva qualitativa requerida ao estudo com aproximação das 

vozes e dos etnométodos das crianças para dialogar com os sentidos produzidos 

por elas na escola de Educação Infantil. 

 O quadro teórico se configura em Piaget (1973, 1979, 1990) para 

compreensão da função semiótica que concorre para construção do real e condutas 

simbólicas na criança. Bakhtin/Volochínov (2006) e Bakhtin (2011) são referências 

para a perspectiva dialógica do estudo a partir da concepção enunciativa que 

permite uma aproximação com a alteridade da infância. Halliday (1973) fundamenta 

a respeito das funções que a linguagem assume quando utilizada por crianças na 

escola.  

Além desse arcabouço teórico maior, filiado em dimensões filosófica, 

linguística e psicológica, a dimensão pedagógica da pesquisa é sustentada por 

diálogos com estudiosos para o alcance das práticas educativas.   

 Apresento a tese narrada em primeira pessoa, ora no singular, ora no plural, 

porque as compreensões responsivas da pesquisadora em torno do objeto de 

pesquisa entram em relação dialógica com as dos teóricos, dos estudiosos com os 

quais interage direta e indiretamente e dos atores sociais. Convido, então, o leitor a 

percorrer os enunciados apreendidos durante a pesquisa e a conhecer os sentidos 

produzidos para experimentar o pensamento mágico infantil, e, assim, alcançar as 

Cenas Simbólicas aqui projetadas. Este convite expressa a entrega do texto para 

que se apropriem e desejem ser afetados pelos dizeres das crianças, e passem a 

ser agentes de ressonâncias para ampliação dos sentidos da Educação Infantil. 

                                                 
2
 As Cenas Simbólicas, juntamente com os Flagrantes Ressonantes e o Contexto Dialógico que serão aludidos 

em passagens que se seguem, constituem dispositivos de análise criados para este estudo. Os capítulos 2 e 3 

trazem fundamentação e melhor compreensão conceitual e metodológica a esse respeito. 
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Preservando a especificidade dialógica deste estudo, algumas perguntas 

transversalizam o texto em busca de atitudes responsivas em prol das crianças.   

O capítulo 2, “Diálogos que fundamentam a compreensão dos sentidos”, é 

dedicado aos diálogos necessários para leitura, interpretação e análise dos dizeres 

das crianças para compreensão dos sentidos produzidos na Educação Infantil. O 

capítulo anuncia a multirreferencialidade do estudo, destacando conceitos e 

concepções, além de justificar como o próprio objeto sugere o fundamento teórico 

que dará sustentação para interpretação e análise das informações em debate. 

Em “Percursos em busca dos sentidos na Educação Infantil”, capítulo 3, o 

método e a natureza de pesquisa, a inserção e implicação no cenário de pesquisa, 

os dispositivos, procedimentos e as etapas da pesquisa, o tratamento e a análise 

das informações são descritos e justificados como técnicas de percepção e 

apreensão das informações no ambiente analisado. O capítulo traz, também, 

aspectos relacionados aos atores sociais, sujeitos e participantes da pesquisa. 

No capítulo 4, “Ato único: cenas simbólicas e flagrantes ressonantes”, as 

cenas da rotina escolar e os atos enunciativos são analisados visando à 

identificação de traços reveladores de sentidos produzidos pelas crianças e suas 

ressonâncias na Educação Infantil. Aqui as crianças, sujeitos da pesquisa, se 

inserem na relação dialógica com outros participantes, professoras e pesquisadora, 

como também entram em ressonâncias dialógicas com contextos dialógicos e 

eventos cotidianos da escola.  

O capítulo 5, “Resultados responsivos aos sentidos produzidos”, traz a 

discussão dos resultados alcançados, com destaque para aspectos pertinentes à 

pesquisa de campo, cujo conteúdo responde às nossas indagações iniciais, 

dialogando com as informações resultantes do estudo. Os resultados são 

apresentados a partir das compreensões dos sujeitos da pesquisa. 

Nas Considerações Finais, há uma síntese de todo o processo da pesquisa, 

com retomada dos capítulos e defesa da resposta para as questões de pesquisa, ou 

seja, a tese se apresenta e, com ela, as demandas científicas identificadas no 

decorrer do estudo, dignas de novos estudos. 
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2  DIÁLOGOS QUE FUNDAMENTAM A COMPREENSÃO DOS SENTIDOS 

 

O tratamento de um tema é inesgotável. Os limites 
são impostos pelo projeto de dizer, e aquele que diz 
sabe que não dominará por completo os sentidos 
de seu dizer.  

Wanderley Geraldi (2011, p. 14) 

 

Recorrer aos fundamentos teóricos para leitura, interpretação e análise dos 

dizeres das crianças a fim de dialogar com os sentidos que elas atribuem às práticas 

na Educação Infantil requer apresentar os conceitos fundantes desse estudo. Tomo, 

inicialmente, a concepção de infância e o conceito de criança para refletir sobre 

como se deu a evolução desse entendimento. 

A criança está inserida em um tema que, segundo o filósofo Kohan (2006), se 

encontra diretamente associado a uma falta, a uma das faltas mais “infaltáveis” que 

possa existir – a infância. Kohan apresenta a etimologia da palavra originária do 

latim infans, que significa “ausência de fala”, e recorrendo a Castello e Mársico 

(2006)3 destaca:  

 

Um indivíduo de pouca idade é denominado infans. Esse termo está 
formado por um prefixo privativo in e fari, „falar‟, daí seu sentido de 
que não fala‟, „incapaz de falar‟ [...] Em geral, infans podia designar 
criança em idade muito mais avançada que aquela em que „não fala‟ 
[...]. Então, podemos entender que infans não remete 
especificamente à criança pequena que não adquiriu ainda a 
capacidade de falar, mas se refere aos que, por sua minoridade, não 
estão ainda habilitados para testemunhar [...] infans é assim „o que 
não se pode valer de sua palavra para dar testemunho‟. (KOHAN, 
2006, p.1)  

 

Observo com Kohan (2006) que a etimologia da palavra inclui as crianças no 

grupo dos não habilitados e dos incapazes. Prevalecem categorias que denotam 

ausência e, ao situar a criança no plano da ausência, configura-se sua exclusão da 

ordem social. No exercício de romper laços com a “falta” marcada pela etimologia de 

infância, o autor propõe que o conceito de infância seja tomado em uma 

configuração que situe a criança como um sujeito que não pode estar ausente.  

A criança, nessa concepção, é entendida como um sujeito “infaltável”, como o 

é sua palavra, sempre pronta para dar testemunhos variados e significar o mundo. 

                                                 
3
 O filósofo se apóia em Castello; Mársico. Oculto nas palavras. Dicionário etimológico de termos usuais na 

práxis docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
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Como são as crianças os primeiros seres a tomar a palavra no mundo, ou seja, são 

elas quem primeiro aprendem a falar, é obvio que a infância simboliza um rito de 

passagem fundante, especificamente humano – sem uma infância o homem não 

teria como passar da natureza à cultura, visto que esta passagem é mediada pela 

potencialidade da linguagem. (KOHAN, 2006) 

A discussão etmológica da palavra remete à condição social e política da 

criança (ARIÈS, 1981), e à infância como uma construção histórica que surge em 

um dado momento dentro da Sociedade. Durante a Idade Média, as crianças eram 

consideradas sem estatuto social nem autonomia, portanto, meros seres biológicos. 

O surgimento do conceito de infância ocorreu durante a Modernidade, quando a 

ideia sedimentou-se nos contextos da família e da escola, determinando que a 

criança fosse considerada um ser social.  

O pensamento de Ariès (1981) é tomado como referência e ponto de partida 

pelo crítico-social Neil Postman para discutir a invenção e o desaparecimento da 

infância, especificando as condições de comunicação que a tornaram desnecessária 

em um momento e indispensável em outro. (POSTMAN, 1982). O autor da obra O 

desaparecimento da infância anuncia a desintegração do conceito de infância como 

consequência de mudanças no mundo simbólico da criança por influência do mundo 

simbólico do adulto.  

Para defender essa ideia, Postman (1982) se situa nos tempos modernos, 

mostrando como a passagem do surgimento da prensa tipográfica para a invenção 

do telégrafo e o desenvolvimento da mídia eletrônica concederam à infância um 

status de algo sem propósito e insustentável, vulnerável à transformação de suas 

características e a um possível término. Nessa perspectiva, a prensa tipográfica 

criou a infância e a mídia eletrônica a tem feito desaparecer, visto que os meios de 

comunicação interferem no processo de socialização.  

Antes do surgimento da prensa tipográfica no século XVI, as interações 

sociais importantes se realizavam, predominantemente, através da oralidade. O 

surgimento do sistema de impressão possibilitou a difusão de escritos e, 

consequentemente, maior acessibilidade à leitura escrita e a outras formas de 

comunicação. A leitura, no entanto, foi institucionalizada como uma condição do 

adulto. A habilidade da leitura foi determinante para diferenciar o adulto da criança, 

porque marca o início da existência da ideia de uma infância, atribuída aos menores 

que se encontravam fora do processo de escolarização. As crianças só eram 
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consideradas como tais até completarem sete anos de idade, quando elas dominam 

a própria fala e se tornam capazes de entender e opinar a respeito de interesses 

próprios e das mesmas coisas que os adultos. 

Esse pensamento de Postman é importante para a reflexão que assumo na 

produção e leitura de informações deste estudo, que se propôs a investigar os 

sentidos atribuídos às práticas de Educação Infantil pela criança. É preciso 

considerar que a aprendizagem da leitura e da escrita convencional geralmente se 

inicia aos seis anos de idade, quando não são antecipadas para quatro ou cinco 

anos em algumas instituições escolares. Isso, naturalmente, requer uma atenção no 

intuito de garantir maior espaço às expressões simbólicas da criança e, 

consequentemente, para a atribuição de seus sentidos tal como interessa neste 

estudo.   

No Brasil, a concepção de criança mostra a discrepância entre o mundo da 

infância, descrito pelas instituições governamentais nacionais e internacionais, 

daquele em que a criança se encontra imersa. As crianças, atualmente, são 

“enfaticamente orientadas para o trabalho, para o ensino, para o adestramento físico 

e moral, sobrando-lhes pouco tempo para a imagem que normalmente a ela está 

associada: do riso e da brincadeira.” (DEL PRIORE, 2013, p.8)  

Por outro lado, as crianças são seres que trocaram “os laços de obediência 

[...] e de dependência do mundo adulto por uma barulhenta autonomia.” (DEL 

PRIORE, 2013, p. 8). Segundo essa historiadora, estamos diante de quase uma 

onipresença infantil. No entanto, a história da criança no Brasil apresenta passagens 

de sofrimento e violência. Ainda assim, atualmente, profissionais da área de 

educação e terapeutas se perguntam de onde vem o excesso de mimos e a “falta de 

limites” da criança brasileira.  

Del Priore faz coro para uma história da criança brasileira não apenas dando 

ênfase ao passado e presente de tragédias enfrentadas por elas, mas com o 

propósito de observar o lado de contentamento. Isso significa construir a história “da 

criança simplesmente criança, suas formas de existência cotidiana, as mutações de 

seus vínculos sociais e afetivos, sua aprendizagem da vida através de uma história 

que, no mais das vezes, não nos é contada diretamente por ela.” (DEL PRIORE, 

2013, p.14-15). 

Importa nesta discussão conhecer as crianças no contexto da Educação 

Infantil, através das práticas escolares, pela voz das próprias crianças. Isso porque, 
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conforme esclarece Del Priore, “diferentemente de europeus ou americanos, cujas 

culturas produziram desde as épocas mais remotas as imagens, os objetos e as 

representações que nos contam sobre a infância” (2013, p.15-16), no Brasil, ainda 

temos muito a construir, acessando, sobretudo, fontes locais. A esse respeito, Del 

Priore destaca sensíveis memorialistas, como Pedro Nava, que são capazes de 

fazer reviver em seus textos as cores, os sons e os cheiros do passado. Dessa 

forma, muitas crianças anônimas podem ser simplesmente criança num país 

marcado por diferenças regionais e por condições sociais. 

Embora as crianças brasileiras e todas as demais estejam comprometidas 

com sua história individual, não se pode desvencilhá-las do contexto histórico-social 

no qual estão inseridas. A concepção de infância subjacente a questões sociais e 

políticas ainda se distancia do mundo em que a criança se insere e da afirmação de 

criança produtora da cultura. Kramer (1994) nos ajuda nesta compreensão, quando 

aponta duas concepções para entender a inserção da criança: a condição infantil 

diferenciada da natureza infantil. 

Os fatores que o contexto histórico-social comporta, incluindo aspectos 

econômicos e políticos, determinam a condição infantil e incidem sobre os papéis 

assumidos pela criança. Nesse sentido, Kramer (1994) fala em populações infantis, 

em lugar de população infantil homogênea. Falar em populações infantis se constitui 

uma concepção atual, determinada historicamente pelas formas de organização da 

sociedade. A criança é vista como um ser social, que se modifica nas e pelas 

relações, no contexto em que se encontra inserida.   

A referência ao pensamento desses estudiosos sobre a ideia de infância e de 

criança é pertinente ao estudo sobre os sentidos produzidos pelas crianças na 

Educação Infantil.  A concepção de Ariès (1981) por enfatizar que as formas de 

organização social influenciam na visão que se constrói da criança; a de Postman 

(1982) cabe por provocar a reflexão de que o domínio da fala pela criança e sua 

capacidade de opinar não deve atribuir a ela as mesmas exigências de expressão 

do pensamento e da linguagem tal como são direcionadas ao adulto; a de Kramer 

(1994) porque fala em infâncias, a criança como parte de populações infantis 

heterogêneas, e com diferenciados processos de socialização; a de Kohan (2006) 

colabora para minha compreensão porque o autor propõe que a concepção de 

infância situe a criança de maneira que não se reporte a nenhum tipo de falta; e, por 
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fim, a concepção de Del Priore (2013) se integra por incentivar a construção da 

história da infância pela voz da criança. 

 Circunscrevi a concepção de criança nesses autores, mas aqui demarco que 

há uma concepção que emerge do estudo realizado e situa o nosso sujeito de 

pesquisa, cujas características se distanciam de um sujeito passivo, com inocência e 

pureza, que deve ser protegida contra mazelas do mundo adulto, como sugere a 

concepção moderna de infância em Ariès (1998). As crianças, no estudo 

empreendido, são ativas, falantes, são sujeitos da linguagem, que transitam no 

tempo e no espaço através das palavras.  

A ideia de criança, nesse sentido, é de um movente inaugurador, pois recria 

quando fala, inventa e reinventa, dá visibilidade ao inesperado, se manifesta no 

cotidiano que protagoniza, inspirando teimosia, traquinagem, caprichos, atitudes 

arteiras, peraltices. Dessas atitudes, emerge também nossa ideia de infância, com a 

criança como instituinte epistêmico cultural, ou seja, sujeito que é capaz de criar 

mundos a partir de sua própria condição.   

Guiados por esta concepção de criança, passemos a outros conceitos, como 

também a teóricos e estudiosos que representam caros fundamentos para leitura, 

interpretação e análise das expressões das crianças.  

Considerando que cada pesquisa é singular, que a enunciação é única e que 

os sujeitos protagonizam situações discursivas particulares, a perspectiva dialógica 

adotada para o estudo permitiu a construção de caminhos interpretativos inspirados 

na concepção enunciativa de orientação bakhtiniana. (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

Ao tomar os dizeres das crianças como um fenômeno social e não priorizar 

procedimentos de análise linguística considerando enunciados isolados, dissociados 

do contexto de produção, justifico a filiação à concepção enunciativa de orientação 

bakhtiniana. Nesse enfoque, enunciação, sentido, atitudes responsivas e 

ressonâncias dialógicas constituem noções fundamentais para nossas 

compreensões, porque dialogam com os dispositivos de análise criados, a saber: 

Cenas Simbólicas, Contexto Dialógico, Flagrante Ressonante. 

Bakhtin (2011) emprega um único termo – viskázivanie - ao se referir ao ato 

de emissão do discurso, a enunciação, e também ao discurso já pronunciado em um 
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passado remoto, o enunciado4. A enunciação é o produto da interação de indivíduos 

socialmente organizados, e mesmo que não haja um interlocutor real, ela se dá em 

função da pessoa desse interlocutor. Essa orientação da palavra em função do 

interlocutor tem uma importância grande para o estudo que desenvolvemos, porque 

importa compreender as expressões da criança, considerando as condições reais da 

enunciação que as determinam. Isso implica, antes de tudo, validar a situação social 

e considerar a enunciação como produto da interação social de indivíduos, visto que 

“toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte.” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 116-117) 

A enunciação é, assim, um ato de fala que, mesmo quando se realiza como 

ato individual, ou seja, como atividade mental do sujeito, constitui um território social 

da mesma forma que a expressão do sujeito, porque o percurso que leva da 

atividade mental até a enunciação, situa-se, fundamentalmente, em território social. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

 No conceito linguístico de sentido na obra bakhtiniana, prevalece a categoria 

diálogo, do qual o sentido participa e o significado não. A enunciação é, portanto, 

parte do diálogo, de um processo de comunicação ininterrupto. O enunciado, posto 

em diálogo, é a interação de pelo menos duas enunciações, que exige a alternância 

dos sujeitos do discurso. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

A pesquisa de campo, sustentada por essa concepção enunciativa, permite 

um constante movimento de aproximação com a alteridade, ou seja, com a 

compreensão de que a existência do eu sempre pressupõe o outro dialógico. Para 

Bakhtin (2011), é na relação com a alteridade que os sujeitos se constituem, porque 

nos transformamos sempre através do outro. O outro, nesse sentido, é o sujeito 

parte da interlocução na relação falante-ouvinte, a quem nos dirigimos para defender 

uma posição e para correlacioná-la com a palavra desse outro.  

Essa aproximação se torna possível, ao tomar os enunciados da criança, em 

seu contexto de produção, visto que a enunciação é única, singular, e nisso reside 

todo o seu sentido. Assim, a perspectiva básica da alteridade, constituída pelos 

                                                 
4
 Na textualidade da tese, emprego enunciação sempre que a referência for ao momento em que a pesquisadora 

esteve em cena participante da relação dialógica e parte do ato enunciativo. O termo enunciado será utilizado em 

momentos de recuperação e repetição do dizer da criança para fazer referência ou para análises. 
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sujeitos – adulto e criança – é central para pensar a construção dos sentidos 

atribuídos às práticas escolares. 

 O diálogo real, e não aquele sistematizado em formato de entrevista, permite 

a alternância dos sujeitos do discurso, porque possibilita que as enunciações dos 

interlocutores, denominadas réplicas, se alternem. Isso ocorre porque, “cada réplica, 

por mais breve e fragmentária que seja, possui uma conclusibilidade específica ao 

exprimir certa posição do falante que suscita resposta, em relação à qual se pode 

assumir uma posição responsiva.” (BAKHTIN, 2011, p. 275) 

Essa compreensão sobre a relação entre diálogo e sentidos norteou a 

escolha do diálogo como dispositivo mediador das interações com as crianças, visto 

que os gêneros discursivos do cotidiano, como o diálogo e a conversa, são mais 

apropriados para aproximação das crianças. Nesse sentido, o texto oral da criança 

se constituiu o dispositivo mediador. A enunciação oral, materializada em diálogos, é 

tomada como unidade de análise, que instancia os sujeitos e revela o jogo singular 

na atualização individual para produção de sentidos particulares a cada ato 

enunciativo.  

A compreensão dos sentidos da enunciação é orientada pelo contexto 

correspondente, e, na condição de pesquisadora, sou parte desse contexto, visto 

que “a cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, 

fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto 

mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa 

compreensão.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 137) 

Assim sendo, o fazer interpretativo é dialógico, construído pelos sentidos das 

crianças e dos outros responsivos. Não poderia ser de outra forma. A pesquisa de 

campo é guiada de maneira dialógica e, assim, se tece por meio de perguntas: as da 

pesquisadora, as das crianças, as da professora, as dos teóricos e as dos 

estudiosos, em busca de um sentido, potencialmente infinito.  

O sentido pode ser infinito, mas este só pode se atualizar em contato com 

outro sentido, o do outro responsivo, porque o sentido está sempre situado entre os 

sentidos em um elo na cadeia de compreensão discursiva. (BAKHTIN, 2011). Esta 

compreensão integra a perspectiva que desejo abordar sobre os sentidos 

produzidos pelas crianças na relação dialógica com a professora, com a 

pesquisadora e entre si, porque, a partir do que cada sujeito enuncia, construímos 

possibilidades de sentidos, e não apenas um significado único.   
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O exercício de análise dos enunciados das crianças para conhecer os 

sentidos é, portanto, guiado pelo último preceito de Bakhtin (2011), que coloca o 

sentido como liberdade e a interpretação como seu exercício. Significa dizer que o 

sentido nasce da prática de interpretação, possível apenas a partir do encontro de 

dois ou mais sujeitos, porque a relação dialógica é constituída por meio de 

perguntas e respostas próprias do diálogo real. Desse modo, “os sentidos são 

respostas a perguntas. [...]. O sentido sempre responde a certas perguntas. Aquilo 

que nada responde se afigura sem sentido para nós, afastado do diálogo [...]. No 

diálogo existe uma potência de sentido.” (BAKHTIN, 2011, p. 381) 

Os conceitos de enunciação e sentido, integrados aos de enunciado e de 

diálogo constituem fundamentos que orientam a observação e interpretação dos 

diferentes momentos de práticas no cenário do Grupo 5, os quais denominei de 

Cenas Simbólicas: Aula de Artes, Hora do Relaxamento, Hora da Leitura, Roda de 

Conversa e Hora da Escrita. Considerei, assim, que as Cenas Simbólicas constituem 

o espaço onde a enunciação se materializa e é representativa da alteridade e do 

dialogismo.   

Apresentados os conceitos de enunciação e sentido com filiação ao objeto de 

pesquisa, resta-nos explicitar as noções de atitude responsiva e de ressonâncias 

dialógicas compondo a filiação à concepção enunciativa bakhtiniana para 

interpretação das manifestações infantis.  

Sendo o sentido respostas às perguntas, todo falante está determinado para 

uma compreensão ativamente responsiva, isto é, o falante não espera uma 

compreensão passiva do ouvinte a quem ele dirigiu a palavra. Há sempre uma 

expectativa de uma resposta, seja esta uma concordância, uma participação, 

objeção, execução, negação, rejeição etc., porque o sujeito sempre definirá sua 

posição correlacionando a outras posições. Nisso reside a atitude responsiva no 

cenário enunciativo.  

A enunciação, como parte do diálogo e de um processo de comunicação 

interrupto, conta com a compreensão plena de qualquer discurso, o que sempre 

pressupõe uma atitude responsiva. A cada palavra da enunciação do outro que o 

sujeito está em processo de compreender, há correspondência com suas próprias 

palavras, formando, assim, uma réplica. Desse modo, quanto mais numerosas e 
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substanciais forem as réplicas5, mais profunda e real será a compreensão. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

O papel do outro responsivo é muito importante porque é a esse outro que o 

pensamento de quem enuncia se dirige pela primeira vez, através de atos 

enunciativos, e se torna um pensamento real direcionado a um participante ativo na 

comunicação discursiva. Essa compreensão é precisa porque, em cada Cena 

Simbólica, a atenção é direcionada para as atitudes responsivas das crianças, com 

intenção de flagrar traços enunciativos prenhes de sentidos, ou seja, o foco está 

para a resposta da criança a um enunciado anterior, para o seu ponto de vista como 

outro responsivo.   

A atitude responsiva implica na relação mútua dos enunciados que se 

refletem e, por isso, não são autossuficientes. A atitude responsiva é uma resposta 

de um sujeito discursivo a outro sujeito dentro da relação dialógica, mas cada 

enunciado é pleno de ressonâncias de outros enunciados com os quais estão 

ligados, constituindo, assim, as ressonâncias dialógicas. (BAKHTIN, 2011) 

A lógica das ressonâncias dialógicas entre os enunciados é análoga a do 

pensamento. O pensamento de um sujeito é construído em processo interativo com 

o pensamento do outro. O mesmo se observa com os enunciados, porque neles 

ressoam palavras do outro. A ressonância dialógica é, então, constituída pela 

diversidade de sentidos gerada pelo encontro de diferentes enunciados na cadeia da 

comunicação verbal, porque todo enunciado, além de gerar uma reação do ouvinte, 

faz com que este se torne um locutor e, em algum momento, o seu discurso 

subsequente será enunciado com ecos do discurso precedente. (BAKHTIN, 2011) 

Essa perspectiva de compreensão do enunciado associado aos elos 

precedentes que o determinam e geram atitudes responsivas e ressonâncias 

dialógicas guia a leitura e análise das Cenas Simbólicas e dos sentidos atribuídos 

pelas crianças, sobretudo para fundamentar a ideia de Flagrante Ressonante 

construída para este estudo. O Flagrante Ressonante está associado a duas 

condutas: a de se afetar pelos dizeres das crianças, e assim flagrar suas atitudes 

responsivas, e a de perceber os sentidos de seus dizeres e construir ressonâncias 

para a Educação Infantil.  

                                                 
5
 Estamos cientes de que para Bakhtin a noção de réplica corresponde à contra-palavra, uma relação com o ato 

de argumentar, mas consideramos, também, a partir da epistemologia cognitiva, que as crianças, sujeitos de 

nossa pesquisa, se orientam pela linguagem egocêntrica, por isso não produzem réplicas no sentido de 

contestações, mas reagem e se posicionam frente a todo contexto dialógico.  
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Nesse enfoque, o Flagrante Ressonante antecipa os elos subsequentes da 

comunicação discursiva, porque projeta possibilidades de repercussão do dizer da 

criança. Isso é o que importa da ressonância dialógica, o dizer procede de alguém e 

se direciona a outro alguém. Este outro pode ser afetado por este dizer e emprestar 

sentido ao que fora flagrado para ressoar como atitudes que podem afetar ou não 

outras pessoas e outros espaços.  

Cada Flagrante Ressonante, a saber: O sol tem medo da chuva: raciocínio 

artelógico6; Olho que fala e brinca: brincadeira tem voz e vez; Leituras para contar: 

uma história escuta a outra; De lápis preto? - escrita cromática, revela como o 

enunciado da criança é “pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 

quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 

2011, p. 297). Esta característica do enunciado permite a compreensão das palavras 

e uma reação apenas àquelas que provocam em nós atitudes responsivas diretas e 

ressonâncias dialógicas.  

Enunciação, sentidos, atitudes responsivas e ressonâncias dialógicas, neste 

estudo, dialogam com duas funções utilizadas pelas crianças, sujeitos da pesquisa, 

para mediar suas interações no ambiente escolar: a função da linguagem 

(HALLIDAY, 1973) e a função semiótica. (PIAGET, 1973,1979, 1990, 2001) 

Para proceder à análise do fenômeno linguístico, este de natureza semântico-

discursiva, e não a uma análise linguística, recorro a Halliday (1973) com os 

fundamentos sobre as funções que a língua assume quando usada por crianças na 

escola. Destacam-se sete funções com diferentes práticas de uso: instrumental, 

utilizada para satisfação das necessidades materiais; reguladora, para regular 

condutas; interativa, para ajustar a relação com os outros; pessoal, para expressão 

da identidade; heurística, usada para aprender e explorar a realidade; imaginativa, a 

partir da qual a criança cria a realidade; e, por fim, a representativa, para estabelecer 

comunicação de conteúdo.   

Essas funções me orientam para a compreensão da inserção das crianças do 

Grupo 5 nas Cenas Simbólicas confrontando a lógica escolar com os sentidos 

revelados a partir da lógica infantil. A função interativa alicerça a compreensão das 

                                                 
6
 O raciocínio artelógico se refere ao modo de pensar e fazer as ações escolares pela criança, uma lógica de fazer 

artesanal que valoriza a imaginação infantil. Trata-se de uma denominação originada do estudo em pauta, criada 

a partir do flagrante de conhecimentos construídos pela criança para atribuição de sentidos ao conteúdo  

apresentado pela professora. Essa discussão é contextualizada no capítulo 4 desta tese. 
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Cenas Simbólicas, onde a alteridade é condição da relação dialógica. Com relação à 

função representativa, nossa atenção se direciona para os sentidos dos conteúdos 

previstos para a rotina da Educação Infantil. No que se refere às funções 

instrumental e pessoal, estas servem de sustentação para apreender e explicar as 

expressões infantis com vistas ao alcance de suas necessidades, e também para 

perceber como marcam a própria identidade no grupo da escola. A função 

reguladora norteia a observação dos sentidos das regras da escola segundo a lógica 

escolar e da criança. A função heurística visa a identificar a atenção para atitudes 

responsivas das crianças indicativas de exploração da realidade, e a função 

imaginativa orienta a percepção das ressonâncias dialógicas reveladoras da criação 

infantil.  

 Esses fundamentos têm relevância não somente para a compreensão dos 

comportamentos expressivos da criança inserida na escola e para a explicação das 

relações entre as circunstâncias sociais apresentadas nas Cenas Simbólicas, mas 

também para o estudo da exploração e criação da realidade pela criança no que 

tange à atribuição ou negociação de sentidos em situação de aprendizagem. 

Os estudos de Piaget (1990) sobre a função semiótica trazem sustentação 

para compreender a capacidade intelectual que tem a criança de gerar ações, tendo 

em vista que sustentam toda forma de expressão através das condutas simbólicas 

construídas via representação interna do mundo da criança. São cinco condutas que 

constituem o estágio do desenvolvimento intelectual da criança correspondente ao 

pensamento simbólico: o jogo simbólico, que permite a reprodução de situações já 

vividas pelo indivíduo, quando a criança se torna capaz de tomar papéis sociais e 

imitá-los; a imagem mental, produto da interiorização dos atos da inteligência, que 

permite ter o objeto ou ação distante em pensamento; o desenho, que expressa a 

fase de evolução da representação interna, as ideias sobre a realidade; a imitação 

diferida, que permite ao sujeito reproduzir ações na ausência dos modelos 

inspiradores; a linguagem verbal, que decuplica o poder do pensamento e permite 

ao sujeito transitar no tempo e no espaço através das palavras, compreensão a 

respeito do que diz Piaget e Inhelder (1981) e Piaget (1990) sobre uma das funções 

da linguagem quando aparece a conduta semiótica que ganha uma grande 

visibilidade, porque a criança passa a falar se reportando ao passado ou evocando 

uma ação futura.  
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Esse conhecimento permite compreender as Cenas Simbólicas constituídas 

pela representação infantil, os atos enunciativos constituídos pelo esquema infantil 

de apreensão do mundo, de construção do real e de formação do símbolo (PIAGET, 

1973,1979, 1990, 2001), além de possibilitar entender como os sentidos expressos 

pela criança recorrem a toda forma de linguagem, inclusive aos elementos 

extralinguísticos.   

 As crianças do Grupo 5 participantes das Cenas, com idades entre quatro e 

seis anos, compõem o grupo daquelas que, geralmente, já se encontram no período 

do pensamento simbólico, demarcado pela capacidade de representar o mundo. 

(PIAGET, 1979). Portanto, a função semiótica compõe as Cenas Simbólicas porque 

pressupomos a capacidade intelectual da criança de gerar representação, seja de 

um fato, um objeto ou um sentimento.   

Considerando que a linguagem é uma expressão básica, fundante no 

processo de adaptação social, e a criança a apreende, em alguns momentos de 

forma socialmente impositiva, acreditamos que este sujeito não expressará suas 

necessidades e experiências mais singulares da mesma maneira como o adulto as 

expressa. Assim é que ela, “via sistema de símbolos, cria formas de expressão mais 

adaptáveis a si própria” (PIAGET; INHELDER, 1982, p. 52) para expressão de seus 

dizeres, de suas ações e para produção de sentidos.  

Decorrida a exposição desse arcabouço teórico maior, representativo de uma 

ancoragem que fundamenta a compreensão do dizer da criança do ponto de vista 

filosófico, linguístico e psicológico, o objeto, por também ser tecido por um viés 

pragmático, exige a entrada no texto da criança com lentes pedagógicas, visto que 

há um discurso do conhecimento de ordem prática.  

Assim sendo, para análise das Cenas Simbólicas, os fundamentos teóricos de 

base entram em interlocução com as ideias de: Barbosa (2000, 2006) e Ribeiro 

(2012), que dialogam sobre rotina e cotidiano na Educação Infantil; Brasil (1998), 

que fundamenta a respeito das atividades pertencentes aos eixos de trabalho Artes 

Visuais e Linguagem Oral e Escrita, inseridos no âmbito da experiência de 

Conhecimento de Mundo; Kishimoto (2011), que trabalha com a concepção de jogo, 

brinquedo e brincadeira e relação com o mundo imaginário da criança e com a 

criação do objeto lúdico; Malaguzzi (2004), que contribui com a noção de exploração 

e construção da realidade pela criança, de maneira criativa e simbólica, através de 

diferentes formas de expressão e de linguagens. 
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Para discutir questões mais especificamente relacionadas à educação e 

linguagem, os diálogos acontecem com: Colomer (2007), a respeito das dimensões 

da leitura - dimensão autônoma (leitura silenciosa) e dimensão socializadora (leitura 

compartilhada); Ferreiro e Teberoski (1999), com discussão sobre atos de leitura e 

funções da leitura - noções de ler sozinho e ler com os outros, de ler para conhecer 

e ler para socializar, além da relação entre desenho e escrita no início da 

representação gráfica infantil; Matos (2007), e as diferenças entre leitura e contação 

de história - palavra oral e palavra escrita; percepção auditiva e percepção visual; a 

arte do contador de história; e por fim, Beltrão (2006), com os instrumentos gráficos 

e sua relação com a escrita na escola.  

Conhecidos os fundamentos teóricos que fundamentam a compreensão de 

fenômenos linguísticos e cognitivos no cenário da Educação Infantil, passemos a 

percorrer os caminhos em busca dos sentidos atribuídos pelas crianças.  
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3  PERCURSOS EM BUSCA DOS SENTIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Um observador não tem posição fora do mundo 
observado, e sua observação integra como 
componente o objeto observado. Isso se aplica 
inteiramente aos enunciados plenos e às relações 
entre eles. Eles não podem ser entendidos de fora. 
A própria compreensão integra o sistema dialógico 
como elemento dialógico, e, de certo modo, lhe 
modifica o sentido total.   

 
Mikhail Bakhtin (2011, p. 332) 

 

3.1 MÉTODO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

A escolha da metodologia se deu a partir de algumas reflexões, mediadas 

pelas ideias que antecipávamos sobre a natureza do objeto, mas também pelas 

primeiras impressões no cenário empírico a ser descrito neste capítulo. 

Atos enunciativos, representações simbólicas e sentidos produzidos pela 

criança na Educação Infantil, inevitavelmente, acionaram a interlocução teórico-

metodológica guiada por abordagem de inspiração da filosofia compreensiva, 

sustentada na Etnometodologia teorizada por Harold Garfinkel – uma teoria do social 

– que, ao focalizar o interesse de compreender como a ordem social se realiza a 

partir das ações cotidianas, consubstanciou-se numa teoria dos etnométodos, ou 

seja, modos, jeitos e maneiras de compreender o mundo e resolver os impasses da 

vida. Macedo (2010, p. 68-69), lembra que “os etnométodos emergem das práticas 

cotidianas, dos processos educacionais que não se enquadram jamais na noção de 

constância do objeto.”  

Nessa vertente etnometodológica, busquei inspiração nos pressupostos da 

Etnopesquisa Crítica para orientação das etapas de investigação, interpretação e 

análise durante a pesquisa. A Etnopesquisa se mostra relevante por praticar uma 

hermenêutica de natureza sociofenomenológica e crítica, o que significa considerar 

os processos que constituem o ser humano em sociedade e em cultura, 

compreendendo esta como algo que transversaliza toda e qualquer ação humana.  

Nesse enfoque, as ações foram direcionadas para compreender e realizar 

interlocuções a partir do rigor heurístico das crianças. Um rigor que não se confunde 

com rigidez, fixidez, inflexibilidade (MACEDO, 2009). Este rigor se adéqua à 

pesquisa desenvolvida por se configurar num campo de viés polissêmico, em que os 
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sentidos produzidos pelas crianças, revelados em atos enunciativos, se constituem 

em elementos do diálogo. A pesquisa é, portanto, desenvolvida com as crianças e 

não sobre as crianças.  

 O significado de rigor heurístico ainda causa estranheza, porque no campo da 

pesquisa qualitativa não se segue um rigor metodológico como aquele exigido nas 

pesquisas de modalidade quantitativa em que se delineiam valores das ciências 

duras; ao contrário, objetivam-se métodos consonantes com a visão de mundo e de 

conhecimentos que evidenciem a história e a historicidade, a linguagem, a 

experiência vivida, a coparticipação, o diálogo, a intersubjetividade. (BICUDO, 2008) 

 Portanto, a compreensão sobre o ato de descrever como um valor simbólico, 

um ato político, cultural e ideológico foi o foco principal. Nessa perpectiva, descrever 

é um ato que “se configura desde o ponto de vista semiótico como um esforço 

descritivo de construção, de codificação da realidade, do vivenciado que se torna 

empírico no momento em que se torna objeto de minha experiência subjetiva [...]”. 

(BORDAS, 2002, p. 7) 

Desse modo, a pesquisa foi pensada como a construção de uma realidade a 

ser descrita. Constrói-se, assim, nas representações que antecedem a lógica de 

tempo e espaço real. O pesquisador é um descritor – aquele que destaca um ato de 

representação - do que ele pretende animar, privilegiar, considerar como 

circunstância de emergência (BORDAS, 2002), portanto já traz consigo um olhar 

problematizante revelador da dimensão lacunar. 

 A atitude de compreender, na pesquisa de campo, se destacou como um ato 

influente na dinâmica de investigação, no percurso metodológico adotado. Isso 

porque a compreensão “contém a gênese da consciência histórica, uma vez que 

significa a capacidade da pessoa humana – e no caso do pesquisador – de se 

colocar no lugar do outro [...]”. (MINAYO, 2008, p.327-328) 

 Com Gadamer (1999), observamos que o compreender é a maneira como a 

realidade, a resistência, o absurdo e o incompreensível alcançam validade. Um 

compreender que não compreende o outro, “mas aquilo que este nos diz verdadeiro. 

Com isso eu tenho em mente aquela verdade que revela a alguém somente através 

do tu, e somente pelo fato de que aquele permite que esse outro lhe fale algo.” 

(GADAMER, 1999, p.24-15). Nesse sentido, o ser que pode ser compreendido é a 

linguagem. Significa, então, que em pesquisas é ingênuo acreditar que há domínio 

absoluto sobre o sujeito.  
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Portanto, a compreensão será sempre participativa, conversacional e 

dialógica. Isso porque haverá sempre uma ligação direta com a linguagem, sendo 

conquistada somente através de uma lógica de pergunta e resposta – uma lógica de 

diálogo (DENZIN, 2006). Na pesquisa realizada, perguntas e respostas não se 

figuram como nos moldes de entrevista programada ou monitorada, mas de 

perguntas e respostas que surgem de uma inquietação, de uma necessidade de 

compreensão no momento mesmo da apreensão dos fenômenos. “A compreensão é 

algo produzido nesse diálogo, e não algo reproduzido por um intérprete por meio de 

uma análise do diálogo que ele procura compreender.” (DENZIN, 2006, p. 199) 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a perspectiva qualitativa se 

apresenta para este estudo porque permite explorar o cenário com a participação 

direta dos atores sociais para compreender os fenômenos que se apresentam, como 

informações apreendidas que não podem ser delimitados por categorias de análise a 

priori. Procura, então, descrever, com a precisão possível, como o objeto de 

pesquisa se revela, além de sua relação com os acontecimentos, sua natureza e 

características, conduzindo para a construção de procedimentos, conforme os 

diálogos entre pesquisador e sujeitos da pesquisa se interpõem.    

Do ponto de vista do procedimento técnico, é a observação participante que 

permite se impregnar nas ações e atitudes. (MACEDO, 2010). Na pesquisa, de viés 

conotativo, apreender tal subjetividade não é uma tarefa simples, pois exige, antes, 

o acolhimento para participação nas ações, quase sempre não planejadas. Ao 

adotar esta metodologia de pesquisa, assumimos uma atitude de escuta e 

elucidação de diversificados acontecimentos. Tal postura contribui para o 

reconhecimento de implicações políticas e ideológicas subjacentes às práticas 

sociais protagonizadas no espaço de pesquisa. 

 A partir de Macedo (2010), assimilamos também as bases do modelo 

construcionista de Goffman para compreensão do dispositivo etnocenológico de 

pesquisa. Para a dramaturgia social de Goffman, o conceito de representação se 

refere a toda atividade de um indivíduo diante de um grupo particular de 

observadores, em que ele tem alguma influência; “significa transmitir e constituir uma 

verdade, com todas as contradições e paradoxos que alguém de fora possa 

apreender”. (apud MACEDO, 2010, p. 129) 
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Esse dispositivo lida com apreensão dos papéis desempenhados pelos atores 

sociais, permitindo compreender determinada organização interativa de significados 

socialmente constituídos. Sobre isso, Macedo acentua. (2010, p. 129): 

 

Os diversos rituais da prática pedagógica são um exemplo que nos 
mostra como papeis diversos entram em cena, mobilizados pelos 
interesses particulares de cada ator, para ao final constituírem atos 
que legitimam e instituem, ao mesmo tempo, uma dada estrutura 
sociocultural. 
 

Os estudos realizados pela etnocenologia, conforme Pradier (apud MACEDO, 

2010), também direcionam o foco para as práticas e os comportamentos 

espetaculares. Nesse enfoque, a etnopesquisa se interessa pelos etnométodos, 

processos e conteúdos das interações e dos papéis desempenhados pelos atores 

sociais, de onde surgem os significados e os sentidos. Através da perspectiva 

etnocenológica, observamos as cenas e os atos enunciativos protagonizados pelas 

crianças como acontecimentos que revelam toda forma de expressão mediante 

múltiplas linguagens.   

 

3.2 INSERÇÃO E IMPLICAÇÃO NO CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A inserção no cenário de pesquisa envolve procedimentos formais 

necessários à oficialização da pesquisa e do pesquisador. No caso do estudo 

realizado, sua autorização dependeu de contatos institucionais, interpessoais e de 

tramitação de documentos requeridos. Além das formalizações, a entrada no cenário 

respeitou aspectos próprios de nossa orientação metodológica, a Etnopesquisa 

Crítica, o que exigiu, junto à instituição que serviu de cenário de pesquisa, definir 

critérios mais adequados para realização do estudo investigativo, considerando, 

sobretudo, as crianças, sujeitos da pesquisa, como também as professoras (a 

permanente e a de Artes) e a pesquisadora, participantes da pesquisa. 

O primeiro procedimento para inserção no cenário de pesquisa aconteceu, em 

12 de março de 2012, com o pedido de autorização junto à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Esporte e Lazer (SECULT)/Coordenação da Coordenadoria de 

Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP). Nessa oportunidade, a SECULT contribuiu 

com sugestão de escolas, a partir dos critérios por mim apresentados, com 

adequação aos objetivos do estudo. A Coordenadora da CENAP orientou para a 
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necessidade de comunicar ao órgão quando da definição da escola para que ela 

pudesse enviar, via e-mail, a autorização da pesquisa (ANEXO A), como também 

exigiu encaminhar à escola uma solicitação da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (ANEXO B). 

Após visita a cinco escolas, o cenário de pesquisa ficou definido como uma 

escola de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, situada em um bairro 

popular da cidade de Salvador, onde há uma única sala do Grupo 5 da Educação 

Infantil com funcionamento no turno vespertino, portanto, em período parcial. Tal 

definição se justifica por atendimento aos seguintes critérios: oferta de Grupo 5; 

classe com crianças com idades entre quatro e seis anos, com possibilidade de 

acompanhamento das crianças quatro anos no ano subsequente; Grupo 5 com 

regularidade de matrícula na escola, ou seja, sem intermitência de oferta; classe 

com Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)7; anuência da pesquisa do tipo 

observação participante. 

A definição do Grupo 5, no qual a pesquisa foi desenvolvida, formado por 

crianças com idades entre quatro e seis anos, aqui identificadas por três letras 

correspondentes às iniciais de seus nomes e sobrenomes, também reúne aspectos 

que justificam a escolha. O primeiro aspecto se refere ao interesse pelos enunciados 

orais produzidos pelas crianças, considerando que, a partir de quatro anos, 

geralmente elas estão na fase de construção do discurso narrativo. Outro aspecto é 

a possibilidade da criança já se encontrar na fase de desenvolvimento do período 

simbólico, portanto, período marcado por representações de natureza simbólica com 

utilização da linguagem expressiva oral. O terceiro aspecto representa uma 

preocupação e se direciona para a criança dessa faixa etária como protagonista dos 

desafios da fase inicial de escolaridade, com possibilidade de ter suas leituras 

simbólicas silenciadas. 

Considerando que o primeiro semestre letivo de 2012 foi marcado por 

paralisações e indicativos de greves, a apresentação do projeto à Direção e às 

professoras da classe, aconteceu no dia 06 de julho de 2012, com a finalidade de 

estabelecer vínculos de confiança com a equipe escolar e para esclarecer sobre o 

tipo da pesquisa, os objetivos, os procedimentos a serem realizados, a exclusão de 

                                                 
7
 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil é um profissional que atua junto às crianças nas diversas fases de 

Educação Infantil, auxiliando o professor no processo ensino-aprendizagem, além de auxiliar na execução de 

atividades pedagógicas e recreativas, como também nos cuidados de higiene e alimentação. 
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possibilidade de riscos, a confidencialidade e o direito de recusar ou desistir da 

participação. 

Em um segundo encontro, em 13 de julho de 2012, firmamos compromissos 

de atender às solicitações necessárias para as ações a serem realizadas na escola 

com as crianças e demais participantes, o que foi feito através de documentos, tais 

como: Carta de Anuência da Direção da escola, Termo de Assentimento da 

professora e o Termo de Consentimento livre esclarecido para os pais, cujos 

modelos estão apresentados nos Anexos C, D e E, respectivamente. Então, 

definimos o calendário das observações, os horários, as participações do 

pesquisador na rotina, além de outros combinados necessários para não 

comprometer a ordem escolar. 

A pesquisa de campo ocorreu no segundo semestre de 2012 (18 de julho a 28 

de novembro) e durante o primeiro semestre de 2013 (18 de março a 29 de julho). 

Em 2013, a investigação foi realizada em uma nova turma, apenas com as crianças 

que participaram da pesquisa em 20128. As sessões de construção de informações 

aconteceram às segundas e quartas-feiras, e, eventualmente, às sextas-feiras 

(excluindo-se feriados e paralisações), totalizando 54 sessões.  

A equipe escolar foi receptiva ao projeto, e as professoras, notadamente, 

demonstraram preocupação referente a alguns momentos do calendário escolar, 

sugerindo ajustes no calendário da pesquisadora em relação àquelas atividades 

programadas pela escola que, geralmente, não podem ter interferências: projetos, 

visitas programadas, reuniões e eventos.   

O contato com os pais para assentimento da participação das crianças 

aconteceu em encontro programado pela escola, em 13 de julho de 2012, 

oportunidade em que apresentamos o projeto de pesquisa e fizemos uma reflexão 

sobre a importância da escuta das crianças e como seus dizeres trazem 

conhecimentos importantes sobre suas aprendizagens na escola e em outros 

ambientes.  

Durante todas as sessões de pesquisa, antes do início das atividades com 

implicação da pesquisadora, em cumprimento aos cuidados éticos, consultamos as 

crianças sobre o interesse de participar. Em situações de interação coletiva com a 

pesquisadora, havia sempre o respeito para com as crianças que recusavam a 

                                                 
8
 Algumas crianças que participaram da pesquisa em 2012, com idade de quatro anos, foram mantidas no Grupo 

5 em 2013, medida tomada pela escola para cumprir adequação à idade. 
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participação. Para Oliveira-Formosinho e Araújo (2008), o consentimento da criança 

é parte de um conjunto de cuidados éticos que expressam sensibilidade e respeito 

do pesquisador para com as crianças.  

Consideramos, também, que os significados atribuídos e os papéis de sujeitos 

humanos, de alguma forma, saem do ambiente escolar e são trazidos a público. E 

isso nos faz considerar não somente os atores sociais, como também as instituições 

a que pertencem e toda a comunidade, porque a ética em pesquisa “exige analisar 

previamente os possíveis riscos e benefícios do projeto para todos os envolvidos, 

principalmente aqueles em situação de maior fragilidade.” (VASCONCELOS, 2002, 

p. 189). Portanto, respeitamos a posição da instituição escolar e dos participantes de 

não autorizar a divulgação do nome da escola e de todos os sujeitos envolvidos 

direta ou indiretamente na pesquisa.  

  A escola definida como cenário de pesquisa já me antecipava algumas 

reflexões e curiosidade, pois se tratava de minha primeira escola, onde estudei o 

antigo primário na década de 70 do século passado. O retorno a este espaço como 

pesquisadora, inevitavelmente, trouxe memórias positivas da infância, que foram 

fortalecidas ao observar que algumas práticas ainda se faziam presentes por ali.   

Sobre essas memórias, as primeiras impressões me pareciam semelhantes 

àquela época, pois algumas atividades foram preservadas. As professoras 

continuavam desenvolvendo as mesmas brincadeiras que tradicionalmente 

passaram de avós para pais, e de pais para filhos, tais como: cantigas de roda, 

brincadeiras de escravo de Jó, adivinhas, pipas, bolinhas de gude, teatrinho de 

bonecos etc. A escola valoriza as raízes culturais afro-brasileiras, atitude marcante 

do bairro onde se situa a instituição, fazendo parte do projeto “Ylê Axé (Casa da 

Felicidade) - uma experiência educativa centrada na inclusão da história afro-

brasileira”, além do projeto “A Paz que a gente faz”, que busca estimular o debate 

sobre como construir um ambiente de paz. 

Era inquietante pensar todos os elementos que surgiriam dos diálogos, 

imaginar o que eu poderia escutar, a cada instante, por meio de muitas vozes. 

Vozes sussurrantes, vozes gritantes, vozes de meninos, de meninas, de todos ao 

mesmo tempo, de experiências reais, de experiências imaginárias. Escutava as 

vozes surgindo de todos os lados.  

Ao entrar naquele cenário sonoro de 20 crianças falantes, 14 meninos e 6 

meninas, percebi que ali estava a prova de que o ser humano tem uma linguagem 
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que existe basicamente por ser falada e ouvida e por estar inserida em um mundo 

sonoro. A linguagem, assim, esmagadoramente oral (ONG, 1998), me acolhia no 

cenário de pesquisa em busca dos sentidos produzidos pelas crianças na Educação 

Infantil. 

 

3.3 DISPOSITIVOS, PROCEDIMENTOS E ETAPAS DA PESQUISA 

 

O percurso investigativo atendeu procedimentos definidos para a revisão de 

literatura, para definição do quadro teórico, como também para as etapas de 

construção de vínculos com o campo da pesquisa e de desenvolvimento das ações 

diretamente relacionadas aos objetivos da pesquisa de campo. 

A revisão de literatura serviu para conhecimento do estado da arte, a partir 

dos resultados de pesquisas desenvolvidas por outros estudiosos. A ação de 

definição do quadro teórico, para aproximação conceitual e conceptual ao objeto de 

estudo em pauta, não aconteceu apenas no período que antecedeu a entrada no 

cenário de pesquisa, mas transversalizou todas as etapas, pois os fenômenos que 

surgiam durante a pesquisa de campo exigiram constante interlocução teórica.  

A primeira etapa da pesquisa, configurada como período de construção de 

vínculos, compreende o período das primeiras observações in loco, durante duas 

semanas para estudo exploratório, com a finalidade de: (i) construir os vínculos 

necessários com o cenário da pesquisa, com as professoras e equipe da escola, e, 

principalmente, com as crianças; (ii) realizar as primeiras aproximações com o objeto 

de pesquisa, no sentido de perceber como este se movimenta no cenário de 

investigação. Esta ação de observar, para acolhimento e adaptação, foi essencial 

para a definição das ações e dispositivos da pesquisa, além de permitir uma melhor 

implicação nas etapas subsequentes.  

A construção do vínculo com o grupo aconteceu logo nas primeiras 

observações. Esta fase foi também de descobertas das brechas necessárias para 

obter a autorização das crianças para participação da pesquisadora como 

mediadora das atividades. Observei como a professora e a auxiliar do grupo se 

aproximavam das crianças, onde se sentavam no momento das atividades e 

procurei acompanhar estes movimentos. Inicialmente, procurei me concentrar nas 

práticas da roda de conversa. Era lá que os atos enunciativos, as representações 
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simbólicas e os sentidos ganhariam os voos esperados, considerando que a roda de 

conversa é destinada à escuta e à fala das crianças, assim imaginei.  

Uma vez autorizada a observação participante, na condição de ADI, ficou 

definido que a pesquisadora poderia assumir algumas atribuições (ANEXO F), tais 

como: acompanhar as crianças durante o recreio; observar a interação entre as 

crianças e mediar conflitos; participar com elas das brincadeiras orientadas ou das 

atividades livres; conversar com a criança; cantar para a criança, estimulando a 

oralidade.  Essa participação, de forma contundente, contribuiu para manter o foco 

de investigação centrado nas crianças, porque possibilitou maior atenção para suas 

expressões e atitudes na relação com as atividades e com outras pessoas.  

A inserção dos dispositivos para gravação em áudio e vídeo aconteceu 

durante uma atividade de Matemática, além do diário de campo já em utilização 

desde a entrada no cenário de pesquisa. As crianças brincavam com palitos de 

madeira, depois fizeram individualmente a contagem dos palitos em voz alta. Elas 

foram motivadas a construir figuras que desejassem utilizando os palitos e, depois, 

utilizando massa de modelar. As crianças exibiram e falaram sobre as produções, 

como também utilizaram, elas próprias, a câmera digital, o celular e o gravador da 

pesquisadora para os registros.  Estava realizada a aproximação dos dispositivos de 

gravação a serem utilizados durante toda a pesquisa.  

Os elementos do diálogo, antes considerados apenas na perspectiva das 

expressões no momento da roda de conversa, foram redefinidos. As vozes das 

crianças invadiam toda a dinâmica da sala de aula e da escola. Os atos enunciativos 

e os sentidos produzidos pelas crianças estavam presentes também em outros 

espaços e tempos, tais como: os momentos que antecediam a aula, as atividades 

permanentes orientadas pela professora, a aula de artes, o recreio, a hora do 

relaxamento, as situações lúdicas e as situações de conflitos.  

Na segunda etapa da pesquisa, consideramos, mais especificamente, os 

objetivos da pesquisa de campo: (i) identificar traços reveladores de sentidos e as 

funções da linguagem utilizadas pelas crianças nas Cenas Simbólicas; (ii) traduzir, a 

partir dos flagrantes da enunciação, dizeres das crianças que ressoam na Educação 

Infantil para ampliação dos sentidos das práticas pedagógicas.  

Para tanto, como já mencionado no capítulo anterior, visualizamos os 

diferentes momentos de práticas no cenário do Grupo 5 como Cenas Simbólicas, 

estas representativas de atos enunciativos, constituídos no cenário escolar por 
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alteridade e dialogismo. Das observações e registros realizados, cinco Cenas 

Simbólicas se destacaram: Aula de Artes, Hora do Relaxamento, Hora da Leitura, 

Roda de Conversa, Hora da Escrita, e foram selecionadas para análise individual e 

de maneira mais aprofundada. Outros eventos do cotidiano escolar são aludidos e 

tomados para análise como representativos do cenário enunciativo, e constituem 

parte do contexto observado e vivenciado durante a pesquisa.   

A escolha das cinco Cenas Simbólicas aludidas se justifica porque se 

constituíram em enunciação completa, onde os atos enunciativos aconteceram com 

o protagonismo da criança, em relação dialógica com um outro responsivo, 

possibilitando, assim, observar as dinâmicas de produção e negociação de sentidos. 

Visualizar as práticas de Educação Infantil como Cenas Simbólicas já constituídas 

significa pensar nos atores sociais em um movimento constante de expressão e 

protagonismo. Cada Cena não se constitui apenas um dado momento programado 

da rotina de Educação Infantil, ela é um acontecimento composto por Contexto 

Dialógico e Flagrante Ressonante disparador de possíveis ressonâncias para as 

práticas pedagógicas.  

Visando à necessidade de recuperar cada Cena e os traços enunciativos 

apreendidos, a descrição do Contexto Dialógico se fez indispensável. O Contexto 

Dialógico traz duas dimensões que orientam para compreensão dos sentidos 

produzidos: a que se refere à situação enunciativa imediata apreendida, isto é, a 

descrição da atividade ou ação organizada pela professora, com participação da 

criança; e o discurso transmitido pela pesquisadora, que recupera, das orientações 

curriculares, características inerentes ao tema e aos conteúdos pedagógicos 

trazidos na Cena. Tal contexto é composto por informações sobre: os sujeitos que 

protagonizam a Cena (enunciadores e enunciatários); o papel social de quem 

enuncia e a quem se dirige; os conhecimentos partilhados; o momento das 

atividades da rotina de Educação Infantil; o espaço físico onde ocorre; a atenção 

pedagógica dada ao tema e ao conteúdo. Isso se tornou relevante, pois o 

distanciamento do pesquisador, no tempo e no espaço de apreensão dos 

fenômenos, exige recuperar as representações das crianças situadas nas diferentes 

Cenas Simbólicas.  

A construção do Contexto Dialógico se explica porque os diálogos que 

compõem a Cena não devem ser destituídos de seu contexto efetivo.  Bakhtin e o 

Círculo inspiram a criação dessa categoria, visto que consideram a impossibilidade 
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de afastamento do “discurso citado” e do “contexto narrativo”, estes sempre unidos 

por relações dinâmicas. A esse respeito, asseguram: 

 

O erro fundamental dos pesquisadores que já se debruçaram sobre 
as formas de transmissão do discurso de outrem é tê-lo 
sistematicamente divorciado do contexto narrativo. Daí o caráter 
estático das pesquisas nesse campo. No entanto, o objeto verdadeiro 
da pesquisa deve ser justamente a interação dinâmica dessas duas 
dimensões, o discurso a transmitir e aquele que serve para transmiti-
lo. Na verdade, eles só têm uma existência real, só se formam e 
vivem através dessa inter-relação, e não de maneira isolada. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 154) 
 

Em cada Cena constituída, apresentada com seu Contexto Dialógico, a 

atenção se volta para as atitudes responsivas das crianças para identificar os traços 

reveladores de sentidos e as funções da linguagem utilizadas pelas crianças para 

aquela situação de aprendizagem, como também atenta para traduzir, a partir dos 

flagrantes da enunciação, dizeres das crianças que ressoam na Educação Infantil 

para ampliação dos sentidos das práticas pedagógicas.  

Quanto aos Flagrantes Ressonantes (O sol tem medo da chuva: raciocínio 

artelógico; Olho que fala e brinca: brincadeira tem voz e vez; Leituras para contar: 

uma história escuta a outra; De lápis preto? - escrita cromática), como já 

fundamentados no capítulo anterior, estes se originam das reações das crianças aos 

enunciados precedentes, ou seja, das atitudes responsivas, na relação dialógica 

com a professora ou com um outro responsivo, e se constituem como possibilidades 

de ressonâncias dos sentidos atribuídos pelas crianças para a Educação Infantil. O 

flagrante focaliza a Cena completa, mas acentua um episódio que nela se precipita, 

um recorte que se faz do flagrante como um todo, porque é dele que se extrai 

sentido para o debate referente ao fenômeno que ressoará.   

Vejamos como aconteceu o processo de tratamento e análise das 

informações registradas e transcritas. 
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

 

A transcrição dos dados foi realizada através do método de transcrição 

ortográfica da empresa Audiotext9, que se utiliza de programa computacional para 

audição e registro de vozes.  O método capta focos diversificados do material, nem 

sempre percebidos pelo pesquisador. Alguns destes elementos se constituíram 

relevantes para ampliar a visão do cenário pesquisado e a observação do fenômeno 

da enunciação.  

Esse programa de transcrição destaca, além de falas, códigos referentes a 

pausas, interrupções, falas principais - identificadas por vozes femininas ou 

masculinas, de criança ou de adulto -, palavra ou trecho ininteligível, incerteza da 

palavra transcrita ou ouvida, siglas ou nomes próprios, falas principais (próximas ao 

equipamento de registro de áudio), falas secundárias e falas simultâneas. 

Considerando a necessidade de priorizar os elementos de interesse e de possibilitar 

a fluidez para o leitor, na descrição das Cenas Simbólicas, os símbolos foram 

substituídos por comentários que aparecem entre colchetes.  

Ressalvo que, embora a transcrição tenha apresentado muitos aspectos 

facilitadores para a seleção e tratamento das informações, realizei nova escuta das 

gravações em áudio e vídeo, comparando com o registro da Audiotext e submetendo 

a transcrição de base a um tratamento. Isso porque considerei pertinente verificar se 

os termos transcritos estavam de fato adequados ao contexto onde a enunciação foi 

apreendida. Observei, assim, que alguns termos foram utilizados inadequadamente 

ou omitidos pelo fato do aparato transcritor não compreender, algumas vezes, 

determinadas palavras enunciadas, relativas às gírias especificas, aos termos 

próprios da variante linguística regional de Salvador e aos enunciados da cultura 

infantil.  

Uma vez transcritos os dados, identifiquei a possibilidade de apresentar, 

inicialmente, 24 Cenas Simbólicas, representativas de eventos do cotidiano escolar, 

as quais foram separadas levando-se em conta como as crianças se inseriam em 

diferentes momentos das atividades escolares, protagonizando atos enunciativos e 

práticas diversas. Observei uma diversidade de situações, a saber: atuação solitária 

                                                 
9
 Informações mais detalhadas sobre os serviços da empresa audiotext estão disponibilizadas no site 

www.audiotext.com.br  e  no blog https://audiotextblog.wordpress.com/2014/10/. Detalhes  referentes à 

contratação e pagamento do serviço podem ser solicitados através do e-mail: atendimento@audiotext.com.br  

http://www.audiotext.com.br/
https://audiotextblog.wordpress.com/2014/10/
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da criança na sala de aula e nas áreas de lazer com e sem expressão oral; relação 

dialógica entre as crianças em momentos de atividades lúdicas dentro e fora da sala; 

participação da criança em práticas mediadas pela professora com predominância 

de atitude monológica da professora; participação da criança em práticas mediadas 

pela professora com atitudes dialógicas da professora e da criança; relação dialógica 

das crianças com a pesquisadora.  A partir da classificação desses eventos, 

selecionei aqueles com aspectos que consolidam o objeto de pesquisa.  

Cinco eventos, as Cenas Simbólicas, foram interpretados e analisados por 

reunirem elementos, tais como: relação dialógica entre criança e outros sujeitos 

durante atividades mediadas pelo adulto; atitude da criança indicativa de produção e 

negociação de sentidos às práticas escolares; e participação ativa da criança no 

cotidiano e na rotina escolar através de expressão oral.  

Para leitura e análise das informações, tomamos como orientação os 

princípios etnometodológicos da Etnopesquisa Crítica e sua natureza 

multirreferencial (MACEDO, 2004, 2010), considerando a necessária polifonia 

exigida para viabilizar este estudo polissêmico, além da concepção enunciativa de 

orientação bakhtiniana (BAKHTIN, 2011; BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006), com 

interpretação de cada Cena Simbólica e Contexto Dialógico correspondente, porque 

a leitura de enunciados isolados invalidaria a perspectiva dialógica inerente ao 

estudo.  

Importa, no estudo em questão, estar consciente de que as perspectivas de 

diferentes sujeitos (professora, ADI, pesquisadora, crianças) devem ser levadas em 

consideração. É nisso que reside a dialogia e a abertura para sentidos outros. 

Significa multirreferencializar a compreensão, visto que a vida é prenhe de trabalho 

intelectual polissêmico. Implica, então, realçar a dialogia e a dialética da 

incompletude e do pensamento, para, assim, “possibilitar aos falantes, todos nós, 

que se conjuguem, sabendo que aproximações e afastamentos fazem parte de um 

mesmo processo: os magmas de significações que produzimos.” (MACEDO; 

BARBOSA, 2013, p.104) 
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4  ATO ÚNICO: CENAS SIMBÓLICAS E FLAGRANTES RESSONANTES 

 

Conceder a palavra às crianças não significa fazer-
lhes perguntas e fazer com que responda aquela 
criança que levantou a mão em primeiro lugar [...]. 
Conceder a palavra às crianças significa, pelo 
contrário, dar a elas as condições de se 
expressarem.  

Francesco Tonucci (2005, p. 17) 

 

A referência a ato único neste capítulo tem inspiração na concepção de ato 

segundo o entendimento bakhtiniano, ou seja, compreendido como junção 

necessária de processo e sentido, visto “como um complexo cenário que cabe ao 

estudioso filosófico identificar e descrever.” (BRAIT, 2010, p. 28). As ações físicas e 

as de ordem emotiva e estética são consideradas atos para Bakhtin, tomadas tanto 

em termos concretos, como também cognitivos ou psicológicos.  

Nesse sentido, as análises realizadas situam as manifestações das crianças 

em um material que pode ser apropriado para tradução em diversidade de sentidos. 

Trata-se de compreender ações simbólicas dotadas de sentidos porque realizadas 

por sujeitos que recorrem a diferentes representações da realidade, inclusive 

assumindo a dimensão do pensamento mágico dissociado do real. A esse respeito, 

Brait destaca:  

 
Da perspectiva de uma análise bakhtiniana [...] unem-se o momento 
do ato como processo e seu momento como produto, o continente e 
o conteúdo do ato, entendidos como os dois momentos necessários 
e imprescindíveis de sua definição, que têm como arcabouço a 
amplitude de interrelações retrospectivas e prospectivas de que faz 
parte o ato, o que nos impede de vê-lo como ocorrência isolada, 
deslocada, um todo em si infenso a quaisquer outros eventos ou 
sistemas de eventos. (BRAIT, 2010, p. 30) 

 

O ato único nesse sentido também encontra convergência com os 

fundamentos da etnocenologia (MACEDO, 2010), considerando que o cenário 

enunciativo direciona o foco para as ações e práticas espetaculares desenvolvidas 

por sujeitos. Este capítulo de análises se constitui de Cenas Simbólicas e outros 

eventos do cotidiano escolar, protagonizados pelos atores sociais no ambiente 

escolar. 

Desse modo, para dialogar com os sentidos que a criança produz na 

Educação Infantil, e, assim, projetar possibilidades de ressonâncias para as práticas 
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pedagógicas, o cenário enunciativo (ato único) contém Cenas Simbólicas (produto 

do ato) e Contextos Dialógicos, onde o sentido de todo processo é produzido. O ato 

único, assim constituído por cenas, permite visualizar a totalidade do evento 

enunciativo. 

No Contexto Dialógico das práticas desenvolvidas pela professora da turma, 

tal totalidade inclui, além das cinco Cenas Simbólicas e dos respectivos Flagrantes 

Ressonantes, as manifestações das crianças que surgiam de outros textos-espaços 

simbólicos: os momentos que antecediam a aula, o recreio, as situações lúdicas fora 

da sala de aula, as situações de conflitos mediados pela pesquisadora na condição 

de ADI, as despedidas no final da aula, as interações das crianças com a 

pesquisadora etc. Esse cenário enunciativo maior, por ser representativo do 

cotidiano da Educação Infantil, dialoga com os flagrantes para as análises. Cabe, 

portanto, conhecer também os sentidos atribuídos pelas crianças na escola em 

situações espontâneas.  

A textualidade adotada para as análises das informações apreendidas nas 

cinco Cenas Simbólicas tem inspiração, em parte, na estrutura de análise 

enunciativa da fala de crianças em processo de aquisição da linguagem, por 

apresentar a situação enunciativa e as falas sem fragmentá-las, ou seja, sem isolar 

a enunciação do seu contexto de produção, e por tomar cada situação enunciativa 

separadamente a fim de proceder à análise. (SILVA, 2009). Além disso, nos 

orientamos pelos princípios da Etnopesquisa Crítica, trazendo as falas dos atores 

sociais como “narrativas”, quando estes se autorizam para interpretação das 

informações construídas com o pesquisador. (MACEDO, 2004, 2010) 

Cada Cena Simbólica é tomada separadamente para leitura e análise, 

atribuindo relevância aos elementos que a compõe: o Contexto Dialógico, o 

Flagrante Ressonante, os indivíduos da relação dialógica e o conteúdo da Cena.  

 

4.1 CENAS SIMBÓLICAS, ENUNCIAÇÃO ORAL E SENTIDOS: DA 

COMPREENSÃO LITERAL A UM GRAU DE POLISSEMIA MAIOR 

 

A análise das Cenas Simbólicas que se seguem focaliza as atitudes 

responsivas das crianças na relação dialógica com outros sujeitos, as professoras e 

a pesquisadora, para identificar os traços reveladores de sentidos atribuídos às 

práticas escolares e às funções da linguagem utilizadas por elas.  
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Os diferentes momentos de práticas no cenário escolar observado se 

constituem em Cenas Simbólicas caracterizadas por atos enunciativos e por 

princípios de dialogismo e alteridade no cenário escolar. A discussão corresponde a 

atividades realizadas em momentos específicos da rotina escolar, a saber: Aula de 

Artes, Hora do Relaxamento, Hora da Leitura, Roda de Conversa e Hora da Escrita.  

Cada Cena, como um acontecimento enunciativo, é acompanhado do Contexto 

Dialógico correspondente.  

O Contexto Dialógico recupera elementos do “contexto narrativo” da situação 

enunciativa e se agrega ao “discurso citado” pela pesquisadora, caracterizando-se 

pela presença de informações indispensáveis: o tema da situação enunciativa, os 

sujeitos que protagonizam a Cena, o papel social de cada sujeito, os conhecimentos 

partilhados, espaço físico e tempo da situação. 

Entremos em cena com as crianças e suas expressões em busca de 

respostas para nossas indagações. Como os sentidos atribuídos às práticas 

pedagógicas pela criança revelam as funções da linguagem e as condutas da função 

semiótica às quais ela recorre?  

 

4.1.1 Cena Aula de Artes 

 

Contexto Dialógico: A Cena mostra um momento da Aula de Artes, atividade da 

rotina pedagógica destinada à livre expressão artística, na perspectiva do RCNEI, 

quando as crianças são estimuladas à imaginação utilizando-se de modelagem, 

desenho e pintura para representar o que conseguem perceber na realidade em que 

vivem, sem muita interferência da professora (BRASIL, 1998). Essa atividade está 

inserida no âmbito da experiência de Conhecimento de Mundo, pertencente ao eixo 

de trabalho “Artes Visuais”. O trabalho de Artes Visuais (ateliês ou oficinas de 

desenho, pintura, modelagem e música) aparece no grupo de atividades 

permanentes, que é uma das modalidades de organização do tempo didático da 

rotina, correspondentes às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de 

prazer para as crianças. (BRASIL, 1998). No contexto em análise, a professora de 

Artes do Grupo 5 entra na sala anunciando uma proposta de construção de um 

atividade sobre as estações do ano. Explica que naquela aula vão fazer um trabalho 

individual de desenho e colagem sobre a primavera, e, na semana subsequente, 

farão um painel bem grande utilizando tinta. As crianças recebem os materiais para 
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produção da atividade. A professora começa a explicação, envolvendo as crianças 

para lembrar a estação que já estava se despedindo e apresentar a que estava 

chegando. As crianças interagem com respostas e perguntas. 

 

[...] 

Professora: Estamos no inverno, semana que vem começa a 

primavera. 

AVA: Aí, começa o sol. 

Professora: Aí começam as flores. 

OKA: Aí vem aquele sol grande bem quente, né pró?. 

Professora: O sol bem quente é no vê... 

JAC:  ...rão.  

Professora: Verão.. 

OKA: Ó, pró, por que o sol tem medo da chuva e por que a chuva 

tem medo do sol?   

Professora: Quem te disse isso?  

OKA: Meu vô. 

Professora: Não. Ninguém tem medo de ninguém não ... 

OKA: ... e por que quando chove, o sol vai se esconder numa 

nuvem?  E quando o sol aparece, a chuva para de chover? 

Professora: Porque a nuvem é quem faz a chuva e a nuvem é quem 

vem em cima do sol. Só por isso.  

OKA: Aí quando olha pra cima acabou o sol? 

Professora: Hoje, vamos fazer um trabalho individual, vamos fazer 

um painel bem grande, vamos colar, usar tinta... Eu vou dar um 

papel...  vocês têm que imaginar as flores.  Primeiro, eu quero que 

vocês façam a graminha. Façam a graminha igual a um triângulo [...] 

12/09/12 

 

Para esse momento da rotina, a professora elegeu as estações do ano como 

tema condutor da produção artística, e o fez com explicações que revelaram uma 

abordagem amparada pela lógica cronológica dos padrões climáticos. A ausência de 

referência às mudanças que o fenômeno vem sofrendo relacionadas aos aspectos 

climáticos, aos desequilíbrios biológicos, além da diversidade dos aspectos de 

natureza cultural e regional, marca a explicação da professora. A situação 

enunciativa favorece atitudes responsivas das crianças e conduz para condutas de 
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expressões simbólicas e discursivas que contribuem para atribuição de sentidos ao 

fenômeno.  

O anúncio da chegada da primavera sucedendo o inverno pela professora 

traz a presença do sol através de AVA, que enuncia: “Aí, começa o sol”, e OKA, 

seguindo lógica similar: “Aí vem aquele sol grande bem quente, né pró?”. Os 

sentidos produzidos por essas crianças, a partir da realidade apresentada pela 

professora, poderiam estar, com base em suas vivências, amparados por um 

exercício de exploração da realidade, imaginando que: após o inverno, o sol sempre 

vem; se não é inverno, então não chove, vem o sol porque vem o calor; ou ainda, o 

sol também aparece na primavera.  

A professora, por sua vez, traz um conhecimento que sustenta a 

periodicidade do fenômeno marcado por um elemento característico para cada 

estação, quando ratifica a estação primavera diretamente relacionada à presença 

das flores, e o sol como elemento característico do verão. A explicação da 

professora ativa outras atitudes responsivas da criança, pois ela sente necessidade 

de socializar o pensamento para expor a lógica de sua compreensão acerca da 

presença dos elementos que caracterizam as estações do ano.  

Na Cena em análise, resultante do pensamento mágico, a criança aciona o 

fenômeno do animismo (PIAGET, 1990), atribuindo vida e sentimento ao sol e à 

chuva, para explicação de um evento natural. Nessa atitude, a criança OKA elege 

três elementos para negociação de sentidos no diálogo com a professora, são eles: 

o sol, a chuva e a nuvem. “Ó, pró, por que o sol tem medo da chuva e por que a 

chuva tem medo do sol?” (OKA). O pensamento pré-conceitual de OKA, que vive de 

imagens e não de conceitos, transforma a imaginação em realidade quando articula, 

possivelmente, explicar o fenômeno natural climático registrado em seu 

pensamento: quando a chuva vem, o sol se esconde; quando o sol aparece, a chuva 

se esconde, e se se escondem, é porque estão com medo.  

As pesquisas realizadas por Piaget (1990) revelam na fala de crianças entre 

quatro e seis anos comportamentos semelhantes relacionados a esse fenômeno, 

como se lê: “[...] O sol se esconde atrás da nuvem. A lua se esconde de novo nas 

nuvens. Ela está com frio. Por que é que tem de se esconder nas montanhas?” 

(criança por volta de 5,6 anos); “As nuvens se mexem sozinhas porque são vivas. As 

nuvens se mexem porque faz frio. Quando há sol, elas não estão aqui. Quando faz 

frio, elas voltam (elas sabem)”. (4,5 anos). (PIAGET, 1990, p. 126). A criança assim 
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o faz para justificar a regularidade de acontecimentos a partir de regras muito mais 

morais e sociais do que propriamente físicas, principalmente diante de eventos 

associados ao seu cotidiano, refletindo, desse modo, uma manifestação do 

egocentrismo cognitivo atribuído às crianças. Nesse sentido, na Cena em análise, o 

sol, por exemplo, assume o papel de um ser vivo, e é possível que se esconda da 

chuva pra não se molhar, e a chuva se esconda do sol pra não se queimar.  

A professora busca saber a origem desta informação com a criança, 

sugerindo, em seu questionamento, que aquele conhecimento foi dado à criança 

através de alguém. A resposta da criança revela uma ressonância cultural, do dito 

pela família, no caso, seu avô, como pode, também, ser um repertório elaborado 

pela via da ficção literária através do próprio avô, ou ainda, um conhecimento de 

mundo da criança. É preciso ressalvar que a origem desse conhecimento não 

corresponde a uma cópia fiel do real, distanciada da construção infantil. Lembremos 

que as ações simbólicas da criança se sustentam na imagem mental dinâmica e na 

imitação diferida, cujas atitudes de transformações se adéquam às suas 

possibilidades, percorrendo, assim, o caminho necessário para a construção da 

originalidade. A conduta imitativa é, assim, destacada como propulsora da criação. 

(PIAGET; INHELDER, 1982) 

A negação da professora: “Não, ninguém tem medo de ninguém, não” faz 

com que o pensamento mágico de OKA se sustente na relação dialógica e persista, 

através de perguntas, em busca de respostas, ou seja, de sentidos para o fenômeno 

em discussão.  Sobre essa relação de perguntas e sentido, sigo as palavras de 

Bakhtin: 

 
O sentido sempre responde a certas perguntas. Aquilo que nada 
responde se afigura sem sentido para nós, afastado do diálogo. [...] 
O significado está excluído do diálogo, mas abstraído dele de modo 
deliberado e convencional. Nele existe uma potência de sentido. 
(BAKHTIN, 2011, p. 381) 

 

O dialogo de OKA com a professora é travado por réplicas, em um movimento 

de negociação de sentidos, que gera uma sutil aproximação da professora da lógica 

construída pela criança, embora seja evidente a necessidade da criança de buscar 

essa sustentação da lógica do adulto. É a criança, com suas perguntas 

desafiadoras, quem abre a possibilidade para essa compreensão, porque seus 

dizeres colocam a professora a pensar sobre o fenômeno e a dizer sobre uma 
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situação, talvez não imaginada antes, o que deixa abertura para fortalecer a 

professora considerando o desafio trazido pela criança. Retomemos a sequência 

desse diálogo: “[...] e por que quando chove, o sol vai se esconder numa nuvem? E 

quando o sol aparece, a chuva para de chover.” (OKA). “Porque a nuvem é quem faz 

a chuva, e a nuvem é quem vem em cima do sol. Só por isso” (Professora). “Aí, 

quando olha pra cima acabou o sol?” (OKA).  

A abertura que a criança deixa provoca na professora a necessidade de 

dialogar procurando se aproximar da relação existente entre os elementos trazidos 

pela criança (sol, chuva e nuvem), e ratificando a problemática investida na 

pergunta. A resposta da professora é apresentada com linguagem um pouco mais 

próxima daquela utilizada pela criança. Há, a meu ver, uma aceitação da perspectiva 

da criança, de maneira parcial, ou seja, o sol desaparece/se esconde, porque a 

nuvem vai em cima dele/o cobre; a chuva, então, vem, porque é a nuvem quem faz 

a chuva. Observo, na perspectiva da criança, que a noção de causalidade 

construída por ela, nesse contexto dialógico, toma o sol e a chuva como elementos 

que causam a ação; na perspectiva da professora, é a nuvem o elemento da 

causalidade. 

Retomando o início da Cena, quando a professora falava da chegada da 

primavera, e as crianças anunciavam os elementos que compõem cada estação, me 

pareceu que a percepção de “se não tem sol, tem chuva; se não tem chuva, tem sol” 

é primeiro dada pela escola ao seguir uma noção enciclopédica. Observei que na 

explicação da professora o conteúdo não tem fundamentação científica, e não faz 

menção à presença de mais de um elemento em cada estação.  

A função heurística da linguagem (HALLIDAY, 1973), utilizada por OKA, se 

destacou na Cena e validou o meio de investigação da realidade como uma forma 

de aprender sobre o fenômeno que envolveu os elementos da natureza (sol e 

chuva).  A função utilizada caracterizou-se por uma linguagem marcada por 

elaboração de perguntas com a finalidade de buscar explicações e informações 

junto à professora a respeito do evento apresentado na sala de aula, caracterizando-

se também pelo início de construção de argumentos que evidenciaram a 

investigação da realidade pela criança, além de atitude questionadora, esta 

indispensável para formação de postura crítica no processo de aprendizagem. 

As crianças se inserem na Cena rompendo a lógica regular da escola, 

caracterizada pela marcante presença da função representativa da linguagem, a 
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favor da comunicação de conteúdos instituídos. (HALLIDAY, 1973). A participação 

da criança traz novas perspectivas para pensar e ampliar o tema da Cena em 

discussão. Os enunciados das crianças, em atitude responsiva na relação dialógica 

com a professora ou com colegas, se abrem para possibilidades de sentidos 

potencializados no contexto dialógico descrito.  

Com relação à expressão da criança, é possível pensar em sua elaboração 

como consequência de experiências fora da escola, como indicou OKA ao 

mencionar o que aprendeu com seu avô, o que indica que a criança produz sentidos 

considerando os contextos com os quais interage. Assim, a escola é compreendida 

como espaço que, numa justa medida, deve se abrir para que a interpretação da 

criança não fique determinada pela fala da professora, para que a criança não 

comece a ratificar padrões estáveis relacionados aos conteúdos da rotina, o que 

significaria anular o texto da criança, com a constante prevalência da função 

representativa da linguagem. 

Significa que a professora, seguindo uma lógica bastante arraigada 

socialmente e atribuída à escola, impõe interpretação de um fato social, valorizando 

o conhecimento socialmente privilegiado, nesse caso, desconsiderando o 

conhecimento linguístico/literário/vivencial apresentado por meio da fala do avô. Em 

outras palavras, desprestigiando o conhecimento da criança e de seu contexto 

familiar que agora deverá optar por uma das assertivas como verdadeira, enquanto 

poderia acrescentar mais uma possibilidade. 

Há aqui a estabilidade, a abordagem do conteúdo sobre as estações do ano, 

numa perspectiva sistematizada para a rotina, em confronto com a perspectiva 

dinâmica da criança, que simboliza e que aciona outras linguagens. Observo que, no 

caso, persiste uma preocupação maior com os atos estáveis e não com o texto da 

criança, para o que ela expressa nessa Cena. A sua atitude heurística, quando traz 

perguntas para explorar a realidade, deixa de ser agregada ao contexto de 

aprendizagem. Em lugar de buscar a concepção construída pela criança, a 

professora busca saber quem ensinou a ela o que ela sabe. 

 

4.1.2 Cena Hora do Relaxamento 

 

Contexto Dialógico: A Cena representa um acontecimento na hora do relaxamento. 

O volume do RCNEI relativo ao âmbito de experiência da Formação Pessoal e 
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Social, dentro do eixo de trabalho que se refere aos processos de construção da 

Identidade e Autonomia das crianças (BRASIL, 1998), menciona o relaxamento 

quando se refere à organização do berçário, momento que possibilita maior 

liberdade de ação e períodos de acolhimento e relaxamento dos bebês, com 

referência à necessidade de respeito ao sono e ao repouso, em espaço coletivo, 

prevendo momentos para descanso entre períodos de atividades para crianças que 

necessitam descansar, não necessariamente dormir, ou de maior privacidade. A 

referência ao relaxamento de crianças maiores se destina àquelas que estudam em 

período integral, quando se aconselha prever um momento em que possam relaxar 

com atividades mais livres e tranquilas, com a finalidade de reposição de energia ou 

para garantia de sua privacidade. O documento referido sugere que o professor 

desenvolva atividades relacionadas aos momentos de sono e repouso ou projetos 

que abordem a importância do descanso para os seres humanos. (BRASIL, 1998). É 

no Plano Nacional Primeira Infância, na seção Do direito de brincar ao brincar de 

todas as crianças, que encontramos no artigo 31 da Convenção dos Direitos da 

Criança da ONU o momento do descanso em igualdade de direito e correlação com 

o momento de atividades lúdicas, uma aproximação com a Cena aqui analisada. 

“Toda criança tem o direito ao descanso e ao lazer, a participar de atividades de jogo 

e a participar livremente da vida cultural e das artes.” (BRASIL, 2010, p. 52). Nesse 

contexto, após o recreio, a professora coloca uma música instrumental e pede às 

crianças para baixarem as cabeças, fecharem os olhos e se concentrarem para o 

relaxamento durante 15 minutos. Algumas crianças obedecem à professora, a 

maioria se concentra em outros interesses, como conversas e brincadeiras. A 

criança ASP inicia uma conversa com a pesquisadora. 

 

[...] 

ASP: [falando baixinho] Minha pró [pesquisadora], eu não consigo 

relaxar. Meu olho tá me chamando pra lutar com ele na hora de 

fechar o olho pra se concentrar.  

Pesquisadora: Pssssssssss. Vamos fechar os olhos! 

ASP: Meu olho fala, ele quer brincar. Meu brinquedo fala também. 

Meus brinquedos é perigosos. Não pode tocar, não, porque eles 

falam. 

Pesquisadora: O que seu olho fala, ASP? 

ASP: Ele fala Mcqueen. 
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Pesquisadora: Macoin? 

ASP: Não. Ele fala Mcqueen. É, eu tenho um brinquedo desse, mas 

também tenho um DVD desse […] 

19/09/12 

 

A situação enunciativa da Cena Hora do Relaxamento provoca atitudes 

responsivas na criança como reação à dinâmica programada para o descanso após 

o recreio em confronto com a necessidade do fazer lúdico. A responsividade é 

expressa através de condutas simbólicas e linguísticas que evidenciam os sentidos 

produzidos pela criança.  

Embora a professora tenha marcado bem a finalidade do momento para o 

repouso acompanhado de silêncio e olhos fechados, para escuta de uma música 

instrumental, o comportamento das crianças na hora do relaxamento sugeria 

sentidos que situavam o momento como extensão do recreio, isto é, destinado às 

atividades espontâneas, como conversas e brincadeiras. A concentração e o silêncio 

programados para quinze minutos já estavam comprometidos com a reação de 

quase toda a turma, quando se destacou a atitude responsiva de ASP, em resposta 

ao comando dado pela professora: baixar a cabeça para se concentrar.  

A criança se dirige a mim e enuncia, em voz baixa: “Minha pró, eu não 

consigo relaxar. Meu olho tá me chamando pra lutar com ele na hora de fechar o 

olho pra se concentrar” (ASP). Inicialmente, acompanho a ordem da professora e me 

implico na ação de silenciar e fechar os olhos, fazendo o convite a ASP para que me 

acompanhe.  No entanto, a minha réplica gera em ASP nova réplica fortalecida no 

contexto dialógico que pressupõe outros membros da comunicação discursiva: olho 

e brinquedo que falam e brincam. Trata-se de uma atitude responsiva, com ecos dos 

enunciados precedentes (BAKHTIN, 2011), porque ASP responde com objeção à 

ordem da professora e à minha proposta.  

Os argumentos apresentados por ASP revelam como a criança aciona a 

dimensão subjetiva da linguagem: “Meu olho fala, ele quer brincar. Meu brinquedo 

fala também. Meus brinquedos é perigosos. Não pode tocar, não, porque eles falam 

(ASP). É possível emprestar sentidos diversos aos enunciados de ASP. O contexto 

dialógico e as réplicas, a meu ver, sugerem: é hora do relaxamento, mas ASP não 

quer relaxar; ele quer falar e brincar;  não pode falar e brincar no momento do 
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relaxamento, por isso o olho e o brinquedo falam e brincam;  o olho o convida para 

brincar na hora do relaxamento. 

ASP, com seu olho que não queria ficar fechado, porque queria falar e 

brincar, entendia muito bem dessas vigílias do pensamento mágico, tal como o 

personagem da literatura infantil, o dono dos “Olhos que não queriam dormir” 

(COUTINHO, 1997):  

 

Os olhos do menino eram duas jabuticabas: pretos, redondos e 
doces. Abriam, fechavam, sorriam, choravam. Lágrimas de verdade e 
de mentirinha também. Soltas...sozinhas...de montão! [...] Uma noite, 
o dono dos olhos, muito aborrecido, chamou sua mãe e falou: - Hoje 
os olhos não querem dormir. Eu fecho, eles abrem. Eu tranco, eles 
piscam. Me conta uma história pra ver se ficam quietos... 
(COUTINHO, 1997, p.3-16) 
 

A Cena com ênfase para o olho que fala e brinca no momento do 

relaxamento, quando ASP precisava ficar em silêncio sem brincar e falar, e o excerto 

da história “Os olhos que não queriam dormir” (ANEXO H) evidenciam o que Piaget 

denomina de compensação lúdica, aquela que principia logo que um ato proibido é 

executado ficticiamente (PIAGET, 1990). A compensação lúdica é característica da 

função do jogo simbólico. Nessa interpretação, acredita-se, então que, quando a 

criança diz que os olhos estão falando e chamando para brincar, o que ela procura é 

simplesmente “utilizar com liberdade os seus poderes individuais, reproduzir as suas 

ações pelo prazer de oferecê-las em espetáculo, a si própria e aos outros.” 

(PIAGET, 1990, p. 158). Desse modo, a assimilação do real por meio da ficção 

simbólica prolonga-se, naturalmente, em combinações compensatórias sempre que 

o real se destina mais a corrigir do que a reproduzir por prazer. (PIAGET, 1990, p. 

170)  

A atitude responsiva da criança me convoca como participante da 

comunicação discursiva, pois, como falante, ASP espera uma ativa compreensão 

responsiva (BAKHTIN, 2011) daquele a quem ele se dirigiu apresentando o seu 

pensamento e o tornando real através de enunciados que vão ao encontro de 

respostas carregadas de sentidos. Minha atitude responsiva valida o fenômeno de 

animismo utilizado por ASP para atribuir qualidade psicológica (vontade) ao objeto 

físico (olho), ao que expresso quando indago: “O que seu olho fala, ASP?”. ASP, em 

seu turno responsivo, revela a brincadeira para a qual o olho lhe fez o convite: Ele 
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fala Mcqueen. [...] Ele fala Mcqueen10. É, eu tenho um brinquedo desse, mas 

também tenho um DVD desse.” (ASP).  

As características de Mcqueen, um carro que fala, que tem boca e olhos, e 

participa de muita ação e briga na disputa para vencer uma corrida, parece se 

repetir, em alguma medida, na imagem criada por ASP. O seu corpo lúdico procura 

a liberdade de expressão através da evocação do brinquedo, o carro Mcqueen, na 

Cena em discussão, talvez simbolizado pelo olho. Há uma aproximação das 

características do objeto real com o objeto evocado: o personagem carro tem olho e 

boca bastante expressivos, especialmente em situação de fala e desejo de 

conquista. Isto significa que a criança, através dos símbolos, evoca objetos e ações 

de suas próprias atividades, e, em particular, da sua vida afetiva, porque, ao pensar 

nessas ações, o símbolo lhe fornece os meios de assimilar o real aos seus desejos 

ou aos seus interesses. (PIAGET, 1990) 

A evocação do brinquedo no momento do relaxamento amplia a realidade 

presente, pois o brinquedo metamorfoseia e fotografa a realidade, isto é, não se 

trata apenas da reprodução de um objeto, mas da criação de uma totalidade social. 

(KISHIMOTO, 2011). ASP cria uma realidade e, através da imagem do brinquedo, 

associa um imaginário preexistente criado pelos filmes de animação, pela indústria e 

publicidade de brinquedos e pelo mundo da ficção. Ao associar elementos anímicos, 

um carro de filme infantil (Mcqueen) à realidade, expressa e “propõe um mundo 

imaginário da criança e do adulto, criador do objeto lúdico.” (KISHIMOTO, 2011, p. 

21) 

A criança, por meio das funções heurística e imaginativa (HALLIDAY, 1973) 

faz uso criativo e simbólico da língua para atribuição de sentidos ao evento exposto. 

Mas é a função imaginativa da linguagem que prepondera na Cena, porque ASP cria 

a realidade e utiliza a linguagem de forma lúdica, ao recriar o evento da Cena Hora 

do Relaxamento, segundo sua imaginação.   

Os sentidos produzidos por ASP na Cena estão carregados de experiências 

concretas e imaginárias que deslocam a situação enunciativa, antes, de uma 

perspectiva da professora, no plano do repouso, para um espaço-tempo propício à 

                                                 
10

 Relâmpago Mcqueen é o carro protagonista do filme Carros da Disney/Pixar, dos mesmos autores de Toy 

Story, Os Incríveis e Procurando Nemo. Relâmpago McQueen (Owen Wilson) é um carro de corridas ambicioso. 

Ele sonha em se tornar o 1º estreante a vencer o campeonato, o que possibilitaria que assinasse um patrocínio 

com a cobiçada Dinoco.  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-55774/  

 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-55774/
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brincadeira. A atitude responsiva da criança é acompanhada do pensamento mágico 

infantil que concorre para atribuição e negociação de sentidos. A criança assim o 

faz, de maneira simbólica, diante da impossibilidade de conceber o real e encontrar 

algumas explicações sobre os acontecimentos, porque, diferentemente do 

pensamento do adulto, nossos sujeitos se sustentam em conceitos pré-lógicos.  

 

4.1.3 Cena Hora da Leitura 

 

Contexto Dialógico: A Cena mostra crianças como participantes ativas de práticas 

de leituras. A aprendizagem de leitura na Educação Infantil aparece na categoria de 

atividades diversificadas previstas nas etapas contempladas na rotina. A leitura no 

RCNEI está inserida no âmbito da experiência de Conhecimento de Mundo, 

pertencente ao eixo de trabalho “Linguagem Oral e Escrita”, mais notadamente 

relacionada à atividade permanente denominada roda de história. O trabalho de 

leitura destinado às crianças de quatro a seis anos busca especificamente 

desenvolver as capacidades para ampliar possibilidades de expressão, participando 

de diversas situações de intercâmbio social. Na perspectiva do RCNEI, esta prática 

deve validar a participação da criança nas situações em que os adultos leem textos 

de variados gêneros discursivos; a participação em situações em que as crianças 

possam ler, mesmo que não o façam de maneira convencional; a inserção nas 

práticas de observação e manuseio de materiais impressos, como livros, revistas, 

histórias em quadrinhos etc.; e a valorização da leitura como fonte de prazer e 

entretenimento. (BRASIL, 1998). As crianças se divertem com livros de histórias 

antes da atividade programada para leitura. No contexto em análise, enquanto a 

professora está organizando os materiais para o início da aula é permitido às 

crianças tempo para leituras livres. Quatro crianças estão envolvidas com os livros e 

dialogam a partir dos atos de leitura. Logo depois, a professora lê a história de 

Chapeuzinho Vermelho e prossegue com atividade de reconto com fantoches. Em 

diálogo com a pesquisadora, duas crianças contam sua versão de Chapeuzinho 

para a pesquisadora. 
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[...] 

BRU: [observa FRA lendo um livro] 

FRA: Quer ler comigo? [segurando o livro de Chapeuzinho 

Vermelho, perguntava para BRU]  

[...] 

 

JAC: [tenta pegar o livro que TIO está lendo] 

TIO: Pô, velho, eu tô lendo! [disse para JAC que queria pegar o livro 

de história] Eu tô lendo, pra contar. 

[...] 

 

TAI: Pró, conta a história de Chapeuzinho Vermelho de novo! 

Professora: Então, vou ler a história de Chapeuzinho Vermelho.  

[a professora lê a história passando as páginas do livro, explorando 

as imagens com as crianças e cantando as canções de Chapeuzinho 

Vermelho e do Lobo Mau. As crianças se divertiram com as canções 

e pediram para repetir]   

OKA: Pró, conta agora a do Pinóquio! 

LUC: Conta aquela história de Chapeuzinho (Vermelho) do livro 

grande, aquele pesado! 

Professora: Vamos fazer uma coisa diferente agora. Olhem o que 

eu tenho aqui! [mostra três fantoches: Chapeuzinho Vermelho, 

vovozinha e Lobo Mau]. Vocês vão fazer a fala deles. Vamos 

recontar a história! Vamos ver quem lembra.  [a atividade segue com 

a professora narrando a história e interrompendo em algumas 

passagens para que as crianças com fantoches apresentassem a 

fala das personagens]. 

[Concluída a atividade de reconto, a professora sai da sala para 

buscar atividades xerocopiadas] 

[...] 

YAN: Eu sei falar uma história. Quer ver? [em diálogo com a 

pesquisadora] 

Pesquisadora: Quero sim. Vou gravar, tá? 

YAN: Vá rápido! 

Pesquisadora: Pronto. Já pode! 
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YAN: Uma vez uma princesa bem bonita que tem um coração bem 

bonito igual ao meu, pintado de flores igual ao de Chapeuzinho 

Vermelho. Ela foi na casa da mamãe e eu fui na casa da vovó. 

BRU: Agora vou falar a história da Chapeuzinho Vermelho. 

Pesquisadora: Tá bom [no sentido de consentimento]. 

BRU: Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. Ela fazia.. ela tava 

fazendo... a mãe tava  fazendo um bolinho de carimã pra mãe dela. 

Aí, a mãe dela disse vá Chapeuzinho com o negócio, pegue.... 

Chapeuzinho, aí... Eu vou, eu vou, pra casa de minha vó eu vou tra 

lá, lá, lá, tra lá, lá, lá, eu vou, eu vou para casa de minha vó eu vou. 

26/11/12 

 

A situação enunciativa da Cena em análise traz crianças em atitudes 

responsivas que indicam os sentidos que elas atribuem aos momentos de leitura. 

Está evidenciada a relação das crianças com a leitura, como também seus 

diferentes atos para ler. A Cena dá visibilidade ao processo interativo da expressão 

gestual e expressão oral com as maneiras de ler e contar. Os sentidos da leitura 

parecem reclamar práticas de escuta das diversas possibilidades de expressão das 

crianças, sobretudo aquelas sem o monitoramento e silenciamento de suas 

manifestações simbólicas. 

No cenário enunciativo, havia acervo de livros de literatura, tais como: 

Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Preto, Pinóquio, O Menino Maluquinho, Um 

Amor de Família (coleções de Ziraldo), Cachinhos Dourados e os Três Ursos, para 

citar alguns, disponíveis para momentos de leitura livre; a professora traduzia os 

textos com as crianças através da leitura de imagens; lia e contava histórias, com 

boa relação com a leitura e contação, e se constituía como um modelo para as 

crianças; possibilitava a elas o contato com os livros e escolhas de suas leituras. 

Logo observei que o lugar da criança não era o da passividade e que a professora 

não era a única leitora.  

O início da Cena mostra BRU e FRA em relação dialógica e com atitudes 

responsivas diante do cenário organizado para atividade de leitura. FRA, 

inicialmente, segura um livro da história de Chapeuzinho Vermelho com postura e 

gesto indicativos de leitura silenciosa. BRU se aproxima e observa a ação de FRA, o 

que gera o convite à leitura: Quer ler comigo? (FRA). As atitudes de FRA, a de ler 

sozinha antes da presença de BRU e o convite para ler com o outro, sugerem a 
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presença de pelo menos duas dimensões da leitura concorrendo para construção de 

sentidos: a criança sozinha, em leitura autônoma, silenciosa e de livre escolha, e a 

leitura para a dimensão socializadora da literatura, com compartilhamento do objeto 

de leitura com outro leitor. Nesse sentido, compartilhar a leitura significa: 

 

[...] socializá-la, ou seja, estabelecer um caminho a partir da 
recepção individual até a recepção no sentido de uma comunidade 
cultural que a interpreta e avalia. A escola é o contexto de relação 
onde se constrói essa ponte e se dá às crianças a oportunidade de 
atravessá-la. (COLOMER, 2007, p. 147) 

 

Além de indiciar a dimensão da leitura em sua forma coletiva, a atitude de 

FRA revela presença marcante da função interativa da linguagem. (HALLIDAY, 

1973). É certo que a função interativa está presente em toda forma de relação 

dialógica, mas considerando que FRA tem cinco anos de idade, e que as crianças 

nessa idade ainda não são desegocentrizadas, chama atenção o convite ao colega 

para uma leitura em parceria, o que demonstra a presença da função interativa.  

A leitura compartilhada exige que o leitor considere a perspectiva do outro 

para estabelecer interlocução. Assim, o pensamento do outro tem importância, 

permitindo uma discussão entre os interlocutores. Tal atitude nem sempre se torna 

possível com a linguagem egocêntrica, pois a criança centra-se em si própria e em 

seu ponto de vista (PIAGET, 1979), mas com o convite formulado ao colega, jaz 

subjacentemente a intenção de trocas e isso é um meio para que ocorra o processo 

de compartilhamento da leitura.  

 A leitura compartilhada e a função interativa da linguagem também estão 

presentes nas atitudes de TIO e JAC. TIO estava concentrado em leitura silenciosa, 

quando JAC tenta pegar o livro. TIO reage anunciando: “Pô, velho, eu tô lendo! Eu tô 

lendo, pra contar.” Empresto sentidos à atitude de TIO sugerindo que a criança já faz 

a diferenciação entre o ato de ler e o ato de contar; entre a leitura para si, mesmo 

que seja em voz alta e publicamente, e a leitura para a escuta do outro, para 

socializar; além disso, sugere a compreensão de que para contar é preciso ler.   

Nos dois momentos descritos referentes à Cena Hora da Leitura, ou seja, o 

convite à leitura com o outro protagonizado por FRA e BRU e o anúncio da leitura 

compartilhada protagonizado por JAC, com presença de TIO, as crianças fazem uso 

de variados atos de leitura (FERREIRO; TEBEROSKI, 1999), com sinais de imitação 
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e de interpretação dos atos de leitura do adulto, embora não sejam reproduzidos 

fielmente.  

Fica evidente que a presença de modelos não é o que justifica todos os 

conhecimentos e as hipóteses infantis. Observamos que apesar de os atos de leitura 

não serem ensinados sistematicamente pelos adultos, os dados, nesta discussão, 

indicam que as crianças assimilaram algumas funções específicas da leitura, tais 

como: a leitura para conhecer e a leitura para contar.  

As atitudes de FRA e TIO mostram comportamento de quem lê: olham com 

atenção os desenhos e para as palavras e se fixam neles, seguram o livro de 

maneira favorável à leitura, com postura corporal adequada, exibem gestos de 

folhear as páginas, relatam o que veem e indicam claramente a sua intenção. Há 

nessas crianças uma compreensão de que a leitura pode ser concebida com e sem 

voz; que para ler tem que olhar e se fixar; que a leitura exige tempo para explorar o 

que vê, e que para contar é preciso ler e conhecer. (FERREIRO; TEBEROSKI, 

1999). As crianças atribuem sentidos às atividades de leitura e demonstram 

conhecer aspectos inerentes a este ato. 

 Os atos de leitura exibidos pelo adulto são indispensáveis à criança. Assim, a 

leitura e a contação de história por professores na Educação Infantil concorrem para 

construção de atitudes leitoras, e contribuem para que a criança conheça o objeto de 

leitura, sua função social e seus conteúdos. É importante que o adulto leia para a 

criança, e o faça repetidas vezes para aquelas menores, conforme a solicitação das 

crianças. O reconto da história lida pelo professor pode ser realizado pelas crianças 

com a ajuda dele, como exercício de reconstrução do texto original à sua maneira, 

apoiando-se nas ilustrações e na versão lida. (FERREIRO; TEBEROSKI, 1999) 

O terceiro momento da Cena Hora da Leitura, quando a professora conta a 

história de Chapeuzinho Vermelho é também ilustrativo de atos de leitura. TAI pede 

à professora para contar novamente a história, solicitação que corresponde ao 

comportamento leitor das crianças de nosso estudo, que gostam de ouvir sempre as 

mesmas histórias várias vezes, e têm o prazer de reconhecê-las, de demonstrar que 

sabem detalhes da história, que conhecem a sequência dos fatos e já antecipam as 

emoções que tiveram quando a ouviram em outra oportunidade.  

Mais que isso, as crianças pedem para repetir porque precisam interagir com 

o evento da leitura, o qual elas ainda não dominam de maneira convencional. 

Quanto mais elas ouvem, mais vão compondo seu acervo de possibilidades de 
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interpretação. Ler é interpretar e interpretar é atribuir sentidos. Os sentidos não são 

evidentes em uma única dimensão e nem em um único momento. Ao professor cabe 

permitir que se desloquem os sentidos, que se desconstruam o já aparente, o já dito, 

pois este avança em direção a outros sentidos. (ORLANDI, 2007) 

A professora conta a história de Chapeuzinho Vermelho, lendo-a diretamente 

do livro. Havia um clima de satisfação em algumas crianças e de rejeição em outras, 

porque desejavam outras histórias: "Pró, conta agora a do Pinóquio! (OKA), “Conta 

aquela história de Chapeuzinho (Vermelho) do livro grande, aquele pesado!” (LUC). 

A leitura da história avançou para um quarto momento da Cena, a contação de 

história com a utilização de três fantoches: a vovozinha, Chapeuzinho Vermelho e o 

lobo mau. A atividade passou a ser o reconto da história. À professora cabia a 

narrativa da história do livro, enquanto que as crianças, três por vez, deveriam 

apresentar o discurso direto e fiel das personagens, no momento exato indicado pela 

professora.  

Nos dois momentos observados, a leitura pela professora e o reconto com 

fantoches, a narrativa esteve, a maior parte do tempo, de posse da professora, 

embora as crianças, por várias vezes, tentassem antecipar os acontecimentos. As 

crianças, que desde o começo da aula já se mostravam habilitadas para o 

desenvolvimento do discurso narrativo, pareciam não avançar das protonarrativas, 

diante do reconto sistematizado. (TEIXEIRA, 2005) 

É preciso considerar que há diferenças entre leitura e contação de história, 

porque há uma diferença entre palavra escrita e palavra oral. (MATOS, 2007). O 

suporte da leitura é a palavra escrita, portanto o centro de percepção é visual; e o 

suporte do reconto é a palavra oral, com o centro de percepção auditivo.  

No campo de nossa observação, esse princípio se rompe quando a 

professora, após ter se orientado pela leitura do livro, dá às crianças a tarefa de 

recontar a história a partir do resgate fiel de elementos ilustrativos e do conteúdo 

lido. Nesse caso, a criança teve a fluência de sua expressão oral comprometida por 

uma atitude condutivista durante a atividade de reconto da história.  

Desse modo, a função representativa e a reguladora da linguagem 

(HALLIDAY, 1973) se destacaram com maior importância. Essas funções se 

sobressaíram no discurso do professor e na condução da atividade de leitura, a 

partir da metodologia utilizada para a contação de história, o que, a meu ver, 

interferiu na produção dos sentidos da história lida.  
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A atitude da professora exerceu influência nas atitudes responsivas das 

crianças. Algumas delas corresponderam às orientações conduzidas pela docente, 

outras apresentaram versões particulares por elas criadas. As narrativas de YAN e 

BRU são ilustrativas de como uma realidade apresentada pode ser explorada e 

criada pela criança:  

 

YAN: Uma vez uma princesa bem bonita que tem um coração bem 
bonito igual ao meu, pintado de flores igual ao de Chapeuzinho 
Vermelho. Ela foi na casa da mamãe e eu fui na casa da vovó.  
 
BRU: Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. Ela fazia.. ela tava 
fazendo... a mãe tava  fazendo um bolinho de carimã pra mãe dela. 
Aí, a mãe dela disse vá chapeuzinho com o negócio, pegue.... 
Chapeuzinho, aí... Eu vou, eu vou, pra casa de minha vó eu vou tra 
lá, lá, lá, tra lá, lá, lá, eu vou, eu vou para casa de minha vó eu vou.  

26/11/12 

 

As versões de YAN e BRU preservam elementos presentes nas narrativas já 

apresentadas pela professora, porque o trabalho no grupo pesquisado tem 

proporcionado leituras frequentes e foco na leitura e contação de histórias infantis, o 

que permite a apreensão das características própria do gênero textual escolhido. 

Algumas estratégias utilizadas pela professora são relevantes e indispensáveis para 

que a criança avance para o reconto, seja este condutivista ou não. A professora lê 

a história, as crianças a escutam, acompanham a mudança de páginas, observam 

as gravuras e palavras em correspondência às expressões e palavras ditas por ela.  

No entanto, o texto deve permitir interpretações diversas. Ao observar as 

narrativas das crianças, com transformação da versão apresentada e incorporação 

de novos elementos, noto o uso criativo e simbólico da linguagem para atribuição de 

sentidos à história de Chapeuzinho Vermelho, recriando o evento Cena Hora de 

Leitura e adequando à sua imaginação. YAN é quem vai para casa da vovó, 

enquanto uma princesa vai para casa da mamãe. A ligação de ambas com 

Chapeuzinho Vermelho é um coração bonito e pintado de flores. BRU, por sua vez, 

sabe que a mãe de Chapeuzinho Vermelho faz bolo de carimã para vovozinha. As 

crianças exploram o texto apresentado e criam novas possibilidades de leitura e 

compreensão, evidenciando as funções heurística e imaginativa da linguagem. 

(HALLIDAY, 1973) 
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Dos momentos apresentados na Cena Hora da Leitura, três se destacam: 

convite à leitura, anúncio da leitura compartilhada e contação de história pelas 

crianças – porque mostram a criança como leitor ativo, que determina a constituição 

dos sentidos na relação dialógica com o texto, no caso, história da literatura infantil. 

Há presença do elemento simbólico e do gesto de interpretação (ORLANDI, 2007), 

porque as crianças recriam a Cena.  Os sentidos produzidos pelas crianças se 

expressam em ações que situam os seus textos na escola deslocando os sentidos 

dos textos já prontos, já ditos, já aparentes, permitindo, desse modo, outros textos, 

outros atos, outros sentidos.  

A leitura e a compreensão dos sentidos assim se recriam no pensamento da 

criança que lê para entender o mundo real e imaginário, porque quanto mais ampla 

a concepção de mundo, “mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que 

pode começar na escola, mas não pode encerrar-se nela. [...] Como fonte de prazer 

e de sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos limites da 

escola.” (LAJOLO, 2008, p.7) 

Assim, observamos a criança produtora de sentidos nas práticas de leitura 

com participação ativa, e o professor não como único interlocutor dos textos. O 

espaço para o desejo de ler na escola, assim, legitima as práticas de escuta das 

possibilidades de leitura das crianças, o que, uma vez mais, reafirma a necessária 

presença da oralidade e suas manifestações simbólicas. (MUNIZ, 2000) 

Portanto, à criança deve ser dada a oportunidade de se situar como autor dos 

sentidos que perpassam o texto, seja este escrito ou oral, o que significa não 

somente a oportunidade de revelar que o seu dizer historiciza, que o seu discurso é 

interpretável, mas também de representar, de ser reconhecido como produtor de um 

evento interpretativo, porque ela, sujeito ativo, determina a constituição dos sentidos.  

 

4.1.4 Cena Roda de Conversa 

 

Contexto Dialógico: A Cena traz um momento da roda de conversa, uma atividade 

da rotina pertencente ao eixo de trabalho Linguagem Oral e Escrita, inserido no 

âmbito de Conhecimento de Mundo. Para o desenvolvimento da linguagem oral das 

crianças de quatro a seis anos de idade, o RCNEI destaca a necessidade de 

aprofundamento e ampliação da capacidade de falar e escutar. (BRASIL, 1998). A 

prática da Roda de Conversa na Educação Infantil legitima o momento de 
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constituição da criança que se expressa, e o faz, além de outras modalidades de 

expressão, através da linguagem oral. Valida, portanto, a compreensão de que a 

expressão da criança, através da fala, deve respeitar seus modos próprios e 

particulares de pensar e não pode ser confundida com um falar aleatório. (BRASIL, 

1998). Nesse sentido, o RCNEI define esse momento de aprendizagem como: “o 

momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias.” (BRASIL, 1998, p.138). 

Nesse contexto, a roda de conversa foi reservada para hora da história, atividade da 

rotina que acontece diariamente com contação e leitura de histórias da tradição ou 

da literatura infantil. A professora organiza uma roda com as crianças e conta a 

história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos. As crianças interagem 

completando palavras ou frases a partir da mediação ou comandos da professora, e 

se mostram envolvidas fazendo perguntas ou trazendo informações de seu 

conhecimento sobre a história. Uma criança faz interferências porque deseja contar 

sua história. 

 

[…] 

Professora: Era uma vez uma família de ursos que morava numa 

floresta. São três ursos. Tinha o papai urso, a mamãe urso e o 

filhinho ursinho. Quem conhece? [as crianças interagem] Quem 

conhece a história vai ficar quietinho só ouvindo, que é bom a gente 

ouvir também. A mamãe ursa costumava fazer mingau toda tarde, viu 

FAB? E deixava o mingau esfriando na tigela e saía pra passear com 

a família. Só que ali perto morava uma menina que tinha o cabelo 

todo cacheadinho e douradinho. O nome dela era Cachinhos 

Dourados. Era uma menina muito curiosa...  

DIG: Pró, pró, eu também sou curioso!!!  

Professora: Calma, DIG! Essa menina um dia saiu pra passear. De 

longe ela avistou uma casa e aí ela ficou pensando, "quem será que 

mora ali?" Aí, resolveu ir até a casa. Chegou lá na casa, descobriu 

que a porta estava aberta. Resolveu empurrar a porta, e 

entrou,entrou e viu que a porta estava encostada. A casa não tinha 

ninguém, ela resolveu entrar. Entrou e descobriu que em cima da 

mesa estavam três tigelas: uma tigelona com mingau, uma tigela 

média e uma tigelinha [falas simultâneas]. Foi na tigelona e 

experimentou, mas o mingau estava muito quente, ela deixou pra lá. 
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Foi na tigela do meio e o mingau estava muito frio, experimentou, 

não gostou. "Eu vou olhar o mingau dessa tigelinha", disse 

Cachinhos Dourados. Ela foi e experimentou e o mingau tava 

delicioso, nem quente nem frio, ela tomou tudo. [...] Ela parou por aí? 

Que nada! Ela viu a escada e resolveu descobrir o que tava lá em 

cima. Ela era muito curiosa. E o que uma pessoa curiosa faz? 

OKA: Vai descobrir as coisas e acontece uma coisa ruim.  

DIG: Pró, eu sou curioso. Eu sei história de curioso. 

Professora: Não, deixa eu contar! Depois você me conta essa 

história, vamos lá! Então, ela resolveu subir as escadas. Chegando lá 

ela encontrou um quarto grande com três camas: uma camona, uma 

cama média e uma caminha [...] Enfim, a menina dormiu. Nesse 

exato momento, a família de ursos que tinha saído pra passear, 

resolveu voltar. O papai urso entrou com aquele faro de urso, achou 

que tinha alguma coisa errada. "Tem alguma coisa errada, alguém 

entrou aqui em casa". Entrou na sala e aí disse, "alguém mexeu no 

meu mingau". A mamãe urso também disse, "alguém mexeu no meu 

mingau" 

YAB: E o bebê urso? 

Professora: O bebê urso disse, "alguém mexeu no meu mingau, e 

tomou tudinho". Começou a chorar. [...] O papai urso ficou 

preocupado e resolveu subir as escadas, ele entrou, olhou e disse, 

"alguém deitou na minha cama". A mamãe urso também disse, 

"alguém deitou na minha cama". Quando o ursinho olhou falou, 

"alguém deitou na minha cama, e tá dormindo até agora" Neste exato 

momento, Cachinhos Dourados acordou num susto danado e saiu 

correndo pelas escadas. [...] A Cachinhos Dourados tava tão 

assustada que nem esperou. Ela saiu correndo, fugiu, desapareceu 

[...]  

Pesquisadora: DIG, e aquela história que você disse que queria 

contar? Você disse que era curioso. 

DIG: Era uma vez um menino que se chamava Ubale Gueide11. Ele 

era uuuum curioso e um dia ele foi na fazenda do pai. O pai… disse 

não era pra ele ir lá na fazenda dele. Então ele entrou, aí, o Zé 

Curioso entrou. Aí o boi vei... ficaram muuuuuito [palavra não 

                                                 
11

 O nome da personagem foi grafado seguindo a transcrição fonética brasileira, correspondente à pronúncia da 

criança. 
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compreendida] trabalho, trabalho, ainda queria pegar nele, pegar ele. 

Ele saiu correndo correndo correndo... e aí, num dia […] ele tomou 

uma chifrada de boi aqui dele detrás das costas... e pra depois ficar...  

chifrado. Daí a mãe falou, “Oh, Zé Curioso, o que é que tá 

acontecendo por aí, Zé Curioso?”. Aí ele falou assim, “Mamãe, foi o 

boi do meu pai! Ele ainda tá me chifrando!”. Aí a mãe bateu, bateu, 

bateu nele até umas horas. Aí ele falou “não foi eu, foi a culpa do 

boi... de meu pai”. Aí a mãe falou “tá, tá, tá”. Tchau. 

03/06/13 

 

As atitudes responsivas das crianças são destacadas na situação enunciativa 

da Cena em análise quando, em atividade na roda de conversa, elas entram em 

contato com os efeitos de sentidos da história contada pela professora. A atitude da 

criança DIG é composta, marcadamente, de reações que se desdobram em: escuta 

da história contada pela professora; concentração para audição da história; 

identificação e conhecimento do gênero textual; expressão da vontade de participar 

da situação de intercâmbio social; habilidade para contar suas vivências culturais, 

através da história. 

O anúncio da história pela professora antecipa alguns detalhes: apresenta as 

personagens e seus perfis, bem como marca a característica de Cachinhos 

Dourados. DIG entra em relação dialógica quando interrompe a narrativa da 

professora tão logo ouve o enunciado: “Era uma menina muito curiosa [...]”, ao que 

reage responsivamente, anunciando: “Pró, pró, eu também sou curioso!”. Após ser 

contido pela professora para que ela pudesse prosseguir com a história: “Calma, 

DIG!”, ele reafirma sua atitude: “Pró, eu sou curioso. Eu sei história de curioso”.    

A atitude responsiva de DIG chama atenção por construir um tema: a 

curiosidade, apreendido da história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos narrada 

pela professora, ou seja, destaca “o tema, na interpretação realizada, o sentido da 

enunciação completa [...] que se apresenta como a expressão de uma situação 

histórica concreta” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 133), dando origem à sua 

enunciação, anunciada como relato de experiência vivida e narração de evento.  

O sentido da história, a partir do tema apreendido por DIG, parece afetá-lo 

porque a situação enunciativa e seus temas implicam sempre um contexto 

ideológico. Ao ouvir que a menina Cachinhos Dourados era muito curiosa, é possível 
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que DIG tenha se identificado não exatamente com essa característica, mas com os 

sentidos ideológicos ou vivenciais que a situação enunciativa comporta. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

Os sentidos que se evidenciam na escola, assim se movimentam, ora são 

gerados na escola, ora surgem do lado de fora, acolhendo aqueles que também têm 

“história de verdade” para narrar. “[...] Cada humano tem coisas para contar porque 

guarda na cabeça e no coração tudo o que marcou, de modo positivo ou negativo, 

seu mundo vivido.” (ARAPIRACA, 2007, p.19). Penso, então, que DIG pode ter se 

projetado para a história, antecipando, antes mesmo de a professora prosseguir a 

narração, a sua construção, em que ele se constitui o menino curioso para se incluir 

na história. É possível que alguém já tenha mencionado que ele era muito curioso 

diante de uma experiência que gerou essa qualificação; pode ser, também, um 

desejo de narrar sua história de curioso; ou ainda, seja uma reivindicação de seu 

turno na narrativa.  

Essas possibilidades de interpretação a partir do que diz DIG, às quais 

empresto sentidos, considerando minha inserção no cenário enunciativo e 

participação do contexto dialógico, não pode se fixar no termo “curioso”, ou seja, o 

que a professora e DIG enunciam não são meras palavras dissociadas de um 

contexto ideológico, já que este será quase sempre inatingível para o pesquisador.  

Sobre isso, Bakhtin/Volochínov (2006, p. 98-99) esclarece: 

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 
É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos 
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 
concernentes à vida.  

 

Assim, a leitura dos enunciados da criança é guiada pela consciência de que 

o contexto da enunciação é sempre preenchido por diálogos carregados de 

conteúdos vivenciais. Os enunciados produzidos não são palavras destituídas de 

sentido ideológico. Apreender o sentido da enunciação implica perceber o sentido da 

enunciação completa. A compreensão dos enunciados pressupõe sempre a situação 

de enunciação e exige uma percepção que vai além dos significados das formas 

linguísticas que participam da composição do ato enunciativo. O conhecimento da 
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situação histórica concreta que originou a enunciação e as expressões dos gestos, 

ritmo, entonação de voz também concorrem para determinar o seu sentido.  

Observei que DIG buscava participar do contexto dialógico para expressar 

suas ideias, preferências e vontade de relatar suas vivências e de contar sua história 

de curioso. Para compreender o que DIG tentava revelar, era preciso conhecer sua 

história. A retomada do evento que afetou DIG era necessária, o que fiz em atitude 

responsiva ao seu visível interesse de ser parte do ato enunciativo. A pergunta que 

direcionei a DIG: “E aquela história que você disse que queria contar? Você disse 

que era curioso [...]” foi a minha entrada para a compreensão ativa no intuito de 

apreender os sentidos que ele anunciava e que já evidenciavam a exploração da 

realidade apresentada no evento conduzido pela professora. Era preciso 

compreender os enunciados de DIG para me orientar em relação a ele, atitude 

necessária aos participantes da relação dialógica para encontrar o seu lugar 

adequado no contexto correspondente. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

Em nosso diálogo, DIG responde com a história do menino Ubale Gueide, o 

Zé Curioso:  

 

Era uma vez um menino que se chamava Ubale Gueide. Ele era 
uuuum curioso e um dia ele foi na fazenda do pai. O pai… disse não 
era pra ele ir lá na fazenda dele. Então ele entrou, aí, o Zé Curioso 
entrou. Aí o boi vei... ficaram muuuuuito [palavra não compreendida] 
trabalho, trabalho, ainda queria pegar nele, pegar ele. Ele saiu 
correndo correndo correndo... e aí, num dia […] ele tomou uma 
chifrada de boi aqui dele detrás das costas... e pra depois ficar...  
chifrado. Daí a mãe falou, “Oh, Zé Curioso, o que é que tá 
acontecendo por aí, Zé Curioso?”. Aí ele falou assim, “mamãe, foi o 
boi do meu pai! Ele ainda tá me chifrando!”. Aí a mãe bateu, bateu, 
bateu nele até umas horas. Aí ele falou “não foi eu, foi a culpa do 
boi... de meu pai”. Aí a mãe falou “tá, tá, tá”. Tchau. (DIG) 

03/06/13 

 

Na concepção de Santaella (2005), a narração é definida como o universo da 

ação, do fazer, sendo assim, uma ação que é narrada. Nesse sentido, ressalta que a 

narrativa em discurso verbal se caracteriza como o registro linguístico de eventos ou 

situações. Adverte, entretanto, que “só há ação onde existe conflito, isto é, esforço e 

resistência entre duas coisas: ação gera reação e dessa inter-ação germina o 

acontecimento, o fato, a experiência.” (2005, p. 322). Isso, segundo diz, gera a 

história factual, situacional, ficcional, ou de qualquer outro tipo. E, qualquer que seja 
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o tipo terá sempre esta constante: conflito, coação, confronto de forças. Não se 

desprezam, entretanto, outros aspetos imbricados pelo que a autora especificou 

como elementos constantes. Havemos, por isso de considerar: o personagem, 

aquele que faz algo, o lugar onde o acontecimento ocorre e o tempo, cronológico e 

psicológico que traz a dimensão da duração dos acontecimentos.  

Tomando como referência essas breves, mas necessárias considerações, 

observamos que esses elementos se presentificam na narrativa de DIG, com 

organização de ideias, informações precisas e fluência na descrição dos fatos com 

sequência temporal e causal, além de diálogos marcados por discurso direto entre 

dois interlocutores ativos, Zé Curioso e sua mãe. A utilização dessa forma narrativa 

na expressão da criança dentro do contexto dialógico evidenciou o desenvolvimento 

da função heurística da linguagem em sintonia com a função imaginativa, 

considerando a criação de um novo evento, a história imaginada, criada e narrada 

pela criança. (HALLIDAY, 1973) 

É certo que, para a criança se adaptar incessantemente à realidade 

construída pelo professor, ela recorre à imitação do modelo adulto. Há na narrativa 

de DIG evidências da conduta imitativa, mas também elementos indicativos de 

autonomia. As ações de autonomia da criança para fala e para escuta são assim 

descritas pelo RCNEI: 

 

[...]uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar e 
expressar desejos, necessidades, opiniões, idéias, preferências e 
sentimentos e relatar suas vivências nas diversas situações de 
interação presentes no cotidiano; elaboração de perguntas e 
respostas de acordo com os diversos contextos de que participa; 
participação em situações que envolvem a necessidade de explicar e 
argumentar suas idéias e pontos de vista; relato de experiências 
vividas e narração de fatos em sequência temporal e causal; reconto 
de histórias conhecidas com aproximação às características da 
história original no que se refere à descrição de personagens, 
cenários e objetos, com ou sem a ajuda do professor [...]. (BRASIL, 
1998, p. 136-137) 
 

Acredito que alguns elementos trazidos na narrativa sobre Zé Curioso possam 

ser evocações de situações já vivenciadas por DIG, sejam elas distanciadas do 

tempo em que narra ou mesmo evocações imediatas, a exemplo de elementos 

sugeridos pela história contada pela professora. De outro modo, podemos 

considerar ser um exercício intertextual em que DIG produz diálogos entre textos já 
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lidos que apóiam a construção de um novo. Em se tratando de evocação imediata, 

valida-se mais ainda a função imaginativa, pois este é o caminho que levará à 

construção da originalidade. Mesmo observando aproximações de alguns elementos 

que se presentificam em ambas narrativas, a saber: o tema curiosidade; o 

protagonista curioso; a exploração de local não autorizado pelo adulto; a 

desobediência; tensão pela entrada em local proibido; a corrida/fuga; as falas e 

diálogos, DIG cria um novo cenário enunciativo, um contexto dialógico original, com 

atitude performativa na narração oral. 

Observei que DIG constrói sua história sem dificuldades, estruturando as 

ideias, ao passo em que conta com detalhes e explora de forma criativa a realidade 

imaginada, ultrapassando, assim, os limites da função representativa da linguagem. 

DIG lida com fluência e competência com a palavra oral, responsável pela contação. 

A atitude responsiva de DIG visibiliza que: 

  
A enunciação oral é dirigida por um individuo real, vivo, a outro 
individuo real, vivo, ou indivíduos reais, vivos, em um tempo 
específico e em um cenário real que inclui sempre muito mais do que 
meras palavras. As palavras faladas constituem sempre 
modificações de uma situação que é mais do que verbal. Elas nunca 
ocorrem sozinhas em um contexto simplesmente de palavras. (ONG, 
1998, p. 118) 
 

Desse modo, quando DIG conta a história, são visíveis as expressões que 

imprimem sentidos às palavras e à história. A criança parece assumir a arte do 

contador de história, visto que se utiliza de estratégias importantes para este ofício: 

expressão corporal, improvisação, interpretação, interação com os ouvintes 

recriando, em alguma medida, uma história já ouvida. (MATOS, 2007) 

Observamos, assim, que a atividade de contação de histórias na escola não 

deve se restringir a uma prática da professora, e à criança não pode ser dada 

apenas a tarefa de reconto e relato de histórias com base na narrativa do adulto. É 

visível a satisfação e motivação de DIG porque há um outro responsivo interessado 

em sua história. Esse movimento autônomo de exploração e criação da realidade 

indicia a função heurística e a imaginativa da linguagem.  

Os sentidos produzidos pela criança indicam que há necessidade de se 

compreender que as aprendizagens devem acontecer sem se distanciar da 

realidade experimentada por ela em algum momento da vida. Propiciar a utilização 

de textos originários da tradição oral, presentes na memória da criança, significa 
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validar o processo numa relação mais implicada com suas vivências e com o desejo 

de atribuir sentidos à sua cultura.  

 

4.1.5 Cena Hora da Escrita 

 

Contexto Dialógico: A Cena mostra um momento reservado para atividade escrita. 

A prática de escrita é discutida no RCNEI inserida no âmbito da experiência de 

Conhecimento de Mundo, pertencente ao eixo de trabalho “Linguagem Oral e 

Escrita”. O trabalho com a escrita visa à ampliação de capacidades específicas 

necessárias às crianças de quatro a seis anos inseridas na pré-escola, tais como: 

familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros 

portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça 

necessário; interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma 

convencional; reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do cotidiano.  Na perspectiva do RCNEI, a prática de escrita deve propiciar 

a participação da criança em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso 

da escrita; no exercício da escrita do próprio nome em situações em que isso é 

necessário; na produção de textos individuais e/ou coletivos ditados oralmente ao 

professor para diversos fins; na prática de escrita de próprio punho, utilizando o 

conhecimento de que dispõe, no momento, sobre o sistema de escrita em língua 

materna. (BRASIL, 1998).  Sobre essa participação da criança, o grupo pesquisado 

apresenta diferentes características no processo de aprendizagem da escrita: a 

maioria escreve de forma silábica, alguns já avançaram para a escrita alfabética, e 

poucos ainda recorrem à professora como escriba. Essa diversidade, quando 

possível, é respeitada pela professora, mas exige um esforço que se traduz em 

condução variada na atenção às produções orientadas.  O tratamento dado à escrita 

tem como base a oralidade, as palavras grafadas pela professora e os escritos em 

diferentes suportes (atividades da escola, revistas, embalagens de produtos, murais 

da sala etc). Há uma atenção para que a escrita alcance as práticas de uso social. 

Nesse sentido, a aprendizagem das letras do alfabeto, em suas formas maiúscula e 

minúscula, de maneira contextualizada, se destaca como conhecimento necessário 

para produção de outras escritas e apropriação progressiva da escrita convencional. 

As crianças se mostram autônomas no reconhecimento e na escrita das letras e de 

alguns nomes de uso cotidiano. Essa atitude das crianças acontece diariamente no 
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momento reservado para checagem da frequência no mural da chamada, na 

identificação das tarefas com o próprio nome, no manuseio de materiais pessoais 

identificados, na interação com o calendário para leitura e preenchimento diário: mês 

corrente, dia da semana, clima-tempo do dia etc. Nesse contexto, aconteceu a 

primeira tarefa do dia: uma atividade de escrita para treinamento da letra D 

(maiúscula) e d (minúscula). A professora distribui a tarefa e dá as orientações. Uma 

criança verbaliza a recusa de realizar a tarefa. 

 

Professora: [a pesquisadora distribui a atividade de escrita, 

enquanto a professora traz orientações para as crianças] Coloquem 

o nome de vocês primeiro! Depois, vamos fazer a letra D. Aqui nesta 

linha toda a letra “D” maiúscula. Aqui embaixo a letra “d” minúscula 

[mostra as linhas na tarefa em mãos para que todas as crianças 

observem]. Olhem aqui no quadro como eu desenho as letras. A letra 

D maiúscula sobe assim, depois um barrigão assim. O d minúsculo é 

assim, olhem a barriguinha pra cá.  

OKA: Nem vou fazer!   

Professora: Por que, OKA? O que houve? 

OKA: Você só coloca dever de lápis preto. Eu quero fazer dever de 

lápis de cor [...]                                                                        26/07/13 

 

A atitude da criança na situação enunciativa sugere sentidos que relacionam 

o ato de escrever com os instrumentos caligráficos.  O sentido que a criança atribui à 

representação gráfica é diferente daquele do adulto que já lida com a escrita com 

propriedade. A criança, porque se encontra no início do processo de aprendizagem 

da linguagem escrita, pode ainda se amparar em outras formas de representação 

gráfica e de linguagens.   

Há de se considerar, particularmente, a atitude responsiva de OKA diante da 

atividade orientada pela professora, isto é, a tarefa de grafar a letra. A recusa de 

OKA é acompanhada de justificativa e reivindicação, que vai além de um simples 

pedido, de um desejo, pois expressa uma solicitação, na visão de quem requer algo 

que lhe é de direito. Ao que enuncia OKA: “Nem vou fazer. Você só coloca dever de 

lápis preto. Eu quero fazer dever de lápis de cor”, apresento possibilidades de 

sentidos, sugerindo que a criança denuncia a recorrência de tarefas escolares; 

percebe a prevalência de uma rotina com ênfase na produção escrita; indica sua 
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preferência por atividades com lápis de cor; encara a tarefa como uma situação-

problema exigente para suas possibilidades, por ainda não atender às exigências da 

escrita convencional; reclama o direito à expressão através de outras linguagens da 

cultura infantil; deseja desenhar ou escrever utilizando outros instrumentos gráficos.  

A respeito dos instrumentos da escrita caligráfica, Beltrão (2006) já refletia 

sobre a possibilidade de influenciarem na produção textual, mas indicava não ter 

encontrado estudos que aprofundassem sobre o uso de lápis e de caneta na escola, 

em classes iniciais, do ponto de vista da sua interferência ou não na aprendizagem e 

no ensino da escrita escolar. Beltrão destaca o invariável interesse por esses 

instrumentos por quem escreve e considera suas diferentes demandas, a exemplo: 

“a relação amorosa das crianças e das adolescentes, predominantemente, com a 

diversidade de lápis e caneta seja em razão do tamanho, do efeito, da forma e da 

função, altamente estimulados [...] pela indústria nacional e estrangeira e pela 

publicidade, modo geral.” (BELTRÃO, 2006, p. 72) 

Observei que o lápis é utilizado na escola como instrumento favorável para a 

escrita caligráfica das crianças. A este, em companhia inseparável da borracha 

como material escolar, para evitar os “defeitos” da escrita, se aplica uma relação 

com a instabilidade e a inconstância do que se escreve. (BELTRÃO, 2006). Nesse 

sentido, é um instrumento que se insere no processo de aprendizagem da escrita e 

permite o ensaio da grafia, sua revisão, e, até mesmo, seu apagamento e anulação.  

Considerando a atitude de OKA, que não somente verbalizou a recusa para 

executar a tarefa proposta, como também indicou o instrumento gráfico, lápis preto 

(lápis grafite), concorrendo para sua decisão, passo a dar atenção para como os 

instrumentos gráficos poderiam influenciar na disposição para a produção escrita. 

Lembro a atitude da professora de grafar as letras ao quadro como modelo a ser 

seguido pelas crianças. A professora chama a atenção das crianças para 

observarem o desenho da letra no quadro, como sempre o faz durante as aulas, 

enfatizando o percurso dos traçados, os movimentos retilíneos e curvilíneos, 

necessários para grafar a letra em suas formas maiúscula e minúscula. A explicação 

da professora sugere uma correlação da escrita com o desenho, orientação que me 

parece adequada e necessária, pois traz uma leveza ao processo e se aproxima das 

possibilidades da criança.   

A forma supracitada, isto é, a explicação realizada pela professora, orienta a 

análise da reação de OKA. A preferência da criança para realizar “dever de lápis de 
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cor” pode ter sido influenciada pelo excesso de atividades escritas e carências de 

tarefas para colorir, pois elementos e fatos evidenciados me fizeram chegar a este 

pressuposto.  Significa considerar, também, que pode prevalecer ainda maior 

identificação da criança com os elementos iconográficos e logográficos presentes na 

aprendizagem da escrita inicial do que com as regras que orientam a escrita 

convencional. Essa percepção pode estar sintonizada com a necessidade de 

expressão por outras linguagens, o que poderia gerar uma correlação do lápis preto 

com as exigências impressas pela linguagem verbal escrita e do lápis de cor com 

atividades ligadas à linguagem não-verbal.  

Ferreiro e Teberoski (1999) lembram que no começo da representação gráfica 

infantil, nos primeiros traços de produção espontânea, desenho e escrita se 

confundem. Crianças de quatro e cinco anos quando submetidas à leitura de 

palavras representadas graficamente e com desenhos não fazem diferenciação 

entre texto e desenho. Não há distinção entre as ações pertinentes que se aplicam a 

cada um dos objetos (olhar e ler) e o significado do objeto gráfico (o sentido se extrai 

da imagem). “O próprio desta etapa é a aplicação direta do sentido de um a outro 

objeto simbólico.” (p. 74) 

Na perspectiva piagetiana, o desenho é uma conduta da função semiótica que 

aparece semelhantemente a um jogo, em que a construção do real é uma 

experiência que também marca uma tentativa de imitação representacional e uma 

acomodação da realidade, ao que precisa ser comunicado, socializado. (PIAGET, 

1990). A escrita é também um elemento simbólico que representa algo, um 

substituto que representa algo evocado, como o desenho. No entanto, há diferenças 

entre a escrita e o desenho: 

   

Por um lado, o desenho mantém uma relação de semelhança com os 
objetos ou com os acontecimentos a que se refere; a escrita não. Por 
outro lado, a escrita constitui, como a linguagem, um sistema com 
regras próprias; o desenho, por sua vez, não. Tanto a natureza como 
o conteúdo de ambos os objetos substitutos são diferentes. 
(FERREIRO; TEBEROSKI, 1999, p. 70) 

 

 Ao que parece, a escrita inicial na pré-escola, por não manter relação de 

semelhança com os objetos ou com os acontecimentos, pode no começo não fazer 

sentido para a criança. A esse respeito, Lemle (2005) mostra que uma 

representação simbólica não é uma correspondência transparente entre um 
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elemento concreto e a ideia que simboliza. Uma coisa é símbolo de outra sem que 

nenhuma característica sua seja semelhante a qualquer característica da coisa 

simbolizada – “cor vermelha” no sinal de trânsito significa “pare”. Esta relação – 

significante/significado, torna-se relevante porque considera que o que se lê, o que 

se escreve e o que se fala guardam elementos subjetivos. 

Lemle (2005) destaca os componentes responsáveis em fazer uma ligação 

simbólica entre sons da fala e letras do alfabeto. Todo sistema alfabético de escrita 

tem uma característica essencial: os segmentos gráficos representam segmentos de 

sons. No entanto, se uma criança ainda não consegue compreender o que seja uma 

relação simbólica entre dois objetos ou dois fenômenos não conseguirá ler e 

escrever. A compreensão de que existe uma relação de simbolização entre as letras 

e os sons da fala não seria possível sem essa prévia construção. A construção 

simbólica é, portanto, imprescindível para o desenvolvimento da linguagem escrita.  

Até por volta dos quatro anos, algumas crianças são capazes de considerar a 

escrita e o desenho como objetos substitutos da realidade. No caso das crianças do 

Grupo 5 e, mais especificamente de OKA, esta indiferenciação em relação ao objeto 

simbólico parece já enfraquecida. É possível que também já ocorra uma 

diferenciação em relação ao instrumento gráfico utilizado para a projeção dos 

símbolos. Isso porque as regras do sistema de escrita recaem também sobre os 

elementos requeridos para a produção escrita, no que se refere às condutas da 

criança e manuseio dos materiais que devem ser utilizados: as folhas com pautas 

gráficas, o cumprimento da orientação espacial no papel, a utilização de 

instrumentos gráficos adequados e que exigem a revisão.  

A função instrumental da linguagem (HALLIDAY, 1973) é percebida na Cena 

Hora da Escrita, quando OKA reivindica a satisfação de uma necessidade ou de um 

direito. A função utilizada pela criança caracterizou-se pela expressão que denota 

um pedido, uma solicitação direcionada à professora: “Eu quero” com a finalidade de 

alcançar o objeto reivindicado: “o dever de lápis de cor em lugar do dever de lápis 

preto.” Considerando que a reivindicação de OKA é acompanhada de constatação: 

“Você só coloca dever de lápis preto”, a função heurística da linguagem se 

presentifica como produto de uma atitude de quem investigou, explorou uma 

realidade instaurada na escola, função esta que acompanha uma iniciação na 

postura questionadora e crítica frente ao processo de aprendizagem. 
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A sensibilidade da criança indicando sentimento de insatisfação, o 

desinteresse e o desgosto diante da atividade proposta pela professora são 

evidentes. A criança manifesta essas expressões de sua individualidade acionando 

a função pessoal da linguagem quando argumenta e reclama sobre fazer apenas 

dever de lápis preto. Há presença da função reguladora da linguagem, quando a 

criança contesta a lógica regular da escola e marca sua intenção de controlar a ação 

da professora, um comportamento recorrente de colocar dever de lápis preto. Essas 

atitudes marcam a compreensão dos sentidos da prática de escrita na Educação 

Infantil.  

Apresentadas as Cenas Simbólicas com as atitudes responsivas das crianças 

integradas às condutas simbólicas e às funções da linguagem utilizadas para 

atribuição de sentidos às práticas escolares, trataremos a seguir dos flagrantes e 

possíveis ressonâncias para as práticas de Educação Infantil.  

 

4.2 FLAGRANTES RESSONANTES: OUTROS SENTIDOS PARA AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

Os Flagrantes Ressonantes se destacam como mediadores necessários para 

interpretação dos dizeres das crianças que podem ressoar na Educação Infantil e, 

assim, contribuir para a construção de práticas dialógicas a partir dos sentidos 

atribuídos por elas. Eles surgem da atitude de “flagrar”, assumida na pesquisa como 

procedimento metodológico. Dessa forma, a escuta da criança aconteceu, 

principalmente, pela via do imprevisível, sem necessidade de retirá-la de seus 

espaços de interlocução coletiva, ou de interromper a rotina do grupo, evitando, 

assim, comprometer a espontaneidade infantil. Tal atitude de flagrar os dizeres das 

crianças nas relações dialógicas tem inspiração em Beltrão (2006) quando desejou 

se surpreender com a escrita: 

 
Queria, enfim, me surpreender com escritas, ser surpreendida por 
escritas e surpreender escritas, ou, em outras palavras, flagrar 
escritas estampadas, flagrar estampas escritas, atitude assumida 
como um dos procedimentos metodológicos da pesquisa que se 
somava à leitura, como ato produtivo, gesto e atitude investigativa 
permanentes, sem estabelecer, a priori, os lugares, os espaços, as 
situações, os mercados linguísticos nos quais elas circulassem, nos 
quais fossem oferecidas e se oferecessem [...]. (BELTRÃO, 2006, p. 
44-45) 
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Para compreensão dos sentidos na situação enunciativa, busquei flagrar 

dizeres das crianças que se destacassem como atitudes ativamente responsivas em 

reação a posições tomadas por outros sujeitos na relação dialógica. Considerando o 

interesse do estudo para os sentidos atribuídos pela criança, a atenção se 

direcionou para a maneira como essas reações se constroem a partir do enunciado 

do outro. Observamos nas Cenas Simbólicas que a cada palavra do outro, na 

situação enunciativa, a criança, para compreender, construía réplicas dialógicas, 

fazendo-as corresponder às suas palavras no ritmo do diálogo, utilizando as 

condutas da função semiótica (PIAGET, 1973, 1979, 1990) e as funções da 

linguagem, discutidas por Halliday (1973). Isto significa que a resposta da criança a 

um enunciado anterior, seu ponto de vista como outro responsivo, tem importância 

para a compreensão ativa, e, consequentemente, para atribuição dos sentidos.  

Nesta discussão, importa compreender que a atitude responsiva está 

implicada em uma relação mútua de enunciados que se refletem e, por isso, estes 

não são indiferentes entre si e nem se bastam cada um a si mesmo. Desse modo, 

as análises aqui se direcionam para compreender como os enunciados da criança 

são plenos de ressonâncias de outros enunciados com os quais estão ligados, e, 

assim, constituem ressonâncias dialógicas. (BAKHTIN, 2011). Mais ainda, suas 

atitudes responsivas e os sentidos atribuídos às práticas escolares, ao afetar a 

pesquisadora ou a professora, podem entrar em ressonância dialógica com os 

conhecimentos teóricos e práticos já instituídos no âmbito da Educação Infantil.  

É a indissociabilidade da atitude responsiva e das ressonâncias dialógicas 

que está presente no Flagrante Ressonante. O elemento flagrante é relacionado ao 

que procede de alguém, enquanto que o elemento ressonante é relacionado ao que 

se dirige a alguém. Flagrante e ressonâncias participam do cenário enunciativo e 

concorrem para ativas compreensões responsivas dos sujeitos da pesquisa e da 

pesquisadora.  

Assim, os Flagrantes Ressonantes são constituídos por pares, a saber: O sol 

tem medo da chuva: raciocínio artelógico; Olho que fala e brinca: brincadeira tem 

voz e vez; Leituras para contar: uma história escuta a outra; De lápis preto? - escrita 

cromática. Passemos a conhecê-los em busca de respostas para o que 

questionamos: O que revelam os atos enunciativos no Grupo 5 possibilita 

ressonância dos sentidos atribuídos pela criança para as práticas de Educação 
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Infantil? Como explicar relações desses sentidos com suas próprias ações no campo 

concreto conforme a representação infantil? 

 

4.2.1 O sol tem medo da chuva: raciocínio artelógico 

 

O Flagrante Ressonante “O sol tem medo da chuva: raciocínio artelógico” é 

construído a partir dos enunciados de OKA: “Ó, pró, por que o sol tem medo da 

chuva e por que a chuva tem medo do sol?”, “[...] por que quando chove, o sol vai se 

esconder numa nuvem? E quando o sol aparece, a chuva para de chover?” 

flagrados na Cena Aula de Artes, que se destacam como atitudes responsivas da 

criança para atribuição de sentidos ao objeto de conhecimento apresentado pela 

professora, ao mesmo tempo em que se constitui ressonância de enunciados 

precedentes. A professora apresenta à criança sentidos já produzidos sobre o 

fenômeno estações do ano em exposição na aula, construídos por noções 

enciclopédicas, divulgadas em contextos escolares.  

A explicação da professora marca a correspondência de um elemento 

característico para cada estação: “estamos no inverno, semana que vem começa a 

primavera” (professora). “Aí, começa o sol” (AVA). “Aí começam as flores” 

(professora). “Aí vem aquele sol grande bem quente, né pró?”. “O sol bem quente é 

no verão” (professora). A professora segue uma lógica de ocorrência atribuída aos 

fatores climáticos e elementos da natureza, ou seja, se ampara na observação da 

periodicidade de fenômenos naturais, se distanciando das explicações 

epistemológicas, após sucessivas mudanças características do processo evolutivo 

da produção do conhecimento científico. Essa abordagem do assunto segue uma 

ontologia climática, que está ligada ao clima europeu ou americano do norte, em que 

a Primavera é descrita como a estação das flores, o Outono a da queda das folhas e 

do nascimento dos frutos das árvores, o Verão, a estação do Sol e do calor e o 

Inverno a da chuva, neve e do frio intenso. (QUEIROZ; LIMA, 2014) 

A criança como parte desse contexto, e com escuta atenta aos dizeres da 

professora e de outras crianças, ao se inserir na relação dialógica questionando o 

porquê de o sol ter medo da chuva e da chuva ter medo do sol e indagar a conduta 

do sol se esconder em uma nuvem quando a chuva aparece e da chuva parar de 

chover quando o sol aparece, além de apresentar uma atitude responsiva à situação 

enunciativa imediata na qual está inserida, revela ressonância dialógica de 
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enunciados precedentes (BAKHTIN, 2011). A própria criança atribui esse 

conhecimento ao contexto cultural no qual se insere, sendo apresentado por seu 

avô, podendo, também, a meu ver, ter sido pela via da ficção literária de tradição 

oral, ou ainda, por outros conhecimentos de mundo da criança.  

Os dizeres de um sujeito e os sentidos produzidos se direcionam para outro 

sujeito e, em algum momento, podem ser exibidos como ativas compreensões 

responsivas. Esse é o caminho que a ressonância dialógica percorre para a 

construção de sentidos. É o que também aconteceu na Cena Aula de Artes, quando 

flagrei as réplicas de OKA e da professora em movimento de negociação de 

sentidos para compreender a relação existente entre os elementos trazidos pela 

criança (sol, chuva e nuvem). A explicação trazida pela professora, após as réplicas 

de OKA, indica o início de uma aproximação da lógica de causalidade trazida pela 

criança, quando responde que é a nuvem quem faz a chuva e é a nuvem quem vem 

em cima do sol. No entanto, para a professora, a nuvem é o elemento que contribui 

para que o sol se “esconda”, enquanto que para a criança o sol e a chuva são os 

elementos causadores da ação. 

Embora a atitude responsiva da professora evidencie ressonância dialógica 

de enunciados e sentidos trazidos pela criança, sua ativa compreensão responsiva 

parece permanecer apenas no plano do discurso, o que não contribui para o alcance 

das perspectivas nas quais a criança se ampara, isto é, a noção de causalidade 

aplicada ao sol e à chuva e a imagem mental que permite ter a ação desses 

elementos em pensamento. (PIAGET, 1990). O que escutamos dos dizeres de OKA 

que permite projetar os sentidos atribuídos à Aula de Artes, cujo objeto de 

conhecimento é as estações do ano, para ressoar nas práticas de Educação Infantil?  

As atitudes responsivas da criança podem entrar em ressonâncias dialógicas 

com a Ciência e as Artes e se agregar ao que teoricamente já se apresenta como 

fundamentos de natureza geográfica e astronômica. O que a criança traz indica uma 

perspectiva de se explicar as estações do ano, a partir dos sentidos produzidos por 

ela para o fenômeno, com base na relação dos elementos que o constituem. Os 

sentidos atribuídos pela criança sugerem a presença de, pelo menos, duas 

compreensões: (i) As estações do ano e a relação com o “surgimento” e o 

“desaparecimento” do sol e da chuva e (ii) O sol e a chuva em relação com a nuvem. 

As compreensões da criança colocam a ontologia climática em interação com a 

ontologia astronômica.  
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Sobre a primeira compreensão, a lógica da criança pode se agregar ao 

conteúdo Natureza (BRASIL, 1998), recorrendo à Astronomia, que mostra como a 

inclinação do eixo terrestre em relação ao movimento que a Terra faz ao redor do 

Sol contribui para o “desaparecimento” ou “surgimento” do Sol em determinadas 

partes do planeta. Nesse caso, é o deslocamento da Terra que “esconde” o Sol, 

porque a inclinação do eixo terrestre é responsável pela variação de radiação solar 

que atinge a superfície terrestre, durante a translação, em cada época do ano, 

gerando uma estação diferente. (CERQUEIRA; FRANCISCO, 2014). Trata-se de 

compreender o Sol como elemento importante em todas as estações, pois é ele o 

responsável por caracterizá-las, considerando a variação de radiação solar que 

atinge a superfície terrestre durante uma época do ano. Nesse caso, não se 

desprezam os sentidos construídos pela criança, pelo contrário, eles permitem que 

esses ressoem para novos modos de pensar e fazer as práticas escolares. 

No que se refere à segunda compreensão, ou seja, o sol e a chuva em 

relações com a nuvem, a lógica da criança pode se agregar à discussão sobre como 

se formam as chuvas, sobretudo na Região Nordeste e na Bahia, quando o 

processo de formação se deve à subida do ar contendo muito vapor d‟água, e que, 

ao ganhar altitude, entra em contato com as camadas frias e passa do estado 

gasoso para o líquido, posterior precipitação da água em forma de chuvas. 

(ARRUDA, 2014). A lógica do Sol se esconder atrás da nuvem e desaparecer se 

agrega a esses fundamentos.  

Contudo, a compreensão sobre a importância de incluir o que dizem as 

crianças ao que, teoricamente, vem se estudando na Educação Infantil só poderá se 

concretizar quando realizadas de forma prática, para que, de fato, ocorra uma 

reverberação nas atividades desenvolvidas. Os sentidos atribuídos pelas crianças, 

então, nos leva a pensar, para a discussão em pauta, para além de um raciocínio 

lógico, porque o pensamento mágico infantil nos coloca diante de elementos que 

convocam as Artes para o diálogo e para a construção. A meu ver, isto aponta a 

presença de um raciocínio que denominamos de artelógico, aquele que conduz para 

transformações que podem ser visualizadas pela lógica de pensar e fazer da 

criança, um raciocínio projetado para um fazer artesanal. As Artes Visuais, desse 

modo, entram em diálogo com a Ciência, para que os sentidos das estações do ano 

possam ser construídos com o auxílio do pensamento mágico infantil.   
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Nesse sentido, visualizamos uma prática pedagógica que coloque os 

elementos da natureza e o fenômeno estações do ano em plano tridimensional 

construído com a criança. Isso poderia acontecer com a utilização do globo terrestre 

e modelagem do sol, da nuvem, da chuva, com ações de deslocamentos, que 

provocassem o surgimento e o desaparecimento do sol, além de ações de formação 

das chuvas. Essa atitude validaria o raciocínio artelógico das crianças, amparado 

pelas experiências e observações de fatos do cotidiano vivenciados pelas crianças, 

como também por experimentações e construções incentivadas pela escola. 

Pensar os sentidos produzidos pelas crianças, a partir de seu raciocínio 

artelógico, nos aproxima de duas concepções: a de pensar a criança que se 

movimenta com seus modos de compreender o mundo, ou seja, com os seus 

etnométodos (MACEDO, 2010) e a criança construtora de técnicas e instrumentos 

em um espaço propício para experimentação e criação hábil com a mente e com as 

mãos, um espaço que considere as teorias construídas pelas crianças, através da 

prática das artes visuais, com múltiplas formas de linguagem que lhes possibilitem 

trazer suas observações, ideias, memórias, e os conhecimentos que vão construindo 

sobre a realidade. (MALAGUZZI, 1998). Enfim, experimentos de linguagens 

hibridizadas. 

Essa reflexão nos incita a considerar, uma vez mais, nossa preocupação com 

a atenção que a escola parece dar para os atos estáveis, tomando como referência 

apenas o aluno e, por outro lado, desfavorecer o que é dinâmico, produzido pela 

criança, na direção de construir a cultura infantil na escola. Isso implica a 

necessidade de compreender que o aluno que está na escola é também criança, por 

isso os sentidos produzidos por ele são indissociáveis de variadas condutas e ações 

simbólicas construídas dentro e fora da escola no uso de diferentes matrizes da 

linguagem – a sonora, a verbal, a visual. (SANTAELLA, 2009) 

Os sujeitos da pesquisa, com idades entre quatro e seis anos, são sujeitos 

que estão na Educação Infantil, que se veem, de maneira coerente, como 

participantes ativos da experiência educativa na escola, mas também como sujeitos 

que vivem a intensa experiência simbólica. Para ampliar a discussão que trago 

sobre o raciocínio artelógico, vejamos, a seguir, os sentidos da imagem que as 

crianças têm de si na Educação Infantil, informações apreendidas em 22/10/12, 

quando perguntei: “Vocês são crianças ou alunos?”.  
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Para uma parte das crianças, aluno é aquele que estuda, e é aluno quando 

está na escola porque “eu faço dever, faço atividade, faço tudo na escola” (HEB). 

Esses afirmam, a exemplo, que “em casa eu sou criança” (LUA) e “sou aluno na 

escola” (HEB). Há ainda os que não dissociam características específicas para ser 

aluno e ser criança, conforme as declarações: “eu estudo na escola, brinco e como 

minha merenda” (MAR), “criança é aluno, criança estuda e brinca” (ADR). Uma 

criança afirmou que era nada, nem criança, nem aluno, porque “eu sou é macho”. 

Perguntado sobre o que o macho faz na escola, respondeu: “vem pra aula e brinca” 

(ASP).   

Pensar na ideia de ser apenas aluno, pronto para executar deveres e 

atividades, é legitimar uma criança tendencialmente passiva que espera que o adulto 

lhe ensine coisas. Essa concepção deixa de considerar que a criança, à sua 

maneira, pode participar ativamente de sua aprendizagem contribuindo com suas 

experiências, para além das tarefas guiadas pelo raciocínio e pelas mãos dos 

adultos.  Nesse interesse, pensamos na Educação Infantil como Malaguzzi (1998) 

projetou, isto é, um lugar onde as diferentes linguagens das crianças têm espaço 

para que a lógica infantil seja explorada e estudada por elas e pelos adultos.  

A uma Educação Infantil, assim construída pelo raciocínio artelógico, com a 

criança responsável por pensar e fazer as práticas escolares de maneira artesanal, 

para o alcance de seu pensamento pré-conceitual, mais sentidos e dizeres se 

juntam, na intenção de permitir novas ressonâncias. Vejamos, a seguir, atitudes 

responsivas da criança, flagradas na hora do relaxamento, após o recreio, expressas 

através de condutas simbólicas que evidenciam os sentidos atribuídos à brincadeira 

na infância.     

 

4.2.2 Olho que fala e brinca: brincadeira tem voz e vez 

 

O Flagrante Ressonante “Olho que fala e brinca: brincadeira tem voz e vez” é 

apreendido na Cena Hora do Relaxamento, a partir dos enunciados de ASP, quando 

anuncia que não consegue relaxar porque seu olho estava chamando-o para brincar 

na hora de se concentrar. Além disso, acrescenta que o olho falou e disse Mcqueen, 

um carro de brinquedo, personagem de desenho animado, que também fala. A 

atitude responsiva de ASP tem ressonâncias de outros enunciados precedentes 

(BAKHTIN, 2011), porque a criança, ao responder com objeção à ordem da 
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professora, traz em sua voz e conduta marcas de situações que já vivenciou, sejam 

eventos imediatos ou de outros contextos dialógicos em algum momento de sua 

história.   

O Contexto Dialógico, por si, ressoa em ASP, porque sua reação tem 

correspondência com a situação enunciativa que o afetou: baixar a cabeça, fechar 

os olhos e silenciar por 15 minutos para se concentrar. Consideramos, também, 

ressonâncias do momento que antecede a hora do relaxamento, o recreio, pelo 

pouco espaço reservado para as atividades lúdicas e pelo tempo estruturado para o 

lanche. Mas são os elementos evocados por ASP, relacionados a brinquedos e à 

brincadeira, que deixam traços de ressonâncias dialógicas de outro contexto 

dialógico protagonizado fora da escola.  

Nesse contexto, o que a criança enuncia tem ressonâncias do mundo da 

ficção, através dos filmes de animação, da indústria e da publicidade12 de 

brinquedos. As ressonâncias do contexto ficcional ficam evidentes nas expressões 

de ASP quando a criança apresenta o carro que fala e brinca, projetando uma 

imagem criada que aproxima características do objeto real (olho) com o objeto 

evocado (carro). A atitude responsiva de ASP recorre ao pensamento mágico infantil 

e transforma a realidade apresentada pela professora, inserindo objetos lúdicos e 

propondo a brincadeira. A criança dá vida ao olho, que convoca Mcqueen (elemento 

anímico) para brincar, e, assim, expressa imagens do mundo imaginário infantil, 

além de criar possibilidades de brincadeira e evocar aspectos da realidade 

vivenciada. (KISHIMOTO, 2011) 

O flagrante da enunciação e os sentidos atribuídos por ASP à brincadeira na 

Cena Hora do relaxamento me afetam e geram ressonâncias dialógicas, caminho 

necessário para construção de sentidos Como participante da relação dialógica e 

para uma ativa compreensão responsiva, a orientação em relação aos dizeres de 

ASP ocorre quando indago sobre o que o olho fala, validando, assim, o fenômeno de 

animismo (PIAGET, 1990) trazido por ASP para atribuir vontade de brincar, com 

reconhecimento de que as condutas simbólicas e linguísticas das crianças 

concorrem para atribuição de sentidos.   

                                                 
12

 O carro Mcqueen saiu da tela e invadiu a vida das crianças. Isso é o que a publicidade de brinquedos sugere, 

ou seja, um universo que se insinua para a criança, mas que, de fato, não vem junto quando se adquire. Embora 

não atenda a essa reflexão neste debate, afirmo minha atenção a esse assunto. 
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No contexto dialógico em discussão, como também em outros eventos do 

cotidiano escolar observado, a escuta dos dizeres da criança permitiu compreender 

os sentidos atribuídos por ela à brincadeira na Educação Infantil. O que ASP nos diz 

pode estabelecer ressonâncias dialógicas e se agregar aos conhecimentos teóricos 

e práticos sobre o fazer lúdico na escola, para crianças de quatro a seis anos, 

porque se orientam pelo pensamento mágico. Alguns elementos são caros ao nosso 

estudo e indicam possibilidades de ressoar nas práticas lúdicas na Educação 

Infantil, trazendo a perspectiva da criança: a relação com a brincadeira de faz de 

conta; a brincadeira como condição da criança, a qualquer hora e lugar; a 

brincadeira em interação com condutas simbólicas (imitação diferida, jogo simbólico, 

linguagem verbal. (PIAGET, 1990) 

Nossa intenção nesta discussão não é propor modelos ou receitas de 

atividades, mas mostrar como as crianças, em eventos cotidianos na Educação 

Infantil, protagonizam ações que acentuam a voz e a vez do ato de brincar de 

maneira espontânea e em grupo. Há, portanto, de se escutar essas manifestações 

infantis para que, de fato, possam ser compreendidas como momentos de 

aprendizagens e teorias construídas pelas crianças a todo tempo. Aprendizagens  

que podem ser incluídas ao que se vem discutindo nas orientações e diretrizes 

curriculares e nas formações de profissionais que atuam neste segmento.   

No sentido de ampliar a reflexão até então tecida, destaco um evento na hora 

do recreio protagonizado pelas crianças em interação social, com atividade 

intelectual e lúdica, para atribuir sentidos aos acontecimentos à sua volta, 

evidenciando como a brincadeira organizada pela criança é reveladora de muitos 

conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento cognitivo e linguístico. 

Observemos: 

 

Hora do Recreio. Sete meninos estão sentados próximos a uma 
mesinha. Eles já tiveram o momento do lanche, então, me convidam 
para brincar. A brincadeira é com massa de modelar. Logo percebi 
que me queriam como cúmplice para pegar um objeto desejado. Era 
uma caixa de papelão vazia, daquelas que se utiliza para armazenar 
papel sulfite. Uma caixa onde a professora costuma guardar as 
atividades do dia e as avaliações, mas naquele dia estava vazia e em 
local de fácil acesso. Eu permiti que eles inserissem a caixa na 
brincadeira com as massinhas. Com a caixa em mãos, eles logo 
disseram que ali seria o forno para fazer panquecas. Foram para um 
canto da sala e posicionaram o forno em outra mesa. Com alguns 
utensílios (instrumentos de plástico e peças de montagem), 



91 

 

começaram a trabalhar a massa para, primeiro, preparar panquecas. 
O envolvimento é grande. Todos querem participar da preparação da 
massa para as panquecas. O trabalho é coletivo. A professora 
percebe a caixa no meio daquela algazarra, e pergunta: “Por que 
esta caixa está aqui?”. Um menino responde: “Aí é o forno, pró!”. A 
professora me olha, percebe meu envolvimento na brincadeira, e diz 
sorrindo: “Tá bom, é o forno”. Há um chefe no grupo que fica sentado 
ao lado do forno e trabalha a massa. É ele quem passa a massa 
pronta para os outros que ficam de pé em frente ao forno. O chefe 
comenta: “panqueca bonitinha!”. Outro menino fala alto: “A 
temperatura!!! [e checa a temperatura do forno]. Há um 
desentendimento entre os meninos porque todos começam a 
disputar o forno e os instrumentos. Todos querem controlar o uso do 
forno, colocar panquecas. Surgem pizzas e sanduíches também. 
Mas é a panqueca que se destaca. Observo o chefe concentrado 
trabalhando a massa, enquanto há meninos pegando a massa com a 
pá e jogando para cima para virar a panqueca. Outros já estão 
colocando panquecas no forno para assar. Há toda atenção para que 
a panqueca não asse demais, e viram a panqueca com a pá. Um 
menino, que só observava o grupo trabalhando, pede a pá para 
brincar, mas não consegue. O chefe avisa: “Espere! Você não tem 
paciência, não?” A produção continua com mais panquecas. De 
repente, um menino coloca a cabeça dentro do forno. “Tira a cabeça, 
menino!”, grita o chefe! “Está queimando a panqueca! Tira ali, olha!”, 
diz o menino. Outro retira uma panqueca do forno com a mão. “Não!!! 
Tá quente! É pra tirar com a pá!”, grita outro para o colega. O menino 
que colocou a mão no forno retira a mão e dá pulos gritando, 
sugerindo que se queimou. Ele sai correndo para o pátio interno da 
escola querendo aliviar a dor. A produção fica comprometida porque 
outros meninos o acompanham ao pátio. Apenas o chefe continua lá 
trabalhando a massa e observando o forno. Os meninos, agora, 
aproveitam para uma correria no pátio. Parecem ter esquecido a mão 
queimada. O pátio é também um espaço desejado, e correr no pátio 
mais ainda. Alguém lembra da panqueca e alguns voltam correndo 
para a sala, gritando que a panqueca está queimando. Checam o 
forno e logo retornam para a correria no pátio. Os meninos dominam 
a brincadeira de pega-pega no pátio. O chefe resolve buscar seus 
companheiros de produção. Chega ao pátio e grita: “A PANQUECA!”. 
Não houve reação do grupo. Ele fala novamente com voz mais baixa: 
“A panqueca!”, com um olho na sala para a professora e outro no 
pátio para o pega-pega. E se junta ao grupo do pátio para mais uma 
atividade lúdica. (Sete crianças do Grupo 5).                          06/08/12 
 

Eventos semelhantes a esse, protagonizados pelas crianças na hora do 

recreio, também antecediam as cenas escolares com atividades organizadas pela 

professora. Ficou evidente a participação da criança com predominância do 

pensamento mágico infantil, em que a criança transforma a imaginação em 

realidade. A cena da produção de panquecas caracteriza a presença de esquemas 

simbólicos, ou seja, ações coordenadas e formadas por condutas, aquelas já 

consideradas, anteriormente, (imitação diferida, jogo simbólico e linguagem verbal, 
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para citar algumas) que constituem a função semiótica – capacidade que tem a 

criança de gerar imagens mentais ou ações, portanto, toda forma de expressão 

através das condutas adquiridas via representação interna do mundo da criança. 

(PIAGET, 1990) 

A imitação diferida, ou seja, aquela que se torna possível mesmo na ausência 

do modelo, se faz presente porque já existe nas crianças a presença de esquemas 

cognitivos que as permitem assimilar as ocorrências externas. Assim, na interação 

com o meio externo, a criança assimila o objeto, por meio de ações, seja gestual ou 

verbal, e a reproduz, segundo os esquemas que possui. A imitação da conduta 

verbal acontece porque pressupõe a presença de esquemas verbais constituídos no 

sujeito. A fala do outro desencadeia a “reprodução criativa”, porque, nesse caso, a 

criança falará não exatamente o que o outro falou, mas falará a partir do que o outro 

lhe forneceu como modelo, todavia adaptado à sua própria capacidade e condições 

de fala. (PIAGET, 1990) 

 Aqui destacamos o jogo simbólico como uma conduta que se alia à imitação. 

É uma conduta com a qual a criança se torna capaz de transformar o real, segundo 

sua própria vontade, à revelia dos demais, levando em conta apenas suas 

necessidades e desejos momentâneos. Assim, é possível que a criança se satisfaça 

em tomar uma caixa de papelão, a massinha de modelar e ferramentas de 

brinquedo como se fossem, respectivamente, um forno, massa de panqueca e 

utensílios domésticos, representando, através do símbolo, estes últimos pelos 

primeiros, e se satisfaça com uma ficção. O símbolo, desse modo, implica a 

representação de um objeto ausente, visto ser comparação entre um elemento dado 

e um elemento imaginado, e uma representação fictícia, [...] pois o vínculo entre o 

significante e o significado permanece inteiramente subjetivo.” (PIAGET, 1990, p. 

146) 

Por evocação de características de objetos reais, o que significa apreensão 

de algum atributo parcial pelo qual a relação entre significante e significado se 

estabeleceu, é que, via pensamento simbólico, é permitido à criança transformar o 

real. Esta transformação ocorre à medida que o jogo simbólico vai se desenrolando, 

permitindo o livre curso da imaginação e da expressão infantil. (PIAGET, 1990). 

Considerando as crianças com idades entre quatro e seis anos, que já se encontram 

no período intuitivo simbólico, a conduta linguística verbal também se alia ao jogo 

simbólico.   
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O jogo simbólico acontece como forma de promover a adaptação social da 

criança e como meio de interação com o outro através de diversificadas linguagens. 

Em se tratando de simbolismo coletivo, como o evento descrito, as crianças 

envolvidas no jogo de ficção, em alguns momentos, criam suas próprias regras. 

A criança se vê obrigada a adaptar-se incessantemente ao mundo adulto, 

cujos interesses e regras lhe são exteriores, e a um mundo físico que ainda não 

domina totalmente. Isso a coloca diante de motivações para assimilar o real sem 

coações nem sanções. (PIAGET; INHELDER, 1982). Nisso reside a importância do 

jogo simbólico, pois, de um lado, assimila o real, por outro, imita os modelos e os 

acomoda finalmente às suas possibilidades, o que constitui uma adaptação 

constante.  

No jogo simbólico observado, a reprodução de situações certamente já 

vividas pelas crianças, em interação com adultos, geralmente o seu modelo alvo, 

fica evidente. Com relação às expressões não-verbais destacam-se: o arremesso da 

massa para o alto com a pá, na intenção de virar a panqueca; a checagem da 

temperatura do forno; o queimar-se por acidente; o cuidado para não assar demais 

ou queimar a panqueca; o trabalho de produção em equipe; o manuseio apropriado 

dos ingredientes e dos utensílios. As manifestações verbais reproduzem prováveis 

expressões utilizadas pelos adultos: “A temperatura!!!” [com checagem da 

temperatura do forno]; “Espere! Você não tem paciência, não?”; “Tira a cabeça, 

menino!”; “Está queimando a panqueca! Tira ali, olha!”; “Não!!! Tá quente!”. Assim, a 

criança se mostra capaz de assumir papéis sociais e imitá-los, para o que passa a 

utilizar os símbolos.  

Esses elementos subjacentes aos dizeres e sentidos produzidos pela criança 

alertam para atenção necessária a duas importantes expressões da criança: o falar 

e o brincar, de maneira indissociável, porque assim, geralmente, se presentificam 

quando os protagonistas são crianças que já iniciaram o nível narrativo-discursivo e 

se expressam, através de palavras, diálogos, narrativas, além de gestos e outras 

manifestações simbólicas. Nesse interesse, defendemos que a brincadeira deve ter 

voz e vez na infância e, portanto, o que escutamos e visualizamos, pode ressoar nas 

práticas escolares para que as ações e expressões das crianças reveladoras dos 

sentidos que elas produzem não sejam silenciadas.  
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4.2.3 Leituras para contar: uma história escuta a outra 

 

Flagramos nas Cenas Hora da Leitura e Roda de Conversa mais dizeres e 

sentidos que permitem pensar em novas ressonâncias. O Flagrante Ressonante 

“Leituras para contar: uma história escuta a outra” é revelador de conhecimentos 

indicativos de variados atos de leitura (FERREIRO; TEBEROSKI, 1999), produzidos 

por crianças de quatro a seis anos. A situação enunciativa das Cenas traz crianças 

em atitudes responsivas que assim se destacam: convite à leitura feita ao colega; 

declaração de estar lendo um livro para depois contar; reconto da história de 

Chapeuzinho Vermelho, fixado à condução realizada pela professora; contação de 

versões de Chapeuzinho Vermelho criadas pelas crianças; interação com a história 

Cachinhos Dourados e os Três Ursos; e criação e contação de história com tema e 

enredo construídos pela criança.   

Essas atitudes têm ecos de situações já exibidas às crianças, portanto, com 

ressonâncias de enunciados precedentes, porque as respostas direcionadas a 

outros sujeitos discursivos, inseridos na relação dialógica, refletem outros atos com 

os quais estão ligados, sendo, portanto, plenos de ressonâncias dialógicas. 

(BAKHTIN, 2011). O contexto dialógico observado deixa pistas dessas 

ressonâncias. As crianças têm acesso a um rico acervo de livros de literatura, como 

já mencionado, que são disponibilizados para leitura na escola e em casa, inclusive 

sendo permitido às crianças fazerem suas escolhas. Além disso, a professora 

representa uma referência para as crianças, porque realiza práticas diárias de leitura 

e contação de histórias.  

Sobre essas práticas, nas quais as crianças entram em ressonâncias 

dialógicas, observamos atitudes da professora, tais como: prática de roda de 

conversa para escuta de histórias; trabalho com outros gêneros textuais (poema, 

parlendas e adivinhas); marcação por entonação diferenciada de narrativas e 

diálogos; posse da narrativa e monitoramento do reconto da criança de maneira 

condutivista. 

Não descartamos a possibilidade de ecos do ambiente familiar, da 

comunidade, das ruas, como também da literatura que chega pelos meios de 

comunicação etc., considerando que a criança vive em sociedade e interage com 

aspectos sociais e culturais dentro e fora da escola que contribuem para 

aprendizagem de atos de leitura e constituição como sujeito-leitor. A história de 
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Chapeuzinho Vermelho e a de Cachinhos Dourados parecem afetar as crianças que 

se mobilizam a contar suas versões, como também a criar outras histórias, porque 

as situações enunciativas se implicam em seus contextos vivenciais e ideológicos. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

Ressalvamos que a referência à leitura, nesta discussão, não se restringe à 

decodificação de signos linguísticos, visto que inclui, sobremaneira, a leitura de 

mundo que precede a leitura da palavra. (FREIRE, 2009). Nesse sentido, as 

ressonâncias dialógicas nos atos das crianças validam a importância da interação 

com outros sujeitos e contextos dialógicos, permitindo, desse modo, que os sentidos 

produzidos pelas crianças ressoem em outras situações enunciativas. 

Dos momentos flagrados nas Cenas Hora da Leitura e Roda de Conversa, a 

investida da criança DIG para contar sua história, após ter ouvido sobre Cachinhos 

Dourados, uma menina muito curiosa, me afetou como participante da comunicação 

discursiva e permitiu minha entrada para uma ativa compreensão responsiva. 

Observando o interesse da criança em relatar sua história de curioso, os enunciados 

dirigidos a ela: “E aquela história que você queria contar?” “Você disse que era 

curioso” já estavam carregados de ecos dos enunciados de DIG direcionados à 

professora: “Pró, pró, eu também sou curioso!” “Pró, eu sou curioso. Eu sei história 

de curioso”. Significa compreender que, na relação dialógica, cada enunciado 

espera uma resposta, seja uma rejeição, confirmação ou objeção, o que importa é 

que o enunciado do outro deve ser levado em conta, porque “marca uma atitude 

responsiva que define sua posição em correlação com outras posições em uma 

dada esfera da comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto.” 

(BAKHTIN, 2011, p. 297) 

No contexto dialógico, com práticas de leitura e contação de histórias, se 

destacam atitudes responsivas de crianças que lançam convite para leitura, 

anunciam a leitura para contar, criam e contam novas histórias, e recontam histórias 

lidas pela professora. É nesse contexto que duas diferentes posturas se acentuam: 

(i) crianças que se orientam pela narrativa de posse da professora, que recontam 

histórias lidas pela professora, reproduzindo o texto nos momentos em que são 

convocadas para responder a perguntas ou para apresentar o discurso direto das 

personagens, e se orientam pelos sentidos produzidos pela professora; (ii) crianças 

que se mostram leitoras e produtoras de textos com mais autonomia e determinam a 

constituição dos sentidos na relação dialógica com os textos e outros sujeitos.  
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Sobre a primeira postura, lembramos que o falante espera uma ativa 

compreensão responsiva do ouvinte a quem ele dirigiu a palavra. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006). Nesse contexto, trazemos à discussão os sentidos 

do ato de falar para as crianças, porque compreendemos que a criança deve se 

constituir falante para que, em algum momento, a escuta de seu enunciado gere 

ressonâncias.  

A escuta dos dizeres das crianças sobre o ato de fala aconteceu em momento 

que antecedeu uma aula. A professora não havia iniciado as atividades e algumas 

crianças já estavam na sala. Como sempre, eu cheguei, cumprimentei e procurei um 

lugar próximo às crianças. Elas sempre se direcionavam a mim para um carinho, 

uma conversa, uma pergunta. Naquele dia, vieram três de uma só vez, e disseram, 

euforicamente, que queriam falar. Perguntei sobre o que elas gostariam de falar e 

disseram que eu poderia escolher uma coisa importante. Aproveitei aquele flagrante 

do desejo de falar das crianças e busquei conhecer o significado de “falar” para elas, 

perguntando: “O que é falar?” 

 

BRU: Falar é uma coisa muito importante. Eu gosto de falar, mas 
tem vez que não dá pra nada não. Ah, eu gosto de ficar brincando, e 
na escola... não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que, 
sei o que [expressão facial de desaprovação]...Eu gosto mais de falar 
em casa [fala com empolgação]. Eu gosto de falar com minha irmã, 
falo com todas as minhas amigas. Eu falo um bocado com a minha 
irmã. Falo comigo mesma, eu fico falando sozinha, falo comigo, aí 
tem vez que eu falei sozinha, falo “Meu Deus, cadê minha mãe que 
não chegou ainda? [olha e faz gestos para o alto]   
 
LUC: Gosto de falar em casa. Falo em casa com a parede. Eu 
mando ela ir pra rua, aí a parede anda. Ano passado, quando eu não 
tava estudando, aí eu falei com a parede. Aí eu falei com a parede de 
meu pai, falei com a parede de nenê, falei com a parede de mim [fala 
acelerada e acompanhada de gestos com as mãos, indicando 
sequência de ações], falei que eu brinquei de pega-pega. A parede 
nem falou, ela andou. Na escola eu não falo com a parede porque a 
parede é dura [expressão séria].  
 
OKA: Falar é um tipo de coisa, com a boca [leva a mão à boca como 
se fosse colocar algo na boca]. Falei um bocado de coisa com a boca 
em casa. Eu grito [e grita]. Eu gosto de gritar [grito e gargalha] 

(08/10/12) 

 

As crianças destacam a casa como lugar de preferência para falar. No relato 

delas, destaca-se a ausência de referência ao gosto de se expressar através da fala 
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na escola. As crianças parecem desapontadas com uma ideologia que vai ao 

encontro do discurso instituído pela sociedade, especialmente nas instâncias escolar 

e familiar que fazem coro para a função representativa de linguagem, que valoriza a 

comunicação de conteúdos, e para a função reguladora que, como o próprio nome 

sugere, se volta para regular condutas. (HALLIDAY, 1973). Significa pensar se 

estaria a escola sendo considerada pela criança lugar de discurso do professor para 

o ensino de conteúdos, portanto, com regulação de conversas e barulhos 

intervenientes.   

Em relação a isso, a declaração de BRU, acompanhada de expressão facial, 

indicia desaprovação e parece reforçar as funções da linguagem supracitadas: “Eu 

gosto de falar, mas tem vez que não dá pra nada, não. [...] eu gosto de ficar 

brincando, e na escola... não sei o quê, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que, sei 

o que...” A sucessão de “(não) sei o que” sugere representação do fluente discurso 

da escola que inibe os discursos e as manifestações das crianças, como as 

conversas com colegas e as brincadeiras - estas, como observei durante a pesquisa, 

geralmente acompanhadas de vozes -, tais como: telefonemas, concurso de 

canções, jogo simbólico verbal, entre outras.   

A fala pressupõe a alteridade, e as crianças sustentam sua inserção nas 

relações dialógicas quando revelam que falam com um outro, em instância exterior à 

escola, seja este a irmã, as amigas, si próprio, Deus ou uma parede. Na perspectiva 

do dialogismo de Bakhtin (2006, p.117), a linguagem verbal tem a função de ser 

“determinada, tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém, constituindo o produto da interação do locutor e do ouvinte”.  

Essa relação discursiva pôde acontecer de forma real ou imaginada, 

individual ou coletiva, dialógica ou monológica. Observei que BRU se situa como 

locutor-ouvinte, numa relação que se constitui real, individual e monológica: “Falo 

comigo mesma, eu fico falando sozinha, falo comigo, aí tem vez que eu falei 

sozinha, falo „Meu Deus, cadê minha mãe que não chegou ainda?‟”.  

LUC, por sua vez, apresenta um interlocutor não definido como ser humano: 

“Falo em casa com a parede. Eu mando ela ir pra rua, aí a parede anda”. “[...] a 

parede nem falou, ela andou” [...] “Na escola eu não falo com a parede porque a 

parede é dura”. Trata-se da presença de um interlocutor do plano imaginário para a 

escuta de sua fala – uma parede que se curva para ouvir a criança, lhe obedece e 

se movimenta em casa, diferentemente da parede da escola que é dura e, por isso, 
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a criança não dialoga com ela. Qual a importância desse interlocutor imaginário para 

a criança?  

A concepção enunciativa bakhtiniana sustenta a ideia de que por mais 

monológico que se figure o enunciado, este sempre significa, em alguma medida, 

uma resposta a outros enunciados, ao que já foi dito sobre dada questão, “ainda que 

essa responsividade não tenha adquirido uma nítida expressão externa: ela irá 

manifestar-se na tonalidade do sentido, na tonalidade da expressão, na tonalidade 

do estilo, nos matizes mais sutis da compreensão.” (BAKHTIN, 2011, p. 298) 

Assim sendo, é possível compreender a concepção de fala para BRU e LUC 

como representativa de um dialogismo peculiar às crianças que se encontram no 

período simbólico. No contexto discursivo indicado por LUC, a fala procede da 

criança e se dirige para a parede, representativa de um outro necessário para 

configurar o fenômeno social da interação verbal, realizada através das enunciações 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006). Os sentidos que a criança atribui aos elementos 

do mundo imaginário assegura um real contexto social na interação com a parede 

que ouve e anda. Isso ocorre porque as condutas representativas da criança nesta 

fase podem se manifestar por meio de “animismo”, ou seja, a tendência de atribuir 

vida a todos os seres, inclusive os inanimados. (PIAGET, 1990) 

Ainda que a criança tenha afirmado que falou com a parede de casa e esta 

não falou, e que a parede da escola é dura, há a presença de um interlocutor que 

nessa relação dialógica apresenta uma atitude responsiva 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006), qualquer que seja, verbal ou gestual, com 

variação da resposta determinada pela situação social mais imediata: a parede que 

atende à criança e vai para rua, a parede que ouve a criança e não diz nada, e sai 

logo em seguida, e a parede da escola que a criança não fala com ela, por perceber 

que é dura. O ato de fala, portanto, não pode ser considerado de forma alguma 

como individual, no sentido estrito do termo, visto que a enunciação é de natureza 

social. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) 

A criança se insere na estrutura social e reclama o lugar próprio do ouvinte 

com quem interage, o de ser participante ativo da comunicação discursiva. Isso 

porque, ela, falante, cujo enunciado, desde o início, se constrói ao encontro de uma 

resposta, cria uma expectativa de uma ativa compreensão responsiva dentro de um 

espaço fundamentalmente dialógico (BAKHTIN, 2011), marcado por vozes que 

podem não ser audíveis e visíveis na relação dialógica.  
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A criança OKA enfatiza a atividade de articulação que contribui para a fala. 

Destaca a habilidade para “falar um bocado de coisa com a boca”, e afirma que o faz 

na instância familiar. Além disso, a criança declara o desejo de ultrapassar o ato de 

falar de maneira contida, marcando o gosto pelo grito. A escola não é mencionada 

nesta cena, mas a criança se encontra na escola no momento da apreensão do 

fenômeno e é lá que ela grita e revela que gosta de gritar.  

O papel do outro responsivo é muito importante para produção de sentidos na 

relação dialógica, porque nela ressoam palavras do outro. E se não há trocas 

dialógicas, não haverá ressonâncias dialógicas, e, consequentemente, prevalecerá a 

ausência de diversidade de sentidos. A produção de sentidos só pode ser gerada 

pelo encontro de diferentes enunciados na cadeia da comunicação verbal. 

(BAKHTIN, 2011)  

A segunda postura, como já aludida, se refere às atitudes das crianças que 

mostram autonomia para leitura e produção de textos. É essa autonomia que 

concorre para a constituição dos sentidos na relação dialógica com os textos e 

outros sujeitos. Sobre isso, destacamos o que escutamos e o que constitui 

elementos de possíveis ressonâncias nas práticas de Educação Infantil, a partir da 

perspectiva da criança: diferenciação entre leitura e contação de história; habilidade 

para contar histórias e expressar suas vivências culturais, através de histórias; 

conhecimento de que para contar história é preciso conhecer através da escuta do 

outro ou por meio da leitura.  

Esses elementos trazidos pelas crianças reclamam práticas de escuta das 

histórias criadas por elas, para que possam expressar suas ideias e entrar em 

relação dialógica com os textos e contextos que lhes são apresentados. Além disso, 

possibilitam conhecer os sentidos produzidos por elas na interlocução com o texto, 

porque a cada enunciado que estamos em processo de compreender, “fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais 

numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão.” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 137) 

O anúncio da professora: “[...] ela era muito curiosa. E o que uma pessoa 

curiosa faz?” revela na resposta de OKA: “Vai descobrir as coisas e acontece uma 

coisa ruim”, e na história trazida por DIG, uma imposição do comportamento já 

arraigado na criança. Parece que ser curioso sempre redunda em final infeliz. Ora, a 

criança é curiosa, porque quer descobrir e aprender. Alguns adultos tendem a 
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cercear essa natureza infantil, desestimulando a curiosidade e a tratando como algo 

ruim. 

É nesse sentido que o elemento ressonante “Uma história escuta outra” 

propõe atitudes que transformem as práticas de leitura e contação, sobretudo 

aquelas conduzidas apenas pela professora, para maior atenção aos atos de 

produção e contação de histórias pelas próprias crianças. Os sentidos atribuídos às 

práticas de leitura e contação de histórias alertam para necessária escuta do que as 

crianças têm a dizer sobre os textos que lhes são apresentados dentro e fora da 

escola. Significa também oportunizar mais uma prática que dá voz às crianças e 

suas expressões, valorizando as condutas simbólicas que, inevitavelmente, ganham 

espaço quando as crianças criam suas histórias.   

Validar as histórias contadas pelas crianças acompanha, também, a defesa 

de que as crianças necessitam de momentos específicos para expressão oral, para 

que esta modalidade de linguagem não seja tomada, exclusivamente, como 

manifestação espontânea que não merece atenção nas atividades pedagogicamente 

sistematizadas. Há uma urgente necessidade de compreender que a expressão oral 

na Educação Infantil não pode ser sustentada pela noção de língua apenas como 

código para comunicação, portanto, não deve ser restrito às atividades que 

reproduzem, através da fala, a escrita codificada.  

 

4.2.4 De lápis preto? - escrita cromática 

 

Nesse interesse de mostrar como as crianças protagonizam ações que 

constituem base teórica e prática para ressoar nas práticas escolares, em prol da 

aprendizagem, flagramos os sentidos atribuídos à representação gráfica na escola. 

O que escutamos da criança, como nos flagrantes referentes aos atos lúdicos e à 

leitura e contação de história, pareceu não provocar ressonâncias imediatas na 

professora, mas indicaram que as atitudes responsivas das crianças são 

preenchidas por ressonâncias das concepções que orientam as atividades de escrita 

na escola.  

O Flagrante Ressonante “De lápis preto? - escrita cromática” é tomado na 

Cena Hora da Escrita no contexto em que a professora orienta a prática caligráfica 

da letra D, em suas formas maiúscula e minúscula. A atividade proposta gera reação 

na criança OKA que contesta ao receber a tarefa: “Nem vou fazer”, e justifica: “Você 
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só coloca dever de lápis preto”, com reivindicação: “Eu quero fazer dever de lápis de 

cor”, enunciados que não ressoaram na prática programada pela professora, por 

meio de escuta e acolhimento da expressão da criança.  

A recusa em realizar o dever de lápis preto por OKA indica ressonâncias de 

experiências vivenciadas na escola, porque a criança deixa subjacente à conduta 

marcas de situações às quais já se submeteu no contexto imediato da instituição 

escolar.  

O Flagrante Ressonante comporta duas vias: a correspondente ao enunciado 

flagrado, representativo da atitude que procedeu da criança, aqui recriado na 

expressão De lápis preto? e o elemento ressonante representativo da interpretação 

ao que escutamos de OKA para reverberação nas teorias e práticas escolares, ou 

seja, a escrita cromática. Para uma ativa compreensão responsiva, antes do 

tratamento ao elemento Escrita cromática, passemos a analisar os dizeres de OKA, 

considerando a influência de elementos que se entrelaçam com seus enunciados e 

com os sentidos produzidos: o contexto escolar, as tarefas e a metodologia da 

professora. 

A afirmação da criança de que a professora “só coloca dever de lápis preto” e 

sua solicitação por “dever de lápis de cor” refletem a prática de atividades para 

aprendizagem das letras do alfabeto no Grupo 5. Tal prática faz parte da rotina da 

Educação Infantil, e no contexto observado, segue um ritual: a professora grafa as 

letras no quadro, como modelo a ser seguido pelas crianças; orienta para que 

acompanhem o desenho da letra; enfatiza o percurso dos traçados e os diferentes 

movimentos requeridos para grafar em maiúsculo e minúsculo; aplica tarefa para 

escrever, com linhas a serem preenchidas com repetição das letras; realiza outras 

atividades com foco para decodificação e escrita das letras. A atitude da criança de 

recusar “o dever de lápis preto” parece ter ressonâncias dessas práticas, ao que ela 

reage afirmando a recorrência de tarefas escolares, com prevalência de atividades 

voltadas para produção escrita.  

A atitude responsiva da criança, com ressonâncias das práticas 

sistematizadas pela escola, chama atenção para uma Educação Infantil mais 

preocupada com uma rotina de atividades estáveis e menos implicada com os 

sentidos produzidos pelas crianças revelados através de suas falas e ações 

dinâmicas.  É possível que, pelo fato de haver uma orientação (ANEXO G) para que 

uma rotina seja seguida, a professora não seja afetada pela atitude responsiva das 
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crianças, como também não perceba o que poderia ser diferente. A norma escolar, 

ao prezar pela estabilidade da rotina, pode estar anulando o texto da criança, o que 

nos leva a pensar se muito do que as crianças dizem, pensam e opinam são 

expressões consideradas pela concepção que a escola tem da rotina como 

procedimento estável. O que a criança diz que parece “que fala pra parede”, ou, na 

percepção de uma criança da pesquisa, a criança não fala com a parede da escola 

porque é dura, pode ter influência com os atos regulados para a rotina escolar. 

Nesta discussão, a rotina corresponde a “uma categoria pedagógica que os 

responsáveis pela educação infantil estruturaram para, a partir dela, desenvolver o 

trabalho cotidiano nas instituições de educação infantil.” (BARBOSA, 2000, p. 40).  

Trata-se de uma rotina única diária, aquela que corresponde à disposição das 

atividades comuns a todos os grupos de Educação Infantil, que acontece porque a 

escola precisa se organizar em termos de funcionamento. (BARBOSA, 2006) 

Embora a organização das rotinas se fundamente numa ideia de 

singularidade e flexibilidade das unidades educativas, essas se encontram 

diretamente ligadas à organização social e política. A construção das rotinas não 

acontece naturalmente, mas, sim, conforme as regras impostas pela sociedade. Isso 

leva a uma padronização e, consequentemente, a uma homogeneização das 

práticas de rotinas, como uma prática de controle social através de discurso único. 

(BARBOSA, 2006) 

A inserção no cenário de pesquisa possibilitou perceber a rotina de Educação 

Infantil e seus elementos constitutivos: a organização do ambiente; os usos do 

tempo; a seleção e as propostas de atividades; e a seleção e a oferta de materiais. 

(BARBOSA, 2000, p. 134). Esses elementos fundamentam e apóiam a 

operacionalização da estrutura das rotinas pedagógicas e definem modos de pensar 

e regular dos sujeitos que compõem esta categoria. Vejamos a descrição de duas 

perspectivas, primeiro a da pesquisadora e depois a das crianças, que representam 

uma síntese da percepção construída a partir das rotinas vivenciadas durante a 

pesquisa, trazidas para ampliar a discussão sobre a representação gráfica e relação 

com a rotina escolar. 

Antes do início da aula, as crianças se divertem com os brinquedos que 

trazem de casa e podem pegar os livros de histórias da escola. Logo após, é o 

momento da canção de Boa tarde! A apresentação do calendário diário é 

acompanhada da canção Dias da Semana. A chamada para verificar a frequência 
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acontece com a leitura do Chart13 para checagem de crianças presentes e ausentes 

e reconhecimento da palavra escrita, além do quantitativo de meninos e meninas na 

sala. As atividades da primeira etapa da aula acontecem, variando em tipos, de 

acordo com o dia ou tema de celebração do período: relato do final de semana; 

prática com atividade ou expressão oral, leitura e escrita da letra do dia; ditado de 

palavras; roda de conversa com contação de história; atividade com gêneros 

textuais (parlendas, adivinhas, poemas, contos); atividades de recorte; colagem e 

pintura com letras, palavras, imagens; reconhecimento de letras e sons. Hora do 

Recreio com lanche na sala de aula. A segunda etapa da aula tem início com o 

momento para o Relaxamento de quinze minutos, com audição de uma música 

instrumental. Outras atividades acontecem: canções para fixação de conteúdos ou 

para acompanhar a execução de tarefas; desenho livre ou orientado; desenho para 

completar e pintar; produção com massa de modelar ou com outros objetos (palitos 

de madeira, canudos); atividade livre no pátio interno; explicação do dever de casa. 

Por fim, tem-se a hora de ir pra casa.  

Uma vez descrita a dinâmica do Grupo 5, importa apresentar as falas das 

crianças, nas quais a rotina de atividades é observada. Tal apreensão ocorreu 

durante conversa com elas, oportunidade em que perguntei: “O que vocês fazem na 

escola desde a hora que chegam até a hora de ir pra casa?  

 

BRU: Antes do início da aula, os meninos ficam teimando. A pró fica 
brigando com os meninos teimosos. Depois, faz dever e brinca. Faz 
muito dever. Depois a gente começa a estudar. Faz tudo. Faz 
desenho. Fica sentado.  
 
INA: Ás vezes, a pró não deixa fazer nada, perturbar, riscar papel, 
fazer desenho... 
 
TAI: De tarde, brinca mais um pouquinho. A pró deixa brincar lá fora, 
ela brinca com a gente de giz.  
 
BRU: Pra fazer dever... Depois ficar pra ir pra casa. Depois a gente 
vai embora. Pra ir pra casa sempre  
 
ANA: Quando termina a aula é hora da merenda. Comer merenda, 
comer tudo. Quando termina a merenda, tá na hora de brincar. Na 
hora do recreio a pró deixa a gente correr na sala. Quando bater o 
sino, tá na hora de relaxamento, descansar. Quando terminar de 
descansar é pra fazer dever.                                                 (14/06/13) 

                                                 
13

 Cartaz grande, suspenso à parede, feito de duplex com bolsos próprios para abrigar pequenos cartões com os 

nomes das crianças.   
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A rotina deixa transparecer um instrumento de controle do tempo, do espaço, 

das atividades e dos materiais, revelando sua padronização e regulamentação das 

ações do professor e das crianças. As crianças, ao expressarem suas 

compreensões sobre a rotina da qual participam, atribuem sentidos para a escola, 

sugerindo a presença da função disciplinar em forte concorrência com a função 

pedagógica.   

Estruturar e organizar os tempos e espaços das instituições de Educação 

Infantil requer considerar as especificidades dos sujeitos envolvidos, como também 

considerar as crianças como sujeitos capazes de participar da construção do 

ambiente de sua convivência. Isso significa analisar as rotinas por um ângulo no 

qual possamos, através do trabalho cotidiano, fomentar a criação da identidade 

social, possibilitando, assim, sentidos para as crianças. (BARBOSA, 2006) 

Há, portanto, a necessidade de se compreender que, quando a criança diz 

“Você só coloca dever de lápis preto”, “Eu quero dever de lápis de cor” indica que 

ela percebe uma repetição na rotina escolar, mas demanda um cotidiano 

pedagógico que extrapole essa rotina, tal como se apresenta, isto é, considerando-

se o vivido pelas pessoas, e não apenas uma organização que se faz para 

sistematizar o cotidiano. (BARBOSA, 2006) 

Essa compreensão é imprescindível para perceber que o cotidiano contém 

uma rotina, vista como “a espinha dorsal, a parte fixa do cotidiano, mas não se 

restringe a ela. (BARBOSA, 2000, p. 49). A rotina de “dever de lápis preto” na escola 

convoca o “dever de lápis de cor” para que as cores na Educação Infantil não sejam 

apenas uma preocupação direcionada a mobiliários, estrutura, utensílios, materiais. 

O que escutamos da criança traz novas possibilidades de construção da rotina 

pedagógica para que se promova a inclusão do novo, do imprevisto, e se abandone 

as tarefas repetidas como que por hábito, como operações “executadas 

maquinalmente por gestos, ritos, códigos, ritmos, costumes [...]”, como destaca 

Barbosa (2000, p. 46), permitindo, dessa maneira, o encontro com opções, 

variedade, criatividade, enfim, com o cotidiano da infância.  

Para tanto, importa compreender o contexto da educação da criança, 

considerando as peculiaridades em relação às práticas diárias dos professores, 

sobretudo ao que se refere a dois aspectos que merecem atenção: primeiro, a 

concepção de professores que pensam a rotina de forma bastante estruturante, o 

que acaba causando um desequilíbrio entre os pilares que formam a educação 
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infantil - o cuidar e o educar, prevalecendo uma postura controladora do 

comportamento das crianças; e segundo, decorrente dessa concepção, a falta de 

habilidade dos professores para ajustar a rotina diante de imprevistos, ou seja, 

pouca disposição para acionar conhecimentos e recursos em face de contingências. 

(RIBEIRO, 2012) 

É essa disposição para acionar conhecimentos que escutamos das crianças. 

O próprio texto da criança “Eu quero dever de lápis de cor” é o elemento que renova 

a situação da rotina. O que escutamos da criança? Escutamos seu questionamento: 

De lápis preto? Propomos responsivamente uma escrita cromática, uma escrita com 

mais cores, com a utilização de coloridos instrumentos gráficos. Não se trata de 

banir os deveres realizados com o lápis de escrever, e nem de substituir estes 

instrumentos gráficos, mas de oportunizar à criança, durante as primeiras 

aprendizagens das letras e palavras, harmonizar o instrumento gráfico com o 

caminho que o pensamento faz quando no início da representação gráfica infantil  

desenho e escrita se confundem. (FERREIRO; TEBEROSKI, 1999) 

Além disso, a nosso ver, significa oferecer “mais cores” ao processo de 

aprendizagem da escrita, para que o lápis de escrever, em companhia inseparável 

da borracha para revisão e para assegurar a exatidão, não expresse a exigência e 

rigidez impressas ao dever “de lápis preto”, e de demais práticas que possam 

apagar a escrita colorida, anular o raciocínio artelógico, e silenciar a voz das 

brincadeiras e das histórias criadas pelas crianças.  

Os Flagrantes Ressonantes apresentados mostram como os sentidos que as 

crianças atribuem às práticas escolares têm ecos de outros enunciados e sentidos 

produzidos, como também indicam possibilidades de ressonâncias dos dizeres para 

que estabeleçam interlocução com os fundamentos teóricos e práticos referentes à 

Educação Infantil. A atenção se direcionou para os modos de pensar e fazer da 

criança, o que nos permitiu destacar: o raciocínio artelógico, uma lógica de fazer 

artesanal que valoriza a imaginação infantil; os atos lúdicos, com condutas 

simbólicas que combinam a fala e a brincadeira; as histórias criadas, para que as 

práticas de leitura e contação de histórias na escola escutem o que pensam, o que 

criam, e os sentidos que as crianças produzem em interlocução com o mundo; os 

sentidos da representação gráfica infantil para o anúncio de uma escrita com mais 

cores. 
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Observamos que os dizeres das crianças mostram os sentidos que elas 

atribuem para atividades que exigem sua participação, apontando para necessidade 

de compreendê-las como sujeitos que podem produzir elementos da cultura infantil. 

O que escutamos dá voz e vez para a imaginação da criança, que surge de 

experiências prévias e se expressa por condutas simbólicas, em busca de respostas 

e novas descobertas para as atividades escolares. Esses atos, a nosso ver, dão 

condições para criação de um ambiente escolar em constante mudança, porque 

inclui sujeitos em intensa recriação de sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

5  RESULTADOS RESPONSIVOS AOS SENTIDOS PRODUZIDOS 

 

Chamo sentido às respostas a perguntas. Aquilo 
que não responde a nenhuma pergunta não tem 
sentido para nós.  

Mikhail Bakhtin (2011, p. 381) 

 

Este estudo teve o desafio de compreender os sentidos produzidos por 

crianças do Grupo 5, protagonizados em Cenas Simbólicas e atos enunciativos, para 

construir possibilidades de ressonâncias nas práticas de Educação Infantil. Os 

resultados alcançados identificam traços reveladores de sentidos e as funções da 

linguagem utilizadas pelas crianças, e traduzem os dizeres que ressoam na 

Educação Infantil para ampliação dos sentidos das práticas pedagógicas. 

 Descrevo, a seguir, os resultados responsivos aos sentidos produzidos pelas 

crianças, a partir das indagações que conduziram o percurso em busca dos 

sentidos: o que revelam os atos enunciativos no Grupo 5 possibilita ressonância dos 

sentidos atribuídos pela criança para as práticas de Educação Infantil? Como 

explicar relações desses sentidos com suas próprias ações no campo concreto 

conforme a representação infantil? Como os sentidos atribuídos às práticas 

pedagógicas pela criança revelam as funções da linguagem e as condutas da função 

semiótica às quais ela recorre?  

Os resultados do estudo desenvolvido no Grupo 5, com escuta e olhar para 

os atos enunciativos e as Cenas Simbólicas, indicam que as crianças se inserem na 

rotina de Educação Infantil como autoras de seu dizer e protagonistas de ações 

concretas seguindo a lógica do pensamento mágico infantil. As crianças atuam 

responsivamente na relação dialógica com outros sujeitos, adultos e crianças, e se 

utilizam de condutas da função semiótica (PIAGET, 1973, 1979, 1990) e de funções 

da linguagem (HALLIDAY, 1973) para atribuição de sentidos às práticas 

desenvolvidas na escola.   

Sobre a relação entre os sentidos e as ações das crianças no campo 

concreto, conforme a representação infantil, atitudes responsivas se destacaram 

como réplicas do diálogo com outros sujeitos da enunciação em reação a eventos 

constituídos no ambiente escolar. Essas réplicas colocaram as crianças em 

interações linguísticas e simbólicas mediadas por pergunta-resposta, afirmação-

objeção, afirmação-concordância, proposta-aceitação, ordem-execução, gerando 
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novas réplicas fortalecidas no contexto dialógico. Os sentidos atribuídos pelas 

crianças levavam em consideração a situação de enunciação: seus interlocutores, 

os contextos em que foram produzidos, as relações estabelecidas com os 

enunciados precedentes, o seu conhecimento de mundo, enfim, o que as afetaram e 

provocaram atitudes responsivas. 

A análise das Cenas Simbólicas mostra que o sentido pode ser 

potencialmente infinito, mas este só pode se atualizar em contato com os sentidos 

do outro responsivo. Os sentidos das crianças estiveram em contato com os 

sentidos da professora, da pesquisadora e de outras crianças em constante 

atualização para revelar novas possibilidades de sentidos no cenário enunciativo, a 

sala de aula do Grupo 5 da Educação Infantil.  

Se os sentidos produzidos pelas crianças se atualizaram no confronto com os 

sentidos de outros sujeitos dialógicos, porque se construíram na relação dialógica 

entre sujeitos da enunciação (BAKHTIN, 2011), o mesmo foi observado na relação 

com o objeto do conhecimento. Nesta discussão, atentamos para os objetos do 

conhecimento na Educação Infantil, constitutivos das Cenas Simbólicas, relativos ao 

âmbito de Conhecimento de Mundo: artes visuais, brincadeiras, contação de história, 

leitura e escrita, porque nos Contextos Dialógicos foi sobre eles que as crianças 

foram afetadas e reagiram.  

No que se refere às condutas simbólicas observadas, as crianças, quando se 

expressavam através do jogo simbólico e da linguagem verbal, se amparavam na 

imitação de modelos adultos, mas com atitudes de transformação da realidade, 

marcando, assim, uma postura que caminha para construção da originalidade. Ficou 

visível o processo interativo das condutas de imitação, do jogo simbólico e da 

linguagem verbal com as ações coordenadas para interpretação da realidade 

apresentada à criança.  

As atitudes responsivas das crianças, assim, se ampararam nas condutas 

simbólicas, recorrendo ao pensamento mágico infantil, para explicar e explorar a 

realidade exibida a elas. Sobre isso, ficou evidente a presença de dois fenômenos: o 

animismo e a compensação lúdica. (PIAGET, 1990). O animismo foi acionado como 

estratégia do pensamento para atribuir vida e sentimento a todos os seres, a 

exemplo de objetos (brinquedo, parede), partes do corpo (olho) e elementos da 

Natureza (sol, chuva). Este fenômeno acompanhou a noção de causalidade 

construída pela criança, permitindo a ela ter a ação dos elementos naturais em seu 
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pensamento. A compensação lúdica, característica do jogo simbólico, se destacou 

como estratégia para executar, ficticiamente, um ato proibido, a exemplo da 

execução de ações por meio da ação simbólica, em momentos em que a professora 

não permitia brincadeiras.  

Esta indissociabilidade de condutas simbólicas deu visibilidade aos métodos 

que as crianças utilizam para tomar decisões, para exibir condutas, para atender às 

atividades, ou seja, os etnométodos que se revelaram como modos de compreender 

a realidade escolar e resolver situações de impasses (MACEDO, 2004, 2010). Atos 

diversos destacaram-se, tais como: questionar, escutar, falar, duvidar, perguntar, 

recusar, exibir o turno de fala, brincar, sempre em interação com linguagens híbridas 

(verbal, visual, sonora), às quais as crianças se apóiam para produção de outras 

linguagens. Na medida em que as crianças reagiam para compreender a realidade a 

elas apresentada, os seus etnométodos se destacavam. Dessa forma, o 

conhecimento apresentado à criança, de maneira estável, com constância das 

questões conceituais que compõem o discurso escolar, valorizando a linguagem 

verbal como se exclusivamente esta tivesse um conteúdo ali posto, pôde ser 

quebrado pela hibridização de linguagens utilizadas (verbal, visual, sonora). 

(SANTAELLA, 2005)  

Tais etnométodos concorreram para perceber como as expressões das 

crianças comportam funções simbólicas que evidenciam os sentidos atribuídos à 

Educação Infantil. Esses resultados relacionados às condutas das crianças 

convergem com o estudo desenvolvido por Alessi (2011), em instituições de 

Educação Infantil, que aponta alguns aspectos que concorrem para atribuição de 

sentidos por crianças de quatro e cinco anos, tais como: a imaginação; a fantasia; a 

curiosidade; o riso e o humor presentes nas conversas das crianças; os 

ensinamentos infantis e a forma peculiar como constroem conhecimentos, em 

permanente interação. 

Com relação às funções da linguagem que concorreram para atribuição de 

sentidos pelas crianças, essas acentuaram os sentidos nas atitudes responsivas aos 

enunciados precedentes e aos eventos vivenciados na escola através das funções 

às quais elas recorrem, indiciando como se inserem no contexto social e como 

constroem suas aprendizagens. Desse modo, constituíram, como destaca Soares 

(1983), importante contribuição sobre as relações entre as circunstâncias sociais e a 
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utilização da língua, isto é, sobre a aprendizagem de diferentes funções da língua 

resultante de diferentes experiências sociais. 

Observamos uma coexistência das funções da linguagem (instrumental, 

reguladora, interativa, pessoal, heurística, imaginativa, representativa), mas com 

certa predominância, em cada Cena, daquela(s) que se compatibilizaram com as 

atitudes responsivas da criança ou da professora. A função interativa transversalizou 

todo o cenário enunciativo, porque as Cenas Simbólicas se constituíram por 

Contextos Dialógicos, onde a alteridade é condição das relações dialógicas.  

A função representativa se destacou como a mais valorizada pela escola, com 

foco na comunicação dos conteúdos previstos em referenciais curriculares, nos 

marcos da aprendizagem e nas etapas contempladas para a rotina da Educação 

Infantil, o que revelou uma preocupação maior com os atos estáveis da escola e 

menor com o que é dinâmico, os dizeres e as expressões das crianças. A função 

instrumental e a função pessoal da linguagem também foram evidenciadas. A 

primeira se destacou através de solicitação, como expressão para o alcance do 

objeto requerido, a exemplo do dever com lápis de cor. A segunda foi utilizada em 

decorrência da insatisfação com relação às atividades propostas pela professora, 

marcando uma atitude de reivindicação na criança, função esta que acionou a 

reguladora, pois a criança, ao contestar a lógica regular da escola, sugeriu uma 

atitude de controlar o comportamento da professora com relação às tarefas 

escolares.   

Com maior atenção para o desenvolvimento da autonomia e criatividade das 

crianças, que exploram e criam a realidade, a função heurística e a imaginativa 

foram focalizadas como aquelas que contribuem para a aprendizagem da criança, 

embora não tenham recebido necessária atenção no ambiente escolar. Os 

resultados referentes à relação dos sentidos com as ações das crianças apontam 

para um distanciamento entre as funções com as quais as crianças se identificam 

quando ingressam na escola e as funções comumente presentes no discurso desse 

ambiente, notadamente o do professor e o dos materiais didáticos.  

Contudo, as crianças se inseriram nas Cenas rompendo a lógica regular da 

escola, caracterizada pela marcante presença da função representativa da 

linguagem. A participação das crianças traz novas perspectivas para pensar e 

ampliar os temas em discussão. Os enunciados das crianças, em atitude responsiva 
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na relação dialógica com a professora ou com colegas, se abrem para possibilidades 

de sentidos potencializados nos contextos dialógicos descritos.  

 É acionando, principalmente, a função heurística que as crianças, sujeitos da 

pesquisa que ora apresento os resultados, se expressam. A função heurística da 

linguagem se destacou como meio de exploração da realidade, com busca por 

explicações e informações junto à professora, caracterizando-se pela elaboração de 

perguntas e apresentação de réplicas dialógicas, como também através de 

narrativas construídas com intervenção nas versões apresentadas pela escola. As 

atitudes das crianças sugerem situá-las como sujeitos capazes de explorar a 

realidade apresentada na escola, como também de construir postura questionadora 

e crítica frente ao processo de aprendizagem.  

A função imaginativa, tentando ganhar espaço na escola, se fez presente. 

Esta função foi observada quando as crianças se utilizaram da linguagem de forma 

simbólica, criativa e lúdica, contribuindo com novas possibilidades, segundo a sua 

imaginação, para as atividades propostas pela professora, revelando, assim, por 

meio da linguagem conotativa, os sentidos que atribuem ao mundo.  

Nesse enfoque, os resultados aqui apresentados corroboram os estudos de 

Angelo (2011), Alessi (2011), Motta (2011) e Rychebusch (2011), relacionados aos 

sentidos produzidos por crianças na Educação Infantil que destacam a roda de 

conversa como um momento que deve ser privilegiado devido à inserção da criança 

em interação com outros sujeitos dialógicos, numa prática de compreensão e 

transformação da realidade. Nossos achados diferem desses estudos quando 

acrescentam a compreensão de que, além do momento da roda de conversa, os 

sentidos produzidos pelas crianças alcançam outros eventos do cotidiano escolar, 

nos quais a criança participa de situações dialógicas e atua como protagonista das 

práticas programadas pela escola. É essa abertura para a escuta do cotidiano da 

criança na escola que permite conhecer as manifestações de curiosidade e da 

imaginação infantil nos diversos espaços e tempos da rotina pedagógica. 

Com relação às ressonâncias dos sentidos atribuídos às atividades realizadas 

na classe observada, escutamos os dizeres e conhecemos as possibilidades de 

sentidos atribuídos às práticas de leitura, de escrita, de contação de história e de 

artes. Os resultados indicam que os sentidos produzidos pelas crianças têm ecos de 

outros enunciados com os quais estão ligados, e, assim, constituem ressonâncias 

dialógicas. (BAKHTIN, 2011) 
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Sobre as ressonâncias de enunciados precedentes aos sentidos produzidos 

no cenário observado, indicaram que as atitudes responsivas das crianças, sejam 

estas reações indicativas de aceitação ou rejeição, têm ecos de situações já 

vivenciadas no contexto imediato da instituição escolar, tais como: as práticas e as 

tarefas desenvolvidas; as atitudes das professoras; a interação com os contextos 

dialógicos, o que envolve os materiais didáticos, seus usos e as concepções 

subjacentes, além das aprendizagens já construídas. As ressonâncias das práticas 

escolares, percebidas nas atitudes das crianças, apontam para uma Educação 

Infantil mais preocupada com uma rotina de atividades estáveis e menos implicada 

com os sentidos produzidos pelas crianças.   

Esses achados referentes à influência do discurso escolar nos sentidos 

produzidos pelas crianças dialogam com a tensão evidenciada em Motta (2011), 

quando destacou uma contradição entre o discurso de valorização da autonomia e 

formação integral da criança e a prática de um discurso condicionado pela 

expectativa do professor que aliena as crianças e a si próprio, quando reafirma 

“verdades” por meio de respostas previamente selecionadas.  

Ainda sobre essas ressonâncias, os sentidos produzidos pelas crianças 

também têm ecos das experiências em ambientes externos à escola, considerando 

que a criança interage com aspectos sociais e culturais da sociedade em que se 

insere. Destacaram-se ressonâncias de uma diversidade de conhecimentos 

construídos, a considerar: saberes mediados por familiares; mundo da ficção; filmes 

de animação, indústria e publicidade de brinquedos; literatura que chega pelos 

meios de comunicação; livros que lhes são apresentados; histórias ouvidas. Tais 

resultados corroboram os achados de De Angelo (2011) em pesquisas com criança 

nas rodas de conversa, concluindo que a criança, na relação dialógica, vai se 

constituindo sujeito producente da linguagem e, na medida em que apreende o 

mundo e que o reinterpreta, se produz nele e lhe atribui sentidos. 

Quanto às ressonâncias para uma ativa compreensão, mostraram como os 

sentidos produzidos pelas crianças entram em ressonâncias dialógicas com os 

enunciados subsequentes de outros participantes da relação dialógica, porque as 

crianças se dirigiam a sujeitos ativos da comunicação discursiva, à professora, aos 

colegas, à pesquisadora, que, quando se afetaram, permitiram novas ressonâncias 

dialógicas, no contexto imediato da relação dialógica.  
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Sobre as ressonâncias dos sentidos produzidos pelas crianças para se 

agregarem aos conhecimentos teóricos e práticos já instituídos no âmbito da 

Educação Infantil, o que escutamos dos dizeres das crianças foi projetado em 

modos de pensar e fazer as práticas escolares. Os conhecimentos, vistos como 

outros sentidos para as práticas de Educação Infantil, assim ressoaram: (i) o 

raciocínio artelógico, com a criança responsável por pensar e fazer as práticas 

escolares de maneira artesanal, para o alcance de seu pensamento pré-conceitual; 

(ii)  a brincadeira tem voz e vez, com condutas simbólicas que combinam a fala e a 

brincadeira; (iii) uma história escuta a outra, com atenção para as histórias criadas 

para que as práticas de leitura e contação de histórias na escola escutem o que as 

crianças pensam, o que criam, e os sentidos que produzem em interlocução com o 

mundo; (iv) a escrita cromática, por uma representação gráfica com mais cores.  

Esses resultados com abertura para novos diálogos teóricos para construção 

das práticas pedagógicas, a partir dos sentidos atribuídos pelas crianças nos 

diferentes contextos dialógicos na instituição de Educação Infantil, acrescentam 

elementos ao estudo realizado por Motta (2011), nas rodas de conversa, quando 

focaliza o interesse de desenvolver, na Educação Infantil, mecanismos que 

possibilitem a expressão das crianças para melhor organizar as práticas 

pedagógicas.  

Trata-se de uma preocupação pertinente, porque, nas Cenas Simbólicas 

analisadas, visualiza-se um jogo travado entre as funções reguladora e 

representativa utilizadas pela escola, respectivamente, para regular a conduta e 

comunicar conteúdos, e as funções pessoal, heurística e imaginativa acionadas pela 

criança para expressar sua identidade, explorar e criar a realidade.   

O “Raciocínio artelógico” e o anúncio de uma “Escrita cromática” indicaram 

atitudes das crianças para exploração da realidade instaurada na escola, revelando 

iniciação de postura investigativa e questionadora frente ao processo de 

aprendizagem, atitude que se destacou nas Cenas Hora do Relaxamento e Hora da 

Escrita e se caracterizou pela função heurística da linguagem.  

Por sua vez, a “Brincadeira tem voz e vez” e “Uma história escuta a outra” 

apontaram para uma atitude que já indicia a criação da realidade. As crianças, em 

reação à atividade proposta pela professora, rompem a lógica própria da função 

representativa da linguagem que espera pelo cumprimento dos conteúdos 
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planejados, e recria as Cenas Hora do Relaxamento, Roda de Conversa e Hora da 

Leitura, atitude que se compatibiliza com a função imaginativa da linguagem.  

Os resultados da pesquisa desenvolvida representam conhecimentos que se 

inserem na interface Educação e Linguagem, e se caracterizam por reflexão teórica 

e prática que se destinam a ampliar os estudos sobre os sentidos produzidos por 

crianças em instituições de Educação Infantil. A escuta e a interpretação dos 

aspectos caros ao nosso estudo – enunciação oral, sentidos, diálogo, subjetividade 

e aprendizagem -, tiveram atenção das dimensões filosófica, linguística, psicológica 

e pedagógica, com a consciência de que tantas fossem as dimensões acionadas 

ainda não seriam suficientes para se conhecer o que reserva a subjetividade da 

infância.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa de Doutorado “Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias 

de sentidos na Educação Infantil” buscou responder se o que revelam os atos 

enunciativos no Grupo 5 possibilita ressonância dos sentidos atribuídos pela criança 

às práticas de Educação Infantil, bem como explicar as relações desses sentidos 

com as ações da criança na escola, conforme a representação infantil. 

Em busca de respostas, diálogos teóricos foram necessários, cujas bases 

epistemológicas fortaleceram o estudo, tendo em vista que se sustentaram na 

concepção enunciativa de orientação bakhtiniana, que permitiu a aproximação com 

a alteridade da infância, com o outro – crianças -; nos aportes piagetianos que 

nortearam a compreensão das condutas da função semiótica expressas pela criança 

na construção do real e na formação do símbolo; nas funções da linguagem 

discutidas por Michael Halliday, que orientaram a interpretação das circunstâncias 

sociais, exploração e criação da realidade escolar pela criança em situação de 

aprendizagem. 

A perspectiva dialógica requerida no estudo se compatibilizou com a 

Etnopesquisa Crítica, uma metodologia que legitimou o ponto de vista das crianças, 

mantendo a coerência da perspectiva qualitativa com a aproximação de suas vozes 

e de seus etnométodos, como também com o meu ponto de vista, na condição de 

observadora participante. O que ora apresento e defendo, li e analisei com a 

envolvimento de quem se insere nos estudos e programas de formação docente nas 

áreas de Linguagem e Educação, especialmente com implicação com professores 

que atuam na Educação Infantil na formação de crianças da rede municipal de 

ensino.   

A discussão sobre as Cenas Simbólicas trazida no capítulo das análises, 

textualizado em Ato Único, traz resposta para a questão de pesquisa, na medida em 

que constituem as crianças sujeitos que têm atitudes responsivas na relação 

dialógica com a professora ou com outros responsivos. Tais atitudes sugerem os 

sentidos que elas atribuem às práticas realizadas na escola, porque são 

acompanhadas de condutas simbólicas e funções de linguagem que mostram como 

a criança explora a realidade apresentada a ela e como busca criar novas 

realidades.  
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Flagrantes Ressonantes, no capítulo que leva esse nome, trazem os sentidos 

sugeridos pelas crianças, sujeitos da pesquisa, protagonistas do jogo de interação 

verbal. Nesse jogo, situa-se a capacidade de esconder o sol com a chegada da 

chuva e construir as estações do ano com a mente e as mãos, o dar voz aos 

brinquedos e às brincadeiras, o produzir histórias e ser seu personagem, o colorir 

letras e palavras, para, assim, reinventar o conhecimento produzido pela escola. 

Muitos outros participaram das Cenas com as crianças do Grupo 5: a 

pesquisadora; as professoras; a parede de casa que ouvia e andava; a parede dura 

da escola; o olho que fala e brinca; a equipe que fabricava panquecas; a princesa 

com coração de flores igual ao de Chapeuzinho Vermelho; a mãe de Chapeuzinho 

que fazia bolo de carimã pra vovó; o sol e a chuva... Destaco, também, a presença 

da literatura e suas personagens, transversalizando as Cenas Simbólicas com 

contraste entre culturas. Contos clássicos de outros tempos e espaços, como os da 

cultura européia, do século XIX, foram resgatados pela professora, com autores tais 

como Charles Perrault, Irmãos Grimm, e Robert Southey. A presença de Mcqueen, 

representativo da cultura americana, além de Ubale Gueide, o Zé Curioso, 

representando a cultura brasileira, restituem a contemporaneidade, o tempo do aqui 

e agora trazido nas vozes das crianças.  

Todos esses sujeitos da enunciação, interlocutores reais ou imaginários, 

formam um conjunto de sentidos. O objeto eleito, a saber, os sentidos atribuídos às 

práticas escolares pelas crianças e sua possível ressonância na Educação Infantil, 

carregava uma complexidade que foi traduzida quando os atos enunciativos no 

Grupo 5 permitiram flagrar essas atitudes responsivas das crianças e os traços 

reveladores de sentidos.  

As crianças preencheram o cenário escolar com o pensamento mágico infantil 

e linguagens, deixando vazar cores para atos de leitura e de escrita, para atos 

lúdicos e artísticos, para atos de contação de histórias, enfim, para atos reveladores 

de sentidos e de conhecimentos. O flagrante da Cena Hora da Escrita, a partir do 

enunciado de OKA: “Você só coloca dever de lápis preto. Eu quero fazer dever de 

lápis de cor” é representativo de todos os outros flagrantes, porque, mais que uma 

apreensão de sentidos atribuídos pela criança para a representação gráfica, trata-se 

de uma atitude responsiva em reação a todos os encaminhamentos de uma rotina 

escolar rígida, fixa, estável, como sugere ser o discurso escolar, simbolizado pela 
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parede dura, que não ouve a criança, conforme suas próprias palavras: “Na escola 

eu não falo com a parede porque a parede é dura”.     

Dos flagrantes, portanto, apreendemos sentidos e destacamos 

conhecimentos que podem entrar em relações dialógicas com os fundamentos 

teóricos e práticos para, enfim, ressoar nas práticas pedagógicas em prol da 

aprendizagem da criança.  

 Ao final deste estudo, afirmo que os atos enunciativos nas crianças estudadas 

revelaram conhecimentos construídos por elas que possibilitaram ressonância dos 

sentidos que elas atribuem às práticas escolares, sentidos que se relacionaram com 

suas ações na escola, conforme a representação infantil. Essa constatação pode 

ressoar para instituições de educação infantil, na medida em que o debate teórico e 

prático valida a responsabilidade de se incluir a produção de sentidos por um 

percurso em que a compreensão seja ampliada na perspectiva de um grau maior de 

polissemia, com uma proposta de inserção da criança como partícipe de sua 

aprendizagem e construtora do currículo no ambiente escolar da Educação Infantil. 

Nessa direção, agregar os sentidos produzidos pelas crianças ao que 

teoricamente vem se estudando sobre Educação Infantil, como defendo, pode 

contribuir na ampliação das questões curriculares e pedagógicas, por justos modos 

de pensar e fazer as práticas escolares e a formação de docentes implicados com a 

infância. Os elementos ressonantes (raciocínio artelógico, brincadeira tem voz e vez, 

uma história escuta a outra e escrita cromática) trazem conhecimentos, como 

destacados nos capítulos 4 e 5 e aqui sintetizados nos atos aludidos acima, que 

representam a construção da criança em compatibilidade com suas condições 

sociais, cognitivas, linguísticas e pedagógicas. Nessa compreensão, a escuta das 

crianças, com atenção para suas atitudes responsivas, permite perceber o que elas 

conhecem e como aprendem. Trata-se, portanto, primordialmente, de assegurar o 

direito das crianças à aprendizagem e ao desenvolvimento segundo as condições 

que lhes são adequadas.  

É preciso que as atitudes responsivas das crianças, na Educação Infantil, 

sejam consideradas e possam entrar em ressonâncias dialógicas com os 

professores para negociação dos sentidos produzidos. Com mais esperança, e por 

uma ação coerente, para que os sentidos atribuídos pelas crianças, uma vez 

reverberados nos professores, possam permitir a abertura para construir uma prática 

pedagógica que considere a criança um sujeito que vive ativamente a experiência 
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educativa, antes mesmo de considerar o objeto de conhecimento determinado pela 

escola.  

Ao destacar o professor como um agente de sentidos, a atenção se volta para 

a escola como instituição que comporta ideologias, concepções e normas. A escola 

que valoriza as falas das crianças é uma escola que fala com as crianças, e a partir 

delas. Essa atitude me soa fundamental na organização das experiências escolares, 

com escuta da opinião delas diariamente sobre as atividades que são realizadas e 

na construção de decisões junto com as crianças.  

Essa iniciativa se junta aos movimentos científicos já mencionados nesta 

tese, que caminham para reparação do exercício monológico instalado em 

instituições de Educação Infantil. Constitui-se uma atitude que mobiliza a 

compreensão dos aspectos recorrentes que se inscrevem hoje na infância e na 

etapa inicial da educação básica, para que a criança possa ser inserida em práticas 

dialógicas e exerça atitudes polissêmicas e, assim, se autorizem como sujeitos que 

interpretam e significam o mundo, interagindo com os elementos da cultura, segundo 

a lógica que lhe é própria. Tal perspectiva assegura, assim, o seu direito de opinar 

sobre assuntos que lhes dizem respeito, o que, consequentemente, poderá ajudar 

os adultos a tomarem decisões apropriadas e pertinentes. 

Dos gestos encenados aos enunciados proferidos, foi um percurso guiado 

pelos sentidos produzidos pelas crianças que revelaram os conhecimentos 

destacados a partir da pesquisa. Do que flagrei, há que se dar atenção aos atos 

enunciativos, às condutas simbólicas exibidas e às funções da linguagem com a 

qual as crianças interagem com o adulto na escola. Foram esses elementos que 

dinamizaram o conhecimento no ambiente escolar.  

Portanto, é preciso considerar que as funções da linguagem, sobretudo a 

heurística e a imaginativa, vão na direção de explorar e criar a realidade com 

autonomia, a partir da perspectiva da criança, e se movimentam em concorrência 

com a função representativa da linguagem, que tem atenção maior para a 

comunicação de conteúdos previsíveis nas diretrizes e referenciais curriculares e 

praticáveis na rotina de Educação Infantil. Essas funções não tiveram vez e voz na 

escola, no sentido de as atitudes das crianças serem validadas de maneira prática.  

Defender as ressonâncias dos sentidos atribuídos pelas crianças no contexto 

imediato das práticas pedagógicas significa constituir as crianças sujeitos de voz e 

de direto que criam a realidade escolar. Desse modo, o estudo se insere no 
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importante momento histórico e político que contempla debates acadêmicos e ações 

educativas voltadas para os profissionais que já atuam em instituições de educação 

infantil, contribuindo também para a formação de professores sensíveis aos apelos 

reais e simbólicos da criança, por novos modos de pensar a formação de docentes 

implicados com a infância. Dessa forma, visualizamos a necessidade de construir 

uma formação sustentada por concepções que experimentem a escuta de crianças. 

Experimentar o sentido da escuta é construir uma prática docente essencialmente 

dialógica, que é o que se espera da escola.  

Pensar na formação docente implicada com a infância significa pensar e 

construir a escola como um espaço de práticas pedagógicas flexíveis, uma escola 

que afirme a infância em dialogicidade, que não desperdice as ações e as opiniões 

das crianças, estes seres da dimensão do fantástico, que instigam, rompem, 

desafiam e criam possibilidades.  

No percurso da pesquisa, percebi que não daria conta de estudar outros 

aspectos que se fazem necessários. À medida que observava os eventos do 

cotidiano da Educação Infantil, emergiam aspectos instigadores sobre a linguagem 

da criança que suscitam estudos, tais como: investigar recursos linguísticos 

utilizados nas conversas entre as crianças durante as brincadeiras ou realização de 

alguma atividade; compreender como as crianças constroem réplicas de 

concordância ou discordância em relação ao discurso dos colegas, e os elementos 

linguísticos que são acionados para tal; refletir sobre as ressonâncias de seus 

enunciados em outras crianças. 

Considerei a relevância desses aspectos dignos de investigação. Contudo, 

uma perspectiva que emergiu do objeto estudado constituiu foco de meu interesse 

para uma nova pesquisa: as figuras de linguagens que compõem os enunciados das 

crianças. No estudo realizado, a leitura e a interpretação dos enunciados 

destacaram as funções da linguagem como aspecto linguístico e os fenômenos 

simbólicos como aspectos psicológicos. Nesse enfoque, as figuras de linguagem, 

presentes nos enunciados das crianças observadas, não foram objeto de estudo, 

mas foram percebidas em correlação com outros fenômenos, a exemplo da figura de 

estilo prosopopéia, que consiste em atribuir vida a objetos inanimados ou seres 

irracionais, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos, percebida quando da 

apreensão do fenômeno animismo nas condutas simbólicas das crianças. A função 

imaginativa da linguagem e o jogo simbólico levaram a criança à produção de 
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prosopopéia. Assim, uma nova pesquisa teria foco na análise das figuras de 

linguagem, um aspecto linguístico, em interação com fenômenos simbólicos.  

Isso me levou a refletir sobre o caráter inesgotável do objeto. Entretanto, tal 

aspecto não pôde ser verificado neste trabalho, porque compreendi que consistiria 

um desvio de meu objeto. Melhor dizendo, dada a importância da apreensão que ora 

fora feita, compreendi que se trata de um novo foco de interesse, propício a uma 

pesquisa com maior aprofundamento.  

Os resultados do estudo desenvolvido, antes de ter uma intenção direta de 

apresentar aos agentes escolares orientações de natureza didática, metodológica ou 

pedagógica, são fundamentalmente guiados pelo interesse de contribuir para a 

construção de sujeitos implicados na atenção para com a criança, ou seja, 

implicação com gente que merece educação e cuidado, gente que precisa ser 

ouvida – dizer o que sente, o que pensa, o que significa.  

Certamente, o trabalho desenvolvido não se encerra nas considerações que 

ora apresento, há de ressoar em outros contextos dialógicos e entrar em 

ressonâncias dialógicas com outros sujeitos, em diferentes instâncias discursivas. 

Este é o caminho que se espera dos sentidos produzidos: alcançarem, a exemplo, 

as classes de alfabetização, com crianças que iniciam suas aprendizagens no 

Ensino Fundamental. 

A trajetória dos sentidos é, assim, sempre infindável, nunca preenchida. Esse 

é o necessário despropósito seguido pelas crianças: gostar mais das descobertas e 

de se aventurar nas curiosidades. O caminho que, nas palavras de Manoel de 

Barros, “O menino que carregava água na peneira” seguia: 

[...] 

O menino era ligado em despropósitos 

A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito 

porque gostava de carregar água na peneira 

descobriu que escrever seria o mesmo 

que carregar água na peneira [...] 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

[...] 
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ANEXO A – Autorização da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e 

Lazer (SECULT)/Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP) 

 
De: SECULT SALVADOR <autorizacaoestagio@gmail.com> Data: 26 de março de 
2012 17:12 Assunto: Autorização de Pesquisa  
 
Prezado(a) Diretor(a), 
 
Informo que foi autorizado pela Coordenadora da CENAP, professora Gilmária 
Cunha, pesquisa de campo a doutoranda(s) RISONETE  LIMA DE  ALMEIDA, do 
Curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia - UFBA. 
  
Não é permitido fotografar, filmar alunos e Unidade Escolar sem prévia autorização 
de pais/responsáveis, e do Secretário Municipal, bem como, os documentos PNE, 
PPP, REGIMENTO, PLANO GESTOR, entre outros, só poderão ser analisados se 
necessário, na própria Unidade Escolar. 
  

 A assinatura do Termo de Compromisso é de responsabilidade do(a) diretor(a) da 

escola. Não é permitido utilizar as imagens dos estudantes sem a prévia autorização 

de pais/responsáveis, bem como as imagens das dependências das escolas sem a 

devida autorização do Secretário Municipal. Os documentos PNE, PPP, 

REGIMENTO, PLANO GESTOR, entre outros, só poderão ser analisados se 

necessário, na própria Unidade Escolar. 

 

Atenciosamente, 

  

 Vanilza Jordão 

  

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULT 

Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico - CENAP 

Contato: (71) 2202.3095/3066/8241.3637 
Mais informações acesse o link: http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/noticias-
modelo.php?cod_noticia=5410  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:autorizacaoestagio@gmail.com
http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/noticias-modelo.php?cod_noticia=5410
http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/noticias-modelo.php?cod_noticia=5410
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ANEXO B - Solicitação da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFBA 

 

PRESERVADO O NOME DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 
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ANEXO C – Carta de anuência da Diretora da Escola 

 

 

 Eu, XXX, Diretora da Escola Municipal XXX, autorizo que a pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal da Bahia, 

Risonete Lima de Almeida, realize observações participantes e interaja com 

funcionários, professores e crianças com o objetivo de conhecer as ações e as 

expressões das crianças e os sentidos da Educação Infantil. As ações fazem parte 

da pesquisa “Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias de sentidos na 

Educação Infantil, sob orientação da Profª Drª Dinéa Maria Sobral Muniz. 

 

 

 

Salvador, 13 de julho de 2012. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Diretora  
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ANEXO D – Termo de Assentimento da professora 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa que tem como tema 

“Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias de sentidos na Educação 

Infantil”. O estudo tem como objetivo compreender os sentidos produzidos pelas 

crianças, protagonizados em cenas simbólicas e atos enunciativos, para construir 

possibilidades de ressonâncias nas práticas de Educação Infantil.  

Trata-se de um Projeto de Pesquisa construído por Risonete Lima de 

Almeida, como requisito do Curso de Doutorado em Educação da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), sob a orientação da Profª Drª Dinéa Maria Sobral Muniz. 

Para participar deste estudo, você deverá assinar este termo de 

assentimento. Você poderá recusar sua participação em qualquer momento do 

estudo, sem nenhum tipo de prejuízo. Caso você aceite, esteja ciente de que todos 

os dados construídos serão mantidos em sigilo. 

Para registros das informações serão utilizados dispositivos para gravação 

em áudio, vídeo e imagens. A construção de dados só será efetuada mediante 

autorização com a devida assinatura do participante. Ao término da gravação poderá 

ser retirada ou acrescentada qualquer tipo de informação. O objeto utilizado durante 

a gravação será arquivado por 5 (cinco) anos e posteriormente descartado, assim os 

dados registrados só serão utilizados para esta pesquisa e depois serão inutilizados. 

Ao fazer parte do estudo, fica evidente que a participante e a pesquisadora 

não receberá nenhum tipo de vantagem ou gratificação material e financeira. Os 

aspectos anteriormente mencionados respeitam a Resolução nº. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos.  

As informações sobre esse estudo poderão ser adquiridas mediante contato 

com: Risonete Lima de Almeida – pesquisadora participante (71) 9999-5139, e-mail: 

risolalmeida@hotmail.com . 

Após elucidadas as informações, requeremos a sua permissão para 

participação desta pesquisa. 

 

 

 

 

mailto:risolalmeida@hotmail.com
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TERMO DE ASSENTIMENTO – Salvador- Ba, 13 de julho de 2012 

 

Comprovo ter assimilado todas as informações descritas anteriormente e, de 

forma livre e esclarecida, evidencio meu assentimento em participar desta pesquisa. 

Sendo assim, assino esse documento em duas vias, em que uma ficará em minha 

posse e a outra com a pesquisadora. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da participante 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Campus Canela – Vale do Canela 
CEP 40.110-100 - Salvador – BA Tel./Fax: (71) 3283-7305/ e-mail: diretoria@faced.ufba.br 

 
 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 
 
1. Nome do responsável do participante: __________________________________ 

Documento de Identidade Nº ______________________________ Sexo: (  ) M (  ) F 

Data de Nascimento ___/___/___ 

Endereço: ______________________________________ Nº_______ Apto: ______ 

Bairro: ______________________________________________________________  

Cidade: _____________________________________________________________ 

CEP: ______________________________ Telefone: ________________________ 

 

2. Nome do participante: _______________________________________________ 

Sexo: (  ) M (  ) F 

Data de Nascimento: ___/___/___ 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. Título da Pesquisa: “Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias de 

sentidos na Educação Infantil” 

 

2. Pesquisadora: Risonete Lima de Almeida /doutoranda em Educação; Programa 

de Pós-Graduação em Educação – FACED/UFBA. Email: risolalmeida@hotmail.com 

Telefone: (71) 9145-9669.  
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3. Duração da Pesquisa na escola: dez meses, envolvendo as etapas de 

observações diretas, de observação participante como Auxiliar de Desenvolvimento 

e de reuniões de orientação. 

 

 4. Objetivos:  

O objetivo da pesquisa é compreender os sentidos produzidos pelas crianças, 

protagonizados em cenas simbólicas e atos enunciativos, para construir 

possibilidades de ressonâncias nas práticas de Educação Infantil. De modo 

especifico: identificar traços reveladores de sentidos e as funções da linguagem 

utilizadas pelas crianças nas cenas simbólicas, como também traduzir, a partir dos 

flagrantes da enunciação, dizeres das crianças que ressoam na Educação Infantil 

para ampliação dos sentidos das práticas pedagógicas. 

 

5. Procedimentos que serão adotados durante a pesquisa:  

A apreensão de informações diretamente com as crianças acontecerá através 

de registros de gravações em áudio e vídeo, tendo o diálogo como dispositivo 

mediador, considerando o contexto dialógico durante as práticas desenvolvidas pela 

professora do Grupo 5, além das manifestações das crianças que surgirem de 

outros textos-espaços simbólicos: os momentos que antecedem a aula, o recreio, as 

situações lúdicas fora da sala de aula, a hora do acolhimento no início da aula e das 

despedidas ao final da aula, as interações das crianças com a pesquisadora, sempre 

visando alcançar os objetivos propostos para contribuir na construção de 

conhecimento científico inerente ao tema. Visando ao cumprimento da ética 

estabelecida para a pesquisa qualitativa, o participante tomará ciência dos princípios 

abaixo discriminados e que regerão sua participação. Vale salientar que neste 

projeto de pesquisa não serão exibidas imagens que não tenham sido autorizadas.  

 

6. Desconfortos e riscos: A pesquisa de natureza qualitativa será realizada com 

vinte crianças do Grupo 5 em instituição de Educação Infantil. Esta pesquisa não 

cria qualquer risco potencial para a criança participante. Os participantes estarão 

contribuindo para aumentar nossa compreensão sobre a importância de escutar a 

criança e de conhecer os sentidos que a criança revela através de sua expressão 

pela fala. A participação é voluntária, ou seja, a criança ou responsável pode 

recusar-se a participar. Negar-se a participar ou interromper sua participação não 



136 

 

trará nenhuma consequência negativa para os participantes, portanto, se houver 

desistência e/ou não desejo de participar da pesquisa, isso será levado em 

consideração e devidamente respeitado.  

 

7. Beneficio esperado: Não haverá benefícios diretos e/ou indiretos para nenhum 

participante. As informações prestadas pelas crianças podem fundamentar estudos 

e artigos na Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) ou em outras 

instituições acadêmicas e científicas, assegurando-se que em qualquer circunstância 

sua identidade será mantida em absoluto sigilo. 

 

8. Exposição dos resultados e preservação da privacidade dos voluntários: Os 

resultados obtidos neste estudo serão divulgados na tese de Doutorado da 

observadora, como também serão transformados em artigo científico e submetidos a 

periódico especializado, independentemente dos resultados encontrados. Para 

tanto, a identificação do cenário de pesquisa e dos participantes/voluntários não será 

revelada em nenhuma hipótese, respeitando assim a privacidade dos mesmos 

conforme as normas éticas, e os acordos estabelecidos com a escola. 

 

9. Despesas decorrentes da participação no projeto de pesquisa: A participação 

nesta pesquisa será de caráter voluntário, e os mesmos estarão isentos de qualquer 

despesa ou ressarcimento. 

 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido sobre os objetivos desta 

pesquisa e procedimentos a serem adotados, permito a participação da criança sob 

minha responsabilidade na presente pesquisa. 

 

Salvador, ______ de ______________ de 2012. 

________________________________ 

Assinatura do responsável do participante 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

(A carimbo ou nome legível). 
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ANEXO F – Atribuições da ADI – SMEC/CENAP 

 

  
 
 Prefeitura Municipal de Salvador  
 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECULT  
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP  
 
 Atribuições dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil:  
 

 
 

s funcionários do 
CMEI;  
 

 
 

-as ao 
banheiro;  
 

 
 

mentar às crianças dentro dos horários estabelecidos e de acordo com a dieta 
prevista;  
 

estimulado à oralidade, estimular a correção da sua postura corporal e o seu 
equilíbrio) e outras atividades orientadas pela Professora;  
 

 
 

-os sempre limpos e seguros;  
 

atividades do cuidar, atividades lúdicas como jogos, brincadeiras, sessão de filmes, 
etc;  
 

 
 

pessoais e sociais;  
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necessário e eventos organizados pelo CMEI;  
 

 
 

s áreas livres, participando com elas das brincadeiras 
orientadas ou das atividades livres;  
 

necessidade na área de saúde, queda, febre, escabiose e outras ocorrências;  
 

 de imediato ao Professor e na sua ausência o Gestor sinais de 
agressão física detectado na criança, antes de qualquer procedimento;  
 

objetos e roupas das crianças;  
 

 da construção do Projeto Político Pedagógico do CMEI;  
 

 
 

 
 

avaliação das atividades as crianças.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ANEXO G – Etapas contempladas na Rotina para Educação Infantil – período 

parcial 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC 
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP 

 
 
ACOLHIMENTO – Recepção das crianças, contato com os familiares. 

 

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS – Estas atividades permitem que as crianças 

escolham o que desejam fazer. É um momento adequado para interações e 

observações significativas do professor junto às crianças podendo intervir e 

acompanhar o que elas fazem. Acontecem na primeira meia hora do período letivo. 

São três propostas simultâneas de atividades; jogos de construção, atividades de 

artes (desenho, colagem, recorte, etc), leitura de livros e revistas. 

 

RODA INTERATIVA – Trabalho coletivo planejado a partir de um conteúdo curricular 

previsto nos projetos, geralmente antecedido por uma verificação coletiva de 

crianças ausentes, marcação da data, construção da rotina e finalizada com avisos e 

explicações sobre a atividade seguinte. 

 

ATIVIDADE – Geralmente pelo adulto e proposta para todo o grupo. São atividades 

importantes para se trabalhar atenção, concentração e a capacidade das crianças 

de atenderem a propostas feitas coletivamente ou individuais, podendo realizar em 

diferentes locais, dentro e fora da instituição. 

 

HIGIENE PESSOAL – Lavar as mãos com independência, vestir-se e despir-se, 

usar o banheiro de modo cada vez mais autônomo. 
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LANCHE – Momento essencial para o saudável desenvolvimento da criança, além 

de fazer parte do processo educativo. Durante as refeições, a criança tem a 

oportunidade de relacionar-se com o outro, adquirir muitos conhecimentos e ao 

mesmo tempo desenvolver sua autonomia. 

 

RECREIO – Acontece na área externa, por trinta minutos. Momento em que ocorrem 

jogos espontâneos ou propostos pelo professor. 

 

HORA DA HISTÓRIA – Todos os dias são contadas ou lidas histórias de tradição 

oral ou da literatura infanto-juvenil. 

 

ATIVIDADES DE EXPRESSÃO: 

 

1) ARTÍSTICA – Neste momento as crianças são estimuladas a imaginar, isto é, 

povoar sua mente de idéias para se expressarem livremente. Ao modelar, 

desenhar ou pintar, a criança representa o que consegue perceber da 

realidade em que vive. 

 

2) CORPORAL – São sugeridas atividades físicas amplas ou específicas, na 

qual as crianças possam correr, subir, jogar, realizar jogos de regras, utilizar 

brinquedos do parque, etc. 

 

3) MUSICAL – Esta atividade contribui para a formação, desenvolvimento e 

equilíbrio da personalidade da criança. É oferecido a ela um repertório variado 

(cantigas populares, cantigas de roda, músicas clássicas, etc) e inclusive são 

incentivadas a criação de letras de canção e a utilização de instrumentos 

musicais. 

 

OBS.: Estas atividades deverão ser contempladas em dias diferenciados. 

 

JOGOS DE MESA – Neste momento são utilizados os jogos de: quebracabeça, jogo 

da memória, dominó, loto leitura, etc. Pelo seu caráter coletivo, os jogos permitem 

que o grupo se estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de trocas e se 

acostumem a lidar com regras, conscientizando-as que podem ganhar ou perder. 
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AVALIAÇÃO DO DIA – Trabalho orientado para que a criança perceba a seqüência 

lógica das atividades, bem como para que o professor proceda com a auto-avaliação 

 

SAÍDA 

OBS.: Este é um exemplo de rotina, sendo que haverá ajustes que devem ser feitos 

para atender as especificidades de cada grupo e a sequênciação dos trabalhos. 
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ANEXO H - Os olhos que não queriam dormir 

por Maria Antônia Ramos Coutinho 

 

Os olhos do menino eram duas jabuticabas: pretos, redondos e doces. Abriam, 

fechavam, sorriam, choravam. Lágrimas de verdade e de 

mentirinha.soltas...sozinhas...de montão! 

 

Somente à noite é que descansavam para, no outro dia, verem mais ainda. Só eles 

sabiam quanta coisa boa existe pra gente ver. 

 

Uma noite, o dono dos olhos, muito aborrecido, chamou sua mãe e falou: - Hoje os 

olhos não querem dormir. Eu fecho, eles abrem. Eu tranco, eles piscam. Me conta 

uma história pra ver se ficam quietos... 

 

A mãe tentou se lembrar de alguma história, mas sempre se atrapalhava no final. 

Ficou aflita. Caminhou em direção à janela e puxou a cortina, querendo escurecer o 

quarto. A cortina estampada mostrava barquinhos de todas as cores: verdes, azuis, 

cor de rosa... A mãe, observando os barcos, teve uma ideia genial: inventar uma 

historia. 

 

Pensou, pensou, e começou a contar assim: "Era uma vez uma porção de 

barquinhos muito sossegados. Todos tristes que nem passarinho preso na gaiola. 

Dava pena ver.  

 

Um dia, um dos barquinhos, justo o menor, cansou de ficar parado em fila e resolveu 

fugir. 

Falou isso pro barco vizinho, que falou pro outro, que falou pro seguinte. Foi aquele 

zunzum de barquinhos cochichando. Depois as velas se abriram, os cascos 

empinaram e os mastros espicharam o pescoço pra ver se enxergavam mais alto. 

Todos os barquinhos fugiram pro mar. 

 

Os ventos sopraram, fazendo tremer os panos coloridos. Ondas gigantes 

ameaçavam devorar as proas, brincando de tubarão. Os barquinhos 

iam...vinham...vinham...iam...no mar. 
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Eram um...dois...três..quatro.. cinco barquinhos...a navegar. As ondas 

iam...vinham... vinham..iam... pra lá e pra cá. Os barcos subiam...desciam... 

desciam..subiam... 

em alto mar."  

 

A mãe fez uma pausa na sua história e espiou os olhos do menino. Lá estavam eles 

fechados, quietos, no jeito de quem dorme. A mãe sorriu satisfeita. 

 

Levantou-se pé ante pé, pisa aqui, ali... Já ia alcançando a porta, quando os dois 

grandes olhos se abriram de repente. - Mãe, e pra onde foram os barquinhos? 

 

Ela voltou resignada, sentou-se ao pé da cama, deu dois suspiros bem fundos e 

pôs-se de novo a imaginar. As ideias foram chegando, crescendo, ficando fortes, e a 

mãe terminou a história assim:  

 

"Longe, longe foram os barquinhos, caminhando sem direção. Correram 

devagarzinho 

China, África e Japão. 

Numa ilha chegaram, era a ilha do tesouro. Lá, piratas enterraram 

muita prata, muito ouro. 

De que adianta encontrar tanta prata ou dinheiro? Bom mesmo é navegar, 

ser barquinho aventureiro. 

Eram cinco barquinhos como os dedos da mão, por certo bem juntinhos no mar 

ainda estão". 

 

A mãe se calou. Deu outra espiadela no filho. O menino agora dormia. Dormia e 

sonhava, viajando... viajando... viajando... 

 

 

 

 

 

 


