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Ambiências e experiências interfaces do protagonismo infantil: as mini histórias nos caminhos de aprendizagem

Daiane Lanes de Souza

PREFÁCIO

O compartilhamento dessas histórias é uma forma de produzir conheci-
mento sobre os bebês, para narrar uma imagem de criança que é, faz, 
atua, e está curiosa para estar e se relacionar com o mundo. Em meio 
a elas, também nascem interrogações aos adultos que acompanham a 
criança – os professores, auxiliares e a mim mesmo, como pesquisador. 
Dessa forma, a partir da imagem de bebê, constrói-se uma imagem de 
professor para os bebês, provocada pela emergência da observação, do 
registro, e da reflexão sobre o que elas fazem. (FOCHI, 2015, p. 95).

Paulo Fochi (2015) no seu livro: “Afinal, o que fazem os bebês no berçário” 

nos introduz a ideia de pensar nos processos de aprendizagens de bebês, e de 

pensar os modos de documentar esse processo.

Nesta busca, a tese de doutorado intitulada: “Ambiências e experiências in-

terfaces do protagonismo infantil: As práticas discursivas nos processos de atua-

ção docente da BNCC-EI” (SOUZA, 2022) que teve como lócus de pesquisa uma 

Escola pública de Educação Infantil campo. Propôs movimentos investigativos 

nos modos de aprendizagem na primeira infância a partir da produção de mini 

histórias como estratégias para conhecer os processos de aprendizagens na in-

fância.

A produção das minis histórias ocorreu de maneira colaborativa entre todas 

as docentes da escola e deste processo emerge esse livro, com algumas com-

pilações das minis histórias produzidas em abril de 2021 a novembro de 2021.

Neste processo foi necessário muito estudo e buscas para a melhor com-

preensão dos processos de aprendizagens infantis, de modo que as mini-histó-

rias retratam pequenos fragmentos de vivências e experiências cotidianas. São 

imagens e narrativas que mostram uma imagem de criança que atua no mundo, 

transformando-o e transformando- se. (SANTOS E CERON, 2018)
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Nossa busca, procurava compor narrativas a partir do olhar atento e escuta 

sensível dos professores sobre as descobertas das crianças de forma a tornar 

visível o pensamento delas, suas “teorias provisórias” e seus encantamentos in-

fantis.

O processo de compor as narrativas buscou compreender as crianças des-

de seus primeiros anos de vida, e como estas são capazes de iniciativas, de ex-

pressar sentimentos, gostos, dramas, anseios e dores. Assim, constituem suas 

identidades sociais, produzem conhecimentos e fazem investigações a todo mo-

mento, expressando-se através da linguagem oral. e de gestos suas descobertas 

e experimentações cotidianas.

Fochi (2015) afirma que as mini-histórias são uma invenção que preza por 

uma cultura da infância e que foi inspirada no conceito desenvolvido de David 

Altimir. As mini-histórias como Fochi e Altimir apontam são fatos episódicos do 

cotidiano, que expressam momentos mais significativos e que vem de constru-

ções que as crianças realizam na trajetória formativa, assim como podem ser os 

registros de instantes vividos por elas, de algo curioso que naquele momento o 

adulto conseguiu registrar fotograficamente e dar outro sentido, transformando-

-se em uma memória autoformativa das intervenções pedagógicas.

Para a produção das mini histórias, o registro e a seleção das fotos para a 

escrita das mini-histórias precisa levar alguns pontos em consideração, ou seja, 

as fotos devem ter boa luminosidade; o plano de fundo deve ser esteticamente 

limpo sem muitas informações; as fotos devem ser tiradas na altura da criança; 

deve-se registrar momentos espontâneos e não criar cenas solicitando ações; as 

fotos selecionadas devem ter informações diferentes, não repetir a mesma ação 

por exemplo. Não é necessário ser um profissional da fotografia, mas é importan-

te observar esses cuidados para uma produção com qualidade estética.
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Para a elaboração de mini-histórias, é necessário que o professor tenha 

um olhar sensível ao cotidiano da Educação Infantil, respeitando e trazendo nas 

mini-histórias as múltiplas linguagens das crianças.

Acredita-se que as minis histórias se caracterizam como inovação, a ino-

vação tem a ver com ressignificar o antigo, por meio da transformação educativa 

que passa fundamentalmente pela visão e pela atuação do professor. Santos e 

Ceron (2018) caracterizam que as inovações e os estudos na área surgem como 

possibilidade de discutir o papel social do professor como um mediador e pro-

vocador de novos conhecimentos e cenários educacionais. Na construção das 

mini-histórias, a intenção, a escolha e a seleção dos contextos e situações obser-

váveis pelos professores é essencial. Sua interpretação é que definirá a forma de 

tornar visível as aprendizagens, a partir das mini-histórias.

Nesta perspectiva, este livro apresenta as minis histórias em duas sessões: 

Seção 1 – Bebês e Crianças bem pequenas: A potência do afeto, nesta sessão 

estão compiladas as minis histórias das turmas de Berçário 2, Maternal 1 e 2. 

Essa sessão busca evidenciar a potência do afeto como estratégia pedagógica e 

os processos de cada criança em seu processo adaptativo pós pandemia.

Na seção 2: Crianças pequenas: O protagonismo infantil como possibilida-

de de experiências, nesta sessão estão compiladas as minis histórias das turmas 

de pré A e B. Nesta sessão buscou-se momentos de protagonismo infantil, suas 

hipóteses investigativas e seus momentos colaborativos.

Espero que a leitura desse livro motive cada vez mais o protagonismo in-

fantil e as inúmeras possibilidades do trabalho com bebês, crianças bem peque-

nas e crianças pequenas.

Boa leitura!
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APRESENTAÇÃO

O contexto dessa pesquisa é uma Escola de Educação Infantil campo pú-

blica, localizada no município de Santa Maria/RS sua criação aconteceu em 1º 

de abril de 2008, sendo cadastrada no Conselho Municipal de Educação sob o 

nº 001 de 23/04/2008, foi credenciada e autorizada a funcionar em 29 de abril do 

mesmo ano. Sendo inaugurada em 02 de maio de 2008. Está localizado no Rio 

Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, 7º Distrito, em uma zona considerada 

rural. A cidade é composta por dez (10) distritos, explicitados na figura 1.

Figura 1: Mapa Santa Maria RS.

Fonte: Projeto Político Pedagógico (SANTA MARIA, 2018)

Segundo os estudos de Avinio (2019) a história da EMEI Boca do Monte é 

contada pelas pessoas que dela fizeram parte e estudaram na escola que até en-

tão se chamava Escola Estadual de Ensino Fundamental João Dorizon da Cruz 

Jobim. Em 23 de dezembro de 2007, a mesma, descredenciada para a oferta 

desses Cursos, deixou de integrar o Sistema Estadual de Ensino, conforme Pa-

recer CEE/RS n.º 626/2009.

No relatório da Escola João Dorizon da Cruz Jobim conta que ela foi trans-

formada em escola rural pelo Decreto Estadual n° 11.644, de 26 de setembro de 

1960, e ao passar dos anos foi sofrendo retificações, dentre elas a resolução n° 
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11.546, de 03 de maio de 1982. Quanto ao município de localização da escola, 

este autorizou o funcionamento de Classe de Jardim de Infância, Nível B, pela 

Portaria SEC n° 4.129, de 26 de fevereiro de 1985, e teve alterada a sua desig-

nação pela Portaria SE n° 75, de 1° de março de 2001.

A escola foi fechada com a seguinte justificativa:

O estado precário em que se encontrava o antigo prédio da Escola co-
locava em risco a segurança dos alunos. Construído em madeira, a re-
cuperação envolveria toda a estrutura física, do piso ao telhado, bem 
como a instalação elétrica, acarretando alto custo e tempo, o que viria a 
interferir no andamento do ano letivo para os alunos; 2. Escolas próximas 
bem estruturadas e equipadas poderiam absorver os alunos com melhor 
qualidade de ensino; 3. O interesse da Prefeitura em reformar o prédio 
para instalar, naquele local, uma creche e uma pré-escola para atender a 
uma necessidade da comunidade. (SANTA MARIA, 2001)

Conforme os estudos de Avinio (2019) com este entendimento e com a 

perspectiva de melhora do espaço físico pelo município de Santa Maria para 

acolher de maneira a satisfazer a qualidade de ensino para idade de 2 a 5 anos 

e 11 meses, a comunidade em reunião com a Diretora da Escola, com a 8ª Coor-

denadoria Regional de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Santa 

Maria, acordaram que o Estado faria cessão de uso do prédio da Escola para a 

Prefeitura de Santa Maria, visto que a prefeitura não tinha condições financeiras 

na época para adquirir um terreno e construir uma escola nova.

O Decreto de Criação foi encontrado nos arquivos impressos da escola e 

consta que a Ata n.°06/08, de 27 de fevereiro de 2008, onde a 8° coordenadoria 

Regional de Educação repassa o prédio da escola Estadual João Dorizon da 

Cruz Jobim para o município de Santa Maria.

Neste processo de luta a comunidade se organizou e fez os reparos míni-

mos necessários, mesmo que acordado no documento nº 626/2009 que estes 

eram de responsabilidade do município. Após, iniciou suas atividades escolares 
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a única escola do campo, somente de Educação Infantil do Município de Santa 

Maria em 2009. (AVINIO, 2019).

A escola era pequena adaptada em uma casa de madeira, conforme ima-

gem 2. Com ajuda da comunidade, a escola era mantida com os reparos neces-

sários, neste período, conforme relato da diretora a escola atendia em média 27 

crianças e tinha como corpo docente 2 professoras, sendo uma dessas a profes-

sora responsável pela escola.

Figura 2 – A velha escolinha destruída por sinistro natural em 2016.

Fonte: Acervo da Escola

Segundo relatos da gestora da escola, no período da imagem 2: “A escola 

era péssima a estruturalmente ela era de zero a nada, era uma escola toda po-

dre, os cupins que seguravam a madeira a gente que foi reformando conforme 

conseguiu até outubro com aquelas chuvaradas que deu em 2016 as madeiras 

incharam e a escola literalmente caiu, caiu o telhado e a escola ia fechar.”
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Neste período, a comunidade escolar mais uma vez se reuniu e juntamente 

com os professores buscaram possibilidades para que a escola se mantivesse e 

as crianças fossem atendidas.

“Então a gente já estava em mente que eles iriam fechar pegar as crianças 

e levar para uma escola urbana, eu e a professora responsável pela escola resol-

vemos então carregar a escola nas costas, conversamos com o diretor da fepa-

gro que nos emprestou esse espaço para que a gente ficasse até o final do ano. 

Então, o nosso acordo era ficar até dezembro aqui, trouxemos a escola dentro de 

um caminhãozinho (...) e ai nós montamos a escola, tudo que tu pode visualizar 

aqui na escola foi feito por nós professoras a gente não teve apoio nenhum da 

secretaria de Educação, nunca eles vieram nos ajudar, tudo que foi feito, foi feito 

pelo meu pai, pelos pais, pelas professoras que estão aqui atualmente. E assim, 

eu tenho orgulho da escola, por que é um espaço que a gente está construindo 

com aquilo que a gente acredita tudo que tem aqui, ele não é adaptado, mas é 

tudo feito conforme as nossas necessidades e com aquilo que a gente acredita 

de Educação Infantil.”

Figura 3 – Fachada atual da escola.

Fonte: Acervo da Escola
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Cabe salientar que no ano de 2019, em diálogo com o diretor Geral da Fe-

pagro em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a escola passa a ter 

a cedência do espaço oficial por tempo indeterminado.

Destacamos atual expectativa em ter oficializado este espaço, pois a pro-

posta Pedagógica da escola vem sendo construída através do olhar para este 

ambiente, que é composta por inúmeros bosques, plantas, animais e por de es-

paço natural de mata nativa. Atualmente a escola é mantida pela Prefeitura Mu-

nicipal de Santa Maria, através da Secretaria de Município da Educação. Atende 

crianças de um ano a seis anos de idade

nas modalidades de creche e pré-escola em tempo integral e parcial, das 

8hs às 17hs.

A Escola é a única escola de Educação Infantil do campo no Município de 

Santa Maria RS e, segundo o projeto político pedagógico a instituição é:

Única, por isso singular, cujas particularidades merecem ser observadas. 
Uma ambiência essencialmente rural, onde se ouve o canto dos pássa-
ros, se corre na grama, se aprende brincando à sombra de árvores tão 
antigas que, quando venta, ouve-se os sussurros de suas conversas, 
de velhos tempos e dias em que o barulho da criançada não fazia parte 
daquela paisagem. Entenderemos o porquê logo em seguida. Por en-
quanto, vamos apreciar as mãos infantis que sentem o mundo; um gesto 
que marca este momento inicial do nosso projeto político pedagógico. 
(SANTA MARIA, 2018)

A escola está adaptada em uma casa cedida pelo Departamento de Diag-

nóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), (antiga Fepagro), não possui infraes-

trutura para acessibilidade, apresenta a seguinte infraestrutura:

• Quatro salas de aulas;

• Sala da direção;
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• Uma sala para leitura;

• Cinco banheiros sendo dois externos;

• Cozinha e um refeitório;

• Pátio amplo e arborizado com caixa de areia;

• Pracinha arborizada com brinquedos;

• Área para atividades e um espaço coberto com piscina de bolinhas e pula 

-pula e vários materiais para atividades físicas.

• Horta, casas onde são cultivados chás.

O quadro 5 apresenta a organização das turmas que ocorre de forma uni-

docente. Atualmente a escola atende em média 80 alunos. As crianças são oriun-

das dos Distritos de Boca do Monte, Lajeadinho, Canabarro, Quebra dente Qui-

lombo, Passo da Ferreira e de bairros da cidade de Santa Maria.

Quadro 1 - Organização das turmas

Turno Manhã Turno Tarde

Berçário II e M1 e 2 Berçário II e M1

Maternal I e II Maternal I e II

Pré A, B e MII Pré A, B e MII

Pré A, B e MII

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto ao quadro docente no turno da manhã, a escola conta com três 

professoras e duas estagiárias, diretora, uma funcionária da limpeza, e uma edu-

cadora especial uma vez na semana. No turno da tarde, a escola conta com qua-
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tro professoras, três estagiárias, diretora, uma coordenadora pedagógica, uma 

funcionária da limpeza, e uma educadora especial uma vez na semana.

Quanto a proposta pedagógica, segundo o projeto político pedagógico a 

escola1 propõe: Ambiência(s) Bioecológica(s) na Infância, buscando construir um 

conhecimento biossistêmico da ambiência escolar rural, e a consequente cons-

trução colaborativa de novos saberes/fazeres pedagógicos em uma Pedagogia 

construída com a identidade cultural de uma escola de Educação Infantil. Tal pro-

posta está embasada nos estudos de Urie Bronfenbrenner (1999).

Cabe destacar, conforme já abordado anteriormente a escola é uma escola 

localizada no contexto rural, caracterizada como a única escola campo de Edu-

cação Infantil do município de Santa Maria/RS.

A Educação do campo é uma modalidade de ensino que tem como objetivo 

a educação de crianças, jovens e adultos que vivem no campo. Portanto, trata-se 

de uma política pública que possibilita o acesso ao direito à educação de milha-

res de pessoas que vivem fora do meio urbano e que precisam ter esse direito 

garantido nas mesmas proporções em que é garantido para a população urbana.

Dessa forma, importante considerar, que a educação do campo, é uma 

educação voltada para um público-alvo específico, e que, portanto, necessário 

que a educação fornecida nas escolas situadas no campo considere a cultura e 

a identidade das pessoas que lá vivem. Valorizando e enriquecendo ainda mais 

essa cultura camponesa que historicamente foi e, ainda é menosprezada e sub-

jugada pelas pessoas do meio urbano. Assim conclui que o “que caracteriza os 

povos do campo é o jeito peculiar de se relacionarem com a natureza, o trabalho 

na terra, a organização das atividades produtivas, mediante mão-de-obra dos 

membros da família, cultura e valores que enfatizam as relações familiares e de 

vizinhança” (...) (BRASIL, 2006, p.24).

1  O projeto político pedagógico (PPP) utilizado nesta sessão é a versão de 2018, no momento 
da escrita do projeto o PPP estava em reelaboração na escola.
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No contexto de escola campo ao ser questionada sobre o histórico da esco-

la e sua documentação pedagógica a diretora da escola afirma que:

“Não tinha proposta pedagógica! Quando eu cheguei procurei os documen-

tos do PPP, não tinha documentos nem impressos e nem digitais e eu até entrei 

em contato com a coordenadora do município na época e ela também não tinha 

acesso a esses documentos. Segundo informações, a diretora que saiu, levou 

esses documentos em pen drive e acabou que o documento ficou com ela, então 

eu não tive acesso a nenhuma proposta pedagógica da escola.

Nesta perspectiva, a primeira versão do Projeto Político Pedagógico esco-

lar em arquivo é do ano de 2018.

Para uma melhor elucidação da historicidade da escola pesquisada na figu-

ra 1 apresenta-se uma linha do tempo dos acontecimentos.

Figura 4: Historicidade da escola pesquisada

Fonte: Elaborada pela autora

Neste sentido, e na busca por um referencial que permitisse o protagonis-

mo do campo, do espaço escolar e das possibilidades que o espaço proporciona, 

o Projeto Político Pedagógico (SANTA MARIA, 2018) é pautado no pensamento 

de Urie Bronfenbrenner (1999), com o Paradigma Bioecológico e a Teoria da 

Ecologia do Desenvolvimento Humano2, traz elementos teórico-conceituais de 

importante valor para compreendermos o desenvolvimento infantil de maneira 
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complexa, a partir do Modelo Bioecológico: pessoa, processo, contexto e tempo 

(P- P- C- T).

Como estratégias teórico/metodológicas para o trabalho com crianças pe-

quenas e bem pequenas o projeto político pedagógico (SANTA MARIA, 2020), 

propõe Ambiências Bioecológicas sustentáveis, estas caracterizadas como

Espaços interativos, atividades significativas e vivências de papeis so-
ciais, construídos a partir das descobertas das crianças propiciadas pelo 
ser, sentir, querer e saber o mundo. Inscrita na Bioecologia do Desenvol-
vimento Humano, a Educação Infantil conecta-se ao Holos, o Todo, do 
qual cada criança deve sentir-se pertencente, cultivando o amor e cuida-
do ao Planeta e à natureza da qual faz parte. As ambiências biecológicas 
sustentáveis têm o propósito de situar a criança dentro do contexto e 
organizar as relações que estabelece com os outros, construindo assim 
a sua subjetividade e a identidade. (AVINIO, 2019 p. 142)

A ambiência envolve ambientes pedagógicos que se inter-relacionam entre 

si, e se comunicam através de elos motivacionais estabelecendo um processo 

de mediação entre pares ou estimulado pelo facilitador (mediador oficial) das 

atividades propostas. Organizam-se como cenários de mediação em que vão se 

articulando, permitindo, na complexidade da biossistema e sua evolução, uma 

construção transdisciplinar colaborativa, e nessa conexão manifestam-se um 

novo conhecimento, para além do “compartilhado”, construído na interconexão e 

transcendência de experiências e ideias (MACIEL, 2006).

A escola pesquisada está em constante mudança e transformação, os de-

safios de pensar o cotidiano infantil e propor o registro e documentação dentro 

das condições de trabalho de professores de escola pública é grande, mas o 

grupo docente se mostra disposto em embarcar nessa jornada. Nas sessões a 

seguir, estão compiladas as primeiras minis histórias produzidas.
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Seu cheirinho “Buh”

Protagonista: Manuela (1,11 anos) 

Escrita por: Carolina de Souza Avinio

Manuela, aluna do berçário é uma criança calma, queri-
da, e observadora, se mostrou adaptável a rotina escolar, 
compreendendo todos os momentos com receptividade. 
No seu processo de adaptação em alguns momentos ne-
cessita de um afago, que a lembre da segurança de sua 
casa.

Nesses momentos, ela faz uso do seu 
“buh”, uma cobertinha afetiva que traz       
consigo segurança. Em alguns momentos 
da rotina escolar, Manu precisa manter seu 
“Buh” por perto.

Em outros momentos, o “Buh” já não 
é mais necessário, ela interage, brinca 
com seus colegas e constrói amizades e 
experiências escolares. Demonstrando, 
sentir-se confortável e segura no am-
biente escolar.
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Preciso da roupa de banho

Protagonista: Joaquim (2,5 anos) 

Escrita por: Carolina de Souza Avinio

Joaquim, aluno do berçário é uma criança, fa-
lante, espontânea, carinhosa e sedutora. No 
seu processo de adaptação demonstrou-se 
tranquilo e receptivo ao novo contexto, a esco-
la. Em uma das propostas, as crianças foram 
instigadas a explorar a água. Tinham a dispo-
sição: bonecas, esponjas, sabonetes e bacias.

Nesta proposta, Joaquim  mostrou-se empolgado, 
explorou as bonecas, brincou com os diferentes 
materiais. Mas sentiu necessidade

Primeiramente, achou necessário sentir a água                
geladinha com seus pés. A professora questionou: - 
O que está fazendo Joaquim? – Vou lavar meus pés 
e o meu corpinho e tomar um

Após, resolveu sentar e sentir a água, quando de 
repente falou! – Estou todo molhado, molhado!!! 
Esqueci minha roupa de banho! Vou lá buscar!
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João Miguel e seus carros

Protagonista: João Miguel (2 anos) 

Escrita por: Miriam Mazieiro

João Miguel é aluno do Berçário Misto, ativo, ale-
gre e brincalhão. Sempre disposto, adora brincar 
no pátio e, com muita destreza, explora todos os 
espaços ao seu redor. Na sua primeira experiên-
cia escolar, traz consigo sua estima pelos carros e 
os demonstra em todos os ambientes.

Tanto nas descobertas em sala de aula como no 
pátio, estão presentes os carros que tanto gosta. 
Com as diversas possibilidades de exploração, 
envolve os brinquedos que encontra, imaginando, 
criando e recriando os novos carros.

Ao brincar com o “jacaré”, descobre as rodinhas e 
diverte-se brincando com seu “novo” carro.

Envolvendo os carros, João Miguel explora e               
descobre as possibilidades presentes, demons-
trando sentir-se seguro e confortável no ambiente 
escolar.
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A Brenda aventureira?

Protagonista: Brenda (3,9 anos) 

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Brenda, aluna do maternal, é uma criança  
alegre, criativa, carinhosa e corajosa, seu  
processo de adaptação foi muito tranquilo,                    
ela adorou conhecer o novo espaço, a escola, 
e criar brincadeiras com seus colegas.

Seus momentos preferidos são no pátio! Adora 
brincar com seu amigo Léo. Juntos eles criam 
brincadeiras baseadas em aventuras e saem a 
desbravar a escola.

Nas aventuras Brenda é muito corajosa, 
adora combater os monstros e zumbis. 
Com seu amigo Léo suas tardes são cheias 
de descobertas e aventuras!
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Antonela e seu primeiro dia de aula

Protagonista: Antonela (4 anos) 

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Davi, aluno do maternal, é uma criança alegre, cria-
tiva e cuidadosa, adora participar das experiências 
propostas é atento e gosta de auxiliar os colegas.

Toda tarde quando o Davi chega na esco-
la ele fez a mesma pergunta: Prof. Hoje o               
Heitor vem? Heitor é um colega muito queri-
do pelo Davi, ele é mais novo, por isso sem-
pre que pode Davi cuida do seu colega e o 
auxilia quando é necessário.

Davi é cuidadoso e acolhedor com os                
colegas, nas experiências comparti-
lhadas, um aprende com o outro, um 
observa o outro e assim constroem 
uma amizade!
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Vamos contar?

Protagonista: Arthur (4 anos)

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Arthur, aluno do maternal, é uma criança                 
alegre, criativa e amorosa, adora o ambiente 
escolar e está sempre envolvido e motivado 
nas propostas pedagógicas. Arthur adora rela-
tar seu cotidiano e falar sobre suas aventuras 
com sua Mãe.

Na sala de aula, com seus                                              
colegas Arthur adora conta. Certa vez 
a  professora perguntou: “Quantos                                                                   
colegas têm na mesa?” Arthur 
respondeu: “Tem 8, mas faltam 2!” 
Poque Arthur? “Porque eu gosto de 
10, então faltam 2!”
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Vamos brincar de polícia?

Protagonista: Joaquim (3 anos)

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Joaquin, aluno do maternal, é uma criança 
que muito alegre e criativa. No seu processo 
de adaptação ele chorava e sempre pergun-
tava: - Vovó já vai chegar? – A vovó foi bus-
car a bolsa? Nos primeiros dias ele observava 
os colegas brincando e preferia o colinho da                
professora. 

Com o passar dos dias ele foi se encorajando e 
passou a explorar as possibilidades de brinca-
deiras no pátio e com os colegas, aos poucos 
ele foi mobilizando todos os colegas em prol de 
um convite: Vamos brincar de polícia?

A partir do convite, Joaquin gosta de cha-
mar todos os colegas para a brincadeira, 
ele organiza quem será polícia juntamen-
te com ele e quem será os ‘bandidos’, e 
assim começa a brincadeira ...
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Master chef Mateus

Protagonista: Mateus (4 anos)

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Mateus, aluno do maternal, é uma criança ale-
gre, educada e observadora. É uma criança 
muito solicita nas propostas escolares, gosta 
de observar seus colegas e adora brincar na 
caixa de areia. Suas experiências preferidas 
são de culinária.

Nas propostas Mateus mostra destreza e             
habilidade para cortar os alimentos, ele é   
cuidadoso e adora aprender receitas novas.

Sua culinária preferida foi na                          
elaboração de bolachas natalinas, 
ao experimentar ele disse: Minha 
mãe não sabe essa receita! Vou                
ensinar para ela para fazer em casa.
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Vivencias da Sophia na escola?

Protagonista: Sophia (3,6 anos)

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Sophia, aluna do maternal, é uma criança 
alegre, criativa e amorosa, adora o ambiente 
escolar e está sempre envolvida e motivada 
nas propostas pedagógicas. Sophia é obser-
vadora e adora organizar seu ambiente da 
brincadeira.

Seu processo de adaptação foi muito tran-
quilo, em primeiro momento preferia obser-
var as brincadeiras dos colegas, aos poucos 
foi se colocando e aprendendo a vivenciar as                            
experiências

Seus locais preferidos são a caixa de areia 
e a casa da árvore, ali ele prepara várias 
delícias e compartilha suas vivencias com 
seus amigos.
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Vamos passear na Floresta?

Protagonista: Miguel (4 anos)

Escrita por: Daiane Lanes de Souza

Miguel, aluno do maternal é uma criança,                  

alegre, observadora e cuidadosa. Em seu              

processo de adaptação era cauteloso e prefe-

ria observar seus colegas. Com o passar dos 

dias Miguel foi conhecendo os colegas e se 

sentindo cada vez mais confiante nas experi-

ências escolares.

Em seu primeiro passeio pela 
“Floresta” ao redor da escola,                       
Miguel se mostrou muito con-
fiante e protagonista em explorar 
esse novo ambiente. Com a ajuda 
dos colegas explorou as possibili-
dades do vento na natureza.

O passeio pela Floresta fez                     
com que Miguel se sentisse mais 
confiante e explorasse a escola e 
as brincadeiras com mais prota-
gonismo.
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Estou atrasada para o trabalho

Protagonista: Lia (3 anos)

Escrita por: Eliane Nikele

Lia, aluna do maternal, é uma criança que muito 

alegre e criativa. Em uma de suas brincadeiras, 

Lia correu até a professora e pediu que sua rou-

pa fosse trocada, questionada expressou: - Prof. 

estou atrasada para trabalhar e preciso buscar 

minha filha na escola.

Lia em diálogo com sua filha, dizia: - Não chora 

filhinha mamãe vai trabalhar um pouquinho e já 

vamos embora tá, se você estiver com fome é só 

pedir seu mama!

Brincar no pátio com bonecas e interagir com 

seus colegas, é o que a criança mais gosta fazer.

Lia constrói amizades com facilidade e brinca em 

harmonia, demonstrando, sentir-se segura e con-

fortável.
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Eu tenho a força

Protagonista: Theodoro (2,8 anos)

Escrita por: Eliane Nikele

Theodoro, aluno do maternal, é uma criança muito meiga, 

interage de forma agradável, relaciona-se bem com os seus 

colegas. Adora contar sobre suas aventuras com seu pai em 

suas travessuras infantis.

Em uma de suas aventuras, Theodoro tinha 

uma grande missão, levantar um tronco muito 

grande e pesado. Theo, então fez uma força 

tremenda para levantar o toco, tentou, tentou...

Até que conseguiu, olhou para as profs. que 

estavam por perto e disse: - Eu tenho a força! 

Prof. eu e o papai vamos levar esse toco de 

trator para casa do vovô!
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Maria Helena e a descoberta da sombra

Protagonista: Maria Helena Rocha (2,6 anos)

Escrita por: Carolina de Souza Avinio

Maria Helena, aluna do berçário 2 misto, era 

uma criança espontânea, criativa, participati-

va. Neste dia a turma de Maria estava no pá-

tio com seus colegas, quando decidiu que iria 

participar de uma expedição da turma de pré-

-escola. Ela mobilizou toda a turma e seus co-

legas e professoras foram conjuntamente com 

a turma de pré-escola para a expedição.

Na volta da expedição, Maria se surpreende 

ao descobrir algo novo, sua sombra, neste mo-

mento ela inicia um processo de exploração, 

ela pula, dá gargalhadas com a descoberta. 

Sua empolgação mobilizou os demais colegas 

e o processo de exploração se estendeu tam-

bém para as marcas dos pés na areia.
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Preciso de uma reunião com a diretora!”

Protagonista: Kauã (5,11 anos)

Escrita por: Carina de Souza Avinio

Kauã, aluno do pré-B, é uma criança criativa, 

comunicativa e decidida. Em uma tarde, Kauã 

chega na escola e diz para sua professora: 

- Temos um problema! Relata o problema e               

solicita uma reunião com a diretora.

No dia seguinte, Kauã conseguiu um horá-
rio com a diretora. Chegando lá Kauã re-
lata: - Diretora, é uma conversa simples, 
mas que está me incomodando. O Arthur e 
aquele que mora na casa em construção, 
perto da minha, estão mexendo na minha 
mochila dentro do transporte. A diretora 
sugeriu que todos os evolvidos fossem 
chamados para esclarecer o ocorrido.

Com a chegada dos demais colegas. 
Artur relata:
- Eu mexi na tua mochila, porque ela não rodinha, 
e dá para colocar nas costas, vou pedir para mi-
nha mãe comprar pra mim, porque a minha tem 
rodinha e não consigo puxar nas pedras da mi-
nha rua.
Kauã, responde:
- Entendi, esta parte está resolvida! Mas, pedi 
para você parar e você mexeu várias vezes! Artur 
responde: - Te peço desculpas! Achei sua mochi-
la muito linda!
Artur dá um abraço de desculpas e diz que não 
irá mais mexer sem a autorização do amigo.
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Fui chamado para uma reunião com a diretora

Protagonista: Artur (6,7 anos)

Escrita por: Carina de Souza Avinio

Artur, aluno do pré-B, é uma criança 

criativa, comunicativa, decidida e cari-

nhosa. Em uma tarde, Artur recebeu o 

seguinte chamado de seu colega Kauã: 

“Vem até a sala que a diretora quer

Artur que estava brincando no pátio, fica apreensivo e 

prontamente dirige-se a sala da diretora. Chegando lá, 

ao entrar na sala, suspira aliviado e sorrindo abraça a 

diretora e diz: “Aah.. é você a diretorinha”. Ele fica feliz 

em saber a pauta da reunião, esclarece o fato ocorrido e 

prontamente demonstra-se solicito em abraçar o

Nesta reunião, Artur justifica sua atitude no 

transporte e explica que o fato só ocorrerá com 

a permissão do colega. Desse modo, Artur 

mostra-se protagonistas de suas relações afe-

tivas sempre priorizando as amizades como 

foco principal de seus relacionamentos.
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Os pneus do carro furaram, e agora?

Protagonistas: Giovanna e Arthur (6 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Giovanna é aluna do Pré-B. Adora interagir com os colegas 

e em suas brincadeiras nos permite visualizar muitas per-

cepções que já adquiriu em torno da realidade que a cerca. 

Seu pai é motorista de uma empresa de ônibus, e uma das 

brincadeiras preferidas da Giovanna é andar no “carrão”.

Após dar algumas voltas de carro no pá-

tio da escola, ela e seu colega relatam 

o seguinte problema: “os pneus furaram 

nas britas”. Então, questionei o que fa-

riam. A resposta foi que não poderiam 

andar com os pneus furados e que preci-

sariam trocar antes de andar novamente.
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Registro em desenho Giovanna e o amigo Arthur trocando os pneus do carro 
novembro/2021.

Então Giovanna deu o suporte se-

gurando a parte inferior do carro, 

enquanto o colega Arthur fazia a 

“troca” dos pneus com auxílio de 

uma ferramenta improvisada por 

eles. Foi um momento em que os 

dois estavam muito empenhados 

e concentrados em resolver o pro-

blema, fazendo até mesmo os sons 

da ferramenta que usaram durante 

a troca.
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O caminho até a casa da vovó Vera

Protagonistas: Iuri e Arthur (6 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Iuri é aluno do Pré-B. Adora interagir com os colegas 

e em suas brincadeiras nos permite visualizar mui-

tas percepções que já adquiriu em torno da realidade 

que o cerca. Na mini história aqui apresentada Iuri 

está empenhado em preparar o caminho para chegar 

até a casa da vovó Vera.

Foi muito belo acompanhar esse processo, pois por 

meio de sua brincadeira Iuri deixou transparecer a 

beleza de seu afeto por sua avó e a forma como o 

caminho que percorre até chegar em sua casa é belo 

e instigante.
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Registro em do caminho da casa da vó Vera novembro/2021.

Brincando na caixa de areia, Iuri se empenhou para cavar um belo caminho 

com a ajuda do colega Arthur. Passado algum tempo questionei o que esta-

vam fazendo e obtive a seguinte resposta “é a estrada longa que leva até o 

caminho da minha vó Vera”.

Com calma e muita concentração Iuri retirava a areia com a pá, colocava no 

carrinho e ia formando a estrada que levaria a casa de sua vó. O caminho 

era longo, mas de acordo com ele não havia muito trânsito na estrada.
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Vamos passear de táxi?

Protagonista: Ezequiel (6 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Ezequiel é aluno do Pré-B. Adora interagir com os 

colegas e é muito criativo em suas brincadeiras nos 

permitindo visualizar percepções que já adquiriu em 

torno da realidade que o cerca. Na mini história aqui 

apresentada Ezequiel está dirigindo um táxi.

Profª: “De que está brincando Ezequiel?”.

Ezequiel: “De táxi profª. Vamos passear de táxi!”.
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Desenho do Táxi – novembro de 2021

Ao tempo que Ezequiel dirigia seu táxi, esponta-

neamente foram chegando alguns passageiros. 

Os primeiros a embarcar foram os colegas Murilo 

(Maternal) e Alice (Pré B). O motorista, muito aten-

to visualizava se todos estavam bem acomodados 

em seus bancos antes de prosseguir.

A partir da brincadeira de Ezequiel 

os colegas foram criando novas pos-

sibilidades. Para Giovanna (Pré B) o 

tubo serviu para cavalgar. E assim, 

cada um foi ajustando aquele tubo a 

sua imaginação, protagonizando rea-

lidades possíveis.
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O bolinho da vovó Janete

Protagonista: Mariana (5 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Mariana é aluna do Pré-B. Sua brincadeira prefe-

rida é cozinhar na casinha, evidenciando percep-

ções que já adquiriu em torno da realidade que a 

cerca. Na mini história aqui apresentada Mariana 

está preparando um delicioso bolo.

Profª: “De que está brincando Mariana?”.

Mariana: “De fazer o bolo da vó Janete”.
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Para preparar o bolo foram várias etapas. Colocar os ingredientes “de areia”, 

misturar a massa, regular a temperatura do forno e levar para assar.

Mais tarde, Mariana verificava se o bolo já 

estava assado e, de repente se deparou 

com um problema, o qual relatou para co-

lega Helena “Faltou gás”. Para resolver foi 

simples, fizeram troca do botijão.

Desenho feito pela Mariana, representando ela e sua avó – novembro de 2021.
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Uma doce brincadeira

Protagonista: Helena (6 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Desenho preparando a culinária – novembro de 2021

Helena é aluna do Pré-B. Gosta de explorar todos os 

espaços da escola, especialmente a casinha. Na mini 

história aqui apresentada Helena está preparando um 

delicioso brigadeiro.
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Helena se mostrou atenta e envolvida na 

brincadeira. Frequentemente falava para 

a colega Mariana ajudar para não deixar 

queimar a massa, ver se o gás não tinha 

acabado e Mariana se envolveu ajudando 

nas etapas da brincadeira.

Para preparar o brigadeiro foram várias etapas. Colocar os ingredientes 

“de areia”, misturar a massa, levar ao fogo, enrolar e decorar.
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Um mar de imaginação

Protagonista: Lavínia (5 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Desenho do aquário onde mora “Gold” – novembro de 2021.

Lavínia é aluna do Pré-B. Desde o primei-

ro dia que chegou na escola deixou muito 

evidente seu amor pelos animais. Na mini 

história aqui apresentada Lavínia brinca de 

aquário.

Quando questionei Lavínia sobre o que estava brincando ela fez o seguinte 

relato: “Estou brincando de aquário. Tenho um peixe de verdade, a Gold. Ela 

é menina.”
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Como observamos nas imagens, Lavínia estava muito envolvida na brinca-

deira, relatando que da comida para Gold todo dia e que quando esquece a 

vovó da. Explicou que troca a água do peixe sempre que ela está suja, evi-

denciando por meio de brincadeira as percepções que já adquiriu em torno 

da realidade que a cerca, bem como seu amor e encanto pelos animais.
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Um amor de garimpeiro

Protagonista: Kauan (6 anos)

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Desenho do garimpeiro e seus diamantes – novembro de 2021.

Kauan é aluno do Pré-B. Adora interagir 

com os colegas e em suas brincadeiras 

nos permite visualizar muitas percepções 

que já adquiriu em torno da realidade que 

o cerca. Na mini história aqui apresentada 

Kauan brinca de garimpeiro.
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Kauan recolhia areia com ajuda do colega                   

Arthur, após peneirava e separava os “diaman-

tes” no baldinho amarelo.

Quando questionei como pensou nessa brincadeira 

Kauan deu a seguinte resposta:

“Vi na novela Império”.

Quando questionei o que faria com 

o diamante, Kauan responde que 

iria vender para comprar um carro.

Por meio dessa brincadeira Kauan demostra 

sua capacidade de transpor para sua realidade 

a cena que viu na novela e o quanto a criança é 

capaz de aprender brincando.
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Eu e minhas filhas.

Protagonista: Wicktória (6 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Desenho da brincadeira de mãe e filha – novembro de 2021.

Wicktória é aluna do Pré-B. Adora interagir com 

os colegas e em suas brincadeiras nos permite 

visualizar muitas percepções que já adquiriu em 

torno da realidade que a cerca. Na mini história 

aqui apresentada Wicktória brinca de mãe e filha.

Wicktória escolhe uma boneca para brincar de mãe e filha. 

Na brincadeira ela assume o papel de mãe, demonstrando 

vários cuidados com sua filha
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Wicktória demonstra 

muito amor e cuidado na 

brincadeira. Ela tapa as 

filhas para não sentirem 

frio, faz dormir e vigia o 

sono.

Além dos cuidados na hora do sono, Wicktó-

ria se preocupou em alimentar a filha quando 

acordou, montando a cozinha para preparar o 

lanche pós-sono.

Wicktória deixou transparecer muito amor, 

cuidado e envolvimento por meio dessa brin-

cadeira o que evidencia os cuidados que re-

cebe de seus familiares.               
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De uma roda de carrinho a um peso de musculação

Protagonista: Gabriel (6 anos).

Escrito por: Jucilene Hundertmarck

Desenho do Gabriel sobre a brincadeira musculando – novembro de 2021.

Gabriel é aluno do Pré-B. Adora interagir com 

os colegas e em suas brincadeiras nos permite 

visualizar como a criança aprende ao brincar, 

recriando suas observações do dia a dia. Na 

mini história aqui apresentada Gabriel brinca 

de

Para a brincadeira Gabriel utilizou um suporte 

com rodas de um carrinho. Certamente esco-

lheu esse objeto porque sua estrutura lembra 

muito o formato dos pesos usados em acade-

mias ou em casa para praticar exercícios.
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Além da escolha do “peso”, Gabriel faz vá-

rios movimentos comuns a prática de exer-

cícios físicos, usando o peso com ambos os 

braços.

Quando questionei do que estava brincando 

ele confirmou o que imaginava:

“De musculação”.



52 53

Ambiências e experiências interfaces do protagonismo infantil: as mini histórias nos caminhos de aprendizagem

Daiane Lanes de Souza

Lorena conta histórias

Protagonista: Lorena Lorena (6 anos)

Lorena sempre se mostrou uma crian-

ça muito expressiva e interessada 

nos assuntos referentes aos aprendi-

zados proporcionados pela escola no 

ensino remoto e presencial. Escuta e 

avalia atentamente as propostas e

Em uma proposta com história tra-

balhada com a turma, numa tarde 

Lorena disse que ia “ler” o livro para 

turma, já que um colega não tinha 

vindo no dia anterior, dia em que

Lorena pegou o livro e se posicionou de-

sempenhando papel de professora, quan-

do se sentiu um pouco insegura porque 

“não sabia ler” ainda, mas perguntou se 

poderia contar a história como ela sabia 

(pseudoleitura), o que fez muito bem, 

conseguindo proporcionar um momento 

de muita interação e aprendizado com a 

turma.



54

Ambiências e experiências interfaces do protagonismo infantil: as mini histórias nos caminhos de aprendizagem

Daiane Lanes de Souza

Lavinia e seus animais

Protagonista: Lavinia (5 anos)

Escrita por: Eliana Avinio

Lavinia é uma criança muito ativa e de-

terminada, sempre realizou as propos-

tas remotas com empolgação e alegria, 

mostrando seu cotidiano rural, agregan-

do as propostas com o contexto que 

está inserida.

Era muito comum Lavinia aparecer, nas 

suas fotos ou vídeos enviadas e compar-

tilhadas no grupo da turma, na cozinha 

auxiliando a mãe, no pátio brincando na 

natureza e com os animais da

Em um dos vídeos enviados para turma, 

Lavínia aparece tratando as terneiras da fa-

mília com extrema habilidade e logo depois 

aparece dando comida para as galinhas, 

quando fala para mãe: “Vou pegar uma 

para mostrar para os colegas”. E assim que 

Lavinia aparece logo na sequência!
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Maria Clara e as pedras

Protagonista: Maria Clara (5 anos)

Escrita por: Eliana Avinio

Maria Clara é uma criança cheia de vida, carismática, 

muito ativa e determinada. Sempre demonstrou muita 

saudade da escola e dos colegas durante a pandemia. 

No retorno presencial, mostrou sua realização e ale-

gria em estar na escola, principalmente, por sua mo-

tivação e desejo de realizar tudo que fosse possível 

no período que estava nesse espaço, trazendo muitas 

ideias e desejos e achando que o tempo era sempre 

insuficiente para tudo que desejava.

Numa proposta de exploração da terra, Maria 

Clara realizou várias experiências, se envolven-

do completamente na exploração, coletando, pe-

neirando, comparando, transformando terra em 

pigmentos e tinta, mas o que chamou a atenção 

de Maria foi as pedras que ela encontrou nessa 

aventura.

Maria, na sua empolgação, como sempre, lançou 

várias propostas para fazer com pedras, como 

construir canteiros para flores, contornos de de-

senho, colagens. Ela já pôs em prática seu plano 

e começou a fazer coleta de pedras, que foram 

sendo colecionadas e transformando-se em lin-

das produções da Maria Clara e turma.
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Milena encantando a borboleta

Protagonista: Milena (4 anos)

Escrita por: Eliana Avinio

Milena aluna da pré-escola A, era uma crian-

ça muita ativa, gostava de brincadeiras de 

movimentos. Neste dia, Milena se encantou 

com as borboletas nas flores e deixou de 

lado as brincadeiras de movimentos para se 

concentrar nos movimentos das borboletas.

Após um longo período de observação, por 

onde a borboleta voada, onde a borboleta 

pousava (...) Milena experimentou uma apro-

ximação apaixonante. Na imagem, é possí-

vel compreender um pouco do encantamen-

to de Milena pela Borboleta. Neste instante, 

ela utilizou toda a sua concentração e limi-

tou seus movimentos ao máximo para que a 

borboleta permanece o maior tempo possí-

vel do seu lado. O encantamento de Milena 

com as borboletas mobilizou os colegas e 

professoras, todo seu cuidado seu engaja-

mento foi recompensado pela satisfação que 

todos vivenciaram com ela.



56 57

Ambiências e experiências interfaces do protagonismo infantil: as mini histórias nos caminhos de aprendizagem

Daiane Lanes de Souza

“O meu nome é muito comprido...”

Protagonista: Maria Helena da Rocha (5 anos)

Escrito por: Andreza Saydelles

A mini-história narrada abaixo aconteceu em 

momento de produção dos crachás com os 

nomes de cada criança. Após fazer a rodi-

nha e mostrar o nome de cada um, entreguei 

a ficha e pedi para que eles se desenhas-

sem e após tentassem escrever o nome, da 

mesma forma que estava na ficha.

Maria Helena então iniciou a re-

presentação através do desenho, 

criteriosa e atenta para cada deta-

lhe que queria representar. Utilizou 

os lápis de cor, canetinhas e após 

concluir partiu para a o registro es-

crito de seu nome.
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Antes de iniciar, observou que al-

guns de seus colegas que estavam 

na mesma mesa já haviam con-

cluído a escrita do nome, como o 

colega Léo. Olhou para mim aten-

tamente e concluiu dizendo: “Eu 

ainda não terminei por que meu 

nome é muito comprido né profe!”.

Maria Helena é uma criança participativa e 

criativa, interage com crianças de todas as 

faixas etárias e demonstra segurança em 

estar na escola. É organizada em suas pro-

duções e com seus pertences. Através de 

suas falas e ações é possível observar as 

ricas experiências e vivências que possui.
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“Um time pelas meninas”

Protagonista: Marina (4 anos)

Escrito por: Andreza Saydelles

Marina o questionou e ele repetiu a res-

posta. Ela se dirigiu até as professoras 

e contou, nesse momento conversamos 

e reforçamos que as meninas também 

poderiam jogar futebol, assim como os 

meninos. Marina retornou até os meni-

nos e disse que jogaria junto com eles.

A mini-história narrada abaixo aconteceu em 

momento de interação entre as turmas de 

Pré-escola e Maternal do turno da tarde. En-

quanto os meninos jogavam futebol no pátio, 

as meninas brincavam em outros espaços, 

em um determinado momento Marina foi até 

um dos colegas e pediu para jogar junto com 

eles. Nesse momento ele respondeu que ela 

não poderia, pois “o futebol era só para os 

meninos”.

O jogo entre meninos e meninas aconteceu e foi a partir do movimento de 

Marina que as meninas ocuparam um lugar que também é delas. O episódio 

narrado demonstra a compreensão de mundo que Marina possui, no qual 

meninos e meninas devem ter as mesmas oportunidades e experiências.
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Imediatamente um outro grupo de meninas se aproximou e decidiram que 

também jogariam, foi então que formaram um time, segundo Marina, “Um 

time pelas meninas”. Nesse momento as meninas se organizaram e deci-

diram montar um plano para o jogo, formaram um círculo de mãos dadas e 

sentaram para conversar.

Marina é uma criança alegre e participativa, que demonstra através de suas 

falas e ações a alegria que sente em estar no espaço escolar. Interage com 

todas as crianças e professoras da escola, com segurança e curiosidade. 

Expressa-se oralmente com clareza e coerência, bem como em seus re-

gistros escritos. Em determinados momentos demonstra dificuldade em se 

organizar com relação aos seus pertences e a rotina, pois por circular em 

mais de uma turma, acaba tendo dificuldade em construir uma referência 

com seu grupo de colegas e professora. Através de suas ações e momentos 

de partilha é possível perceber as ricas experiências e vivências que possui 

em seu cotidiano.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As mini histórias apresentadas nesse livro são resultados de um trabalho 

colaborativo derivados dos estudos de Souza (2022), a pesquisa buscou: Anali-

sar a produção das práticas discursivas no espaço das ambiências em uma esco-

la de Educação Infantil, considerando as experiências propostas pela BNCC- EI 

com vistas ao protagonismo infantil.

Esta pesquisa teve como um tema emergente o desafio de pensar o registro 

e a documentação como possibilidade pedagógica, tendo em vista as condições 

de trabalho docentes de professores de uma escola pública de educação infantil.

O “tempo” para pensar, planejar, registrar e elaborar as mini histórias não 

é completado dentro da carga horaria de trabalho docente o que dificulta ou in-

viabiliza propor tais processor avaliativos e o diálogo com o currículo emergente,

Gandini (2004) ao dialogar sobre o conceito de currículo emergente rei-

tera que o currículo inicia seu ciclo pela escuta e observação, passando pela               

documentação, depois pela interpretação, a projeção e definição, a planificação 

a e implementação, e finalmente, retoma a escuta e a observação. Um ciclo 

de ações que emergem nas interações entre professores e crianças que vão 

se somando, constituindo e configurando os modos de estar e ser na escola.                       

Conforme, figura 5.
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Figura 5 - O processo de documentação como ciclo de investigação

Fonte: Elaborado a partir de Gandini (2002, p.162)

A observação, registro e coleta de materiais é importante para formulação 

e direcionamento dos projetos. De acordo com Gandini (2012, p.160): “Observar 

e documentar as estratégias de compreensão e descoberta, os modos de racio-

cinar e os processos de aprendizagem do indivíduo e das crianças em grupos 

pequenos, são aspectos extremamente ricos da aprendizagem.”

A organização das observações e dos materiais é uma ação que objetiva 

reunir o que de mais significativo foi coletado. Conforme Barbosa (2008, p. 62) 

“[...] selecionam-se e coletam-se materiais e evidências, as quais são planejadas, 

registradas e transformadas em experiências sob a forma de diferentes lingua-

gens.”. A análise e interpretação das observações permitem “[...] interpretar e 

coordenar as ideias encontradas, bem como de formular conceitos, a partir de 

uma organização difusa, e montar um conjunto com sentido.” (BARBOSA 2008, 

p. 62).
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Na finalização do ciclo com a reformulação das perguntas e planejamento 

das respostas, é possível perceber a participação das crianças, a escuta pelos 

professores e o direcionamento das ações. Conforme Helm (2005, p.144) “Á me-

dida que o assunto é explorado e as crianças começam a elaborar questões para 

investigação, a documentação torna-se uma peça fundamental para o projeto.”

A documentação do trabalho, dos pensamentos e das reações das crianças 

ajuda os professores a conduzir o currículo emergente. Esse processo de regis-

tros e, consequentemente, documentação pedagógica, trazem um sentido que é 

entendido por todos os agentes envolvidos no processo educativo das escolas 

da infância.

Partindo do conceito de currículo emergente em Malaguzzi(1999), Rinaldi 

(2020), Gandini (2012) e do conceito de escola das infâncias como um lugar 

para e com as crianças apresentado por Barbosa (2009) constitui as bases e os 

fundamentos para pensar e refletir sobre um currículo pensando para a infância, 

pautado nas interações e no protagonismo infantil. Ao afirmar a concepção de 

currículo das infâncias busca-se a concretização de um currículo que tem como 

opção pedagógica ofertar experiências.

Um currículo que prioriza a atitude de respeito à condição humana de bus-

car sentidos para o viver junto. Trata-se de um currículo comprometido com esco-

lhas, “prudentes, mas também apaixonadas”, pelo que efetivamente importa para 

o significado da vida, para aquilo que torna a vida digna de ser vivida na esfera 

pública. (BARBOSA; RICHTER, 2010).

O currículo das infâncias é um diálogo extenso e intenso entre todos: adul-

tos, crianças, objetos do mundo. Se, ao atingir a idade adulta, num momento 

ou noutro decidimos assumir as roupas e papéis que o sistema nos apresenta, 

convém salientar que possamos fazê-lo sem que elas se colem à pele a ponto de 

não mais poder desfazer-se. (FARIA; MELLO, 2005).
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Partindo do conceito de escola das infâncias proposto por Barbosa (2009) 

é possível percorrer em profundidade o curso deste conceito levando-o ao con-

ceito de currículo das infâncias. A escola da infância é um lugar onde as crianças 

aprendem as combinações para o convívio social, a integrar-se com outras crian-

ças, a trabalhar em grupos e a dividir os brinquedos e os materiais e também a 

atenção da professora, a cuidar das suas coisas (organizar, emprestar e guardar) 

e das dos demais. Também aqui as crianças desenvolvem seu senso de respeito 

público e de liderança viver com intensidade as experiências que se constituem 

diariamente nas escolas infantis, estar atento ao que acontece ao redor, ao en-

contro afetivo real, ao presente é a base da pedagogia com as crianças. (BAR-

BOSA, 2009, p.136).

Trois (2012) traz o conceito de currículo das infâncias ancorado na noção 

de tempo “sem urgência”:

[...] um tempo de duração longa que permite o engajamento, a fruição, o 
deslocamento de si como centro da ação para usufruir da presença e das 
aprendizagens provenientes do gesto de estar com o outro. Um tempo 
de entrega, de descoberta, de interrogação e de surpresa. Um tempo de 
viver e conviver na escola. (TROIS, 2012, p. 166)

Este tempo “sem urgência” dá espaço para as experiências infâncias, pro-

pondo novas organizações pedagógicas que se contrapõe ao movimento interno 

de construção das disciplinas, áreas e subáreas de conhecimento, ultrapassam 

conceitos pré-definidos.

Ao nos referirmos, ao conceito de experiência como balizar no currículo 

para a infância, é possível destacar, Dewey (2010), com seus mais importantes 

livros a palavra experiencia sempre foi imediatamente contemplada. Esta expe-

riência se caracteriza para ele por estar completamente ligada a vida real, cotidia-

na, um elemento fundador da vida das crianças, que muitas vezes não encontra 

espaço dentro dos locais de ensino.
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No ponto de vista de Dewey, o grande desperdício que ocorre na escola de-

corre de sua incapacidade de utilizar a experiencia que ele traz consigo de fora e 

que é obtida de forma plena e livre; ao mesmo tempo, ele não é capaz de aplicar 

na vida cotidiana o que ele aprende na escola.

E nisso que consiste o isolamento da escola, o seu isolamento da vida. 

Quando a criança entra em sua sala, sua mente deve deixar de lado uma grande 

riqueza de ideias, interesses, atividades que predominam em sua casa e na vizi-

nhança. (DEWEY, 2010, p. 48)

Em outro texto ele define assim a experiência:

O significado da experiencia. O termo “experiencia” pode ser assim in-
terpretado com referência tanto a atitude empírica quanto a atitude ex-
perimental da mente. A experiencia não e algo rígido e fechado; e vital 
e, portanto, crescente. [...] Mas a experiencia também implica a reflexão 
que nos torna livres da influência restritiva do sentido, do apetite, da tra-
dição. (DEWEY, 2010, p. 48)

Então, e a partir do conhecimento ou de fragmentos de conhecimentos que 

o cotidiano da escola começa a ser pensado. Este pode ser o grande equívoco 

que a reflexão sobre currículo por áreas e ou disciplinas pode cometer na Educa-

ção Infantil: priorizar os conteúdos. Como afirmou Dewey (1995), a ideia trágica 

de que há uma oposição entre a experiencia infantil e os diversos temas que 

constituem o currículo no decorrer de seus estudos.

Como afirma Malaguzzi (2001), precisamos seguir as crianças e não os 

planos. São as crianças, em suas brincadeiras e investigações, que nos apontam 

os caminhos, as questões, os temas e os conhecimentos de distintas ordens que 

podem ser por elas compreendidos e compartilhados no coletivo. O professor, 

com seu olhar de quem está com a criança, mas também com os saberes e co-

nhecimentos, realiza a complexa tarefa educacional de possibilitar encontros, de 
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favorecer interações lúdicas, constituir tempos e espaços para a experiencia das 

crianças, sem nenhuma garantia de que essa possa acontecer.

Os estudos de Finco, Barbosa e Faria (2015) evidenciam que há, também, 

todo um universo a ser também considerado e que diz respeito ao local, ao diver-

so, ao regional, ao vinculado a história de vida, a pertinência racial e social, ao 

gênero, ao não formal, ao não explicitado.

O currículo também acontece na escola a partir daquilo que não e ensi-
nado por nenhum adulto ou por outras crianças e, não esquecemos, da 
possibilidade de as crianças não aprenderem o que adultos lhes determi-
nam ou oferecem. A potência de aprender e de não aprender e a mesma. 
Não há como prever ou predeterminar o que o outro pode aprender.

As autoras ainda afirmam que “[...] um currículo para crianças pequenas 

exige estar inserido na cultura, na vida das crianças, das famílias, das práticas 

sociais e culturais” (FINCO, BARBOSA E FARIA, 2015, p. 195), ou seja, e um cur-

rículo situado que encaminha para a experiencia não na perspectiva do seu re-

sultado, mas naquela que contenha referencias para novas experiencias, para a 

busca do sentido e do significado, que considera a dinâmica da sensibilidade do 

corpo, a observação, a constituição de relações de pertencimento, a imaginação, 

a ludicidade, a alegria, a beleza, o raciocínio, o cuidado consigo e com o mundo.

Neste sentido, questionamos: Como pensar um currículo comum para todo 

os níveis de educação e ensino sem perder a especificidade da Educação Infan-

til? Como propiciar o que Rinaldi chamou de “Currículo Emergente” (2016) com 

a proposta? Como diferenciar-se de um planejamento como um método de tra-

balho que estabelece de antemão objetivos educacionais gerais e específicos? 

Como romper, portanto, com os modelos tradicionais, a partir de uma abordagem 

baseada em ouvir ao invés de falar, em que a dúvida e a fascinação são fatores 

muito bem vindos, juntamente com a investigação, a descoberta e a invenção.
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Buscamos, assim, como Finco, Barbosa e Faria (2015, p. 22) “[...] um currí-

culo em que a escola é convocada a realizar percursos formadores sempre mais 

correspondentes as inclinações pessoais das crianças, na prospectiva de valori-

zar os aspectos peculiares de cada um”. Em tal cenário, cabe a escola algumas 

finalidades especificas:

[...] oferecer as crianças situações de aprendizagem dos saberes e das 
linguagens culturais de base; fazer com que as crianças adquiram os 
instrumentos de pensamento necessários para aprender a selecionar as 
informações; promover nas crianças a capacidade de elaborar métodos 
e categorias que sejam capazes de se guiarem nos itinerários pessoais; 
favorecer a autonomia de pensamentos das crianças, orientando a pró-
pria didática na construção de saberes a partir de necessidades formado-
ras concretas. (FINCO; BARBOSA; FARIA, 2015, p. 22)

Assim, “[...] as finalidades da escola devem ser definidas a partir da pessoa 

que aprende, com a originalidade de seu percurso individual e as aberturas ofe-

recidas pela rede de realizações que a ligam a família e aos ambientes sociais.” 

(FINCO; BARBOSA; FARIA, 2015, p. 23).

Sabe-se das dificuldades de pensar o currículo emergente, de propor estra-

tégias de registro e documentação, contudo, sabe-se também na potência da es-

cola pública e do trabalho desenvolvido pelos seus docentes que mesmo diante 

de tantos desafios continuam se reinventando e propondo novas estratégias que 

viabilizem o trabalho pedagógico pautado no protagonismo infantil.
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